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Az újdonságnak számító Szedd ma-
gad! szüret után haza is vihetjük a saját
kézzel aratott levendulánkat. A változa-
tos programoknak köszönhetően itt
minden korosztály megtalálhatja a ked-
vére valót. Készíthetnek például leven-
dulakoszorút és lila-fehér filckosárkát a
Teaház mellett. Gyógynövényes játékok-
kal és illatos szappanbuborék-fújással
várják a kisebbeket is. A főapátság világ -
örökségi védelmet élvező természeti
környezete – az arborétum, a Boldog
Mór-kilátó, a Lombkorona-tanösvény –
önállóan is felfedezhető egy játékos fü-
zet segítségével.

Az érdeklődők egy kézművescsoki-
kóstoló, egy gyógynövénykerti vezetés
és látványlepárlás között Hortobágyi
Cirill főapát mellett Albin, Konrád és
Márton szerzetesek előadásait is meg-
hallgathatják a gyógynövények köré
épült évszázados hagyományokról. És
ez a hagyomány nem poros, hanem
élő és eleven: mi sem bizonyítja ezt

SWEET

A Levendulanapokon különleges ízekkel, illatokkal és élményekkel gazda-
godhatunk a Pannonhalmi Főapátság gyógynövénykertjében, legyen az
könnyűzenei koncert, szórakoztató foglalkozás, kulináris élmény, szerzetesi
előadás vagy hűsítő séta az arborétum ösvényein – június 24-től július 7-
ig Pannonhalmán minden a francia levendula körül forog.

jobban, mint a Levendula SWEET Édes-
ségnap. A Pausa Apátsági Kávéház
meghívására idén is cukrászmesterek
alkotnak gyógynövényes különlegessé-
geket, hagyományos és újszerű desz -
 szerteket, édes és sós finomságokat.

A Teaház és a Sankt Gallen-i mintapar-
cellák közötti téren Feller Adrienne aroma-
terapeuta az illatos házi patikáról mesél, a
programot a Margaret Island és a Hoppá-
ré zenekar koncertje teszi teljessé.

Pannonhalmán a nyár a levendula
ünnepével kezdődik, a Jazznyár hét sza-
badtéri koncertjével folytatódik, hogy a
kortárs komolyzene, irodalom, spiritua-
litás és művészet augusztus végi feszti-
váljával, az Arcus Temporummal zárja a
legmelegebb évszakot.

Június 29-én pedig 10–14 óráig a
Győr+ Rádió is a helyszínről szól,
Adorján Andi közvetít a Gyógynö-
vénykertből a lila programokról.

nyár

Levendula

ajánló

ajánló

Támogatott tartalom

Mosolygós őszi- és sárgabarackok, pirosló meggy és cse-
resznye fogadta stábunkat az ideiglenes vásárcsarnokban.
A csábító színeknek sokan nem is tudnak ellenállni, nagyon
jól fogynak ugyanis a szezonális gyümölcsök. „A legnépsze-
rűbbek a csonthéjasok és a bogyósok, ezeket keresik most
a legtöbben, ezek kivétel nélkül jó minőségű, magyar ter-
mékek” – mondta Puskás Gusztávné kereskedő.

A magyar sárgabarack 500-600 forint körül mozog,
míg egy kilogramm meggyért és cseresznyéért akár 800-
900 forintot is elkérnek a kereskedők. A magyar eper ki-
lója 1300 forint, az őszibarack ára nagyjából a sárgaba-
rackéval megegyező. „A meggyet csak a feleségem eszi
meg, ő nagyon szereti, én inkább az epret választom, de
már öreg vagyok ahhoz, hogy kimenjek szedni a különbö-
ző szedd magad akciók során, így inkább eljövök ide a vá-
sárcsarnokba” – mondta egy vásárló, aki szerint nagyon
magasak az árak.

A kereskedők ezzel szemben úgy gondolják, reális áron
adják a termékeiket. „A vásárlókat kicsit megtévesztették,
mert amit a szóbeszéd során hallanak, azt mondják, de én
úgy gondolom, hogy a mostani időjáráshoz viszonyítva az
árak reálisak” – hangsúlyozta a kereskedő. A jó minőségű
magyar termékek ára magasabb, mint a jóval alacsonyabb
színvonalú import árué. Sokan keresik kimondottan a ma-
gyar fajtákat, de sok esetben árérzékenyek a vásárlók.

A következő időszakban megérkezhet a magyar dinnye
is. Ha az időjárás hasonlóan alakul, mint az elmúlt hetekben,
akkor július végén ehetünk finom magyar dinnyét.

drága, de finom a hazai

Drágák a szezonális gyümölcsök, legalábbis a vásárlók szerint – ez derült ki kedden
délelőtt, amikor Híradónk stábja az ideiglenes vásárcsarnokba látogatott. A keres-
kedők véleménye azonban különbözik, ahogy ők mondják, az árak reálisak, de a vá-
sárlókat kicsit megtévesztették, a szóbeszéd alapján ítélnek. „Dübörögnek” a magyar
bogyós gyümölcsök, illetve jól fogy a sárga- és az őszibarack is.

ajánló

ajánló

A vásárlók szerint

Fotó: Marcali Gábor
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Több, mint zsebpénz – ezzel a
szlogennel csalogatja nyári munkára
a diákokat a Pannon-Work. Nem
alaptalanul. Ma már nem csak a fel-
nőtt dolgozók bérei araszolnak felfe-
lé, hanem a diákmunkáé is.

A minimális bruttó óradíj, amit a
diákoknak fizetni kell 857 forint, a
gyakorlatban azonban ennél jóval
többet kapnak, 950 forinttól 1400 fo-
rintig terjed a határ – tudtuk meg
Barti Diánától, a Pannon-Work diák-
munka üzletágának vezetőjétől.
Mindehhez kedvező adózás is társul.
A diákoktól 15 százalékos személyi jö-
vedelemadót és 1,3 százaléknyi biz-
tosítást vonnak le, a maradék nettó-
ként kerül a diákok számlájára.

A Pannon-Work Győrön kívül Győr-
szemerén, Lébényben, Rábapatonán
és Csornán is kínál munkát a diákoknak.
A ki- és visszajutásról többnyire a cégek
gondoskodnak, feltéve persze, ha van
jelentkező. Paradicsomszedésre lasszó-
val kell fogni a diákokat, valljuk be, eb-
ben a hőségben paradicsomot szedni

elég megterhelő. Sokkal népszerűbb a
raktári csomagolás vagy éppen valame-
lyik áruházban pénztárosnak lenni. Fi-
úknak van nehéz fizikai munka, ezt fize-
tik a legjobban. De szépen lehet keresni
éjszakai nyomdai munkával, feltéve, ha
a diák betöltötte 18. évét, az éjszakai
munkának ez ugyanis előfeltétele.

„A diákmunka további feltétele a
betöltött tizenötödik év, s 18 év
alatt a szülő engedélye is szüksé-
ges” – tudtuk meg Lacziné Csó-
ka Judittól, a Pannon-Work ré-
giós közvetítési tanácsadójától.
Elmondta azt is, szívesen vár-
ják a jelentkező diákokkal együtt
a szülőket, hogy ők is képben le-
gyenek, milyen munka vár gyerme -
kükre és mennyi a kereset.

A nyári munka, szezonális jellege
miatt, júniustól augusztus végéig tart.
Nagy átlagban elmondható, hogy a di-
ákok 3-4 hetet nyomnak le munkával,
egészen ritkának számít az, ha valaki
az egész nyarat végigdolgozza. Ebben
az esetben feltételezhető, hogy nehéz

sorsú család fiatalja munkájával hozzá-
járul a megélhetéshez is.

Barti Diána hangsúlyozza, a közép-
iskolában végzettek vagy az egyete-
men diplomázók októberig diáknak
minősülnek, így a végzősöket is vár-
ják a munkára.

Augusztus végével eltűnnek a kö-
zépiskolások, s maradnak a főiskolások,
egyetemisták, akiket év közben is kiköz-
vetít a Pannon-Work munkára. Ez az a
réteg, amely a tanulmányok mellett
munkát is tud vállalni, így finanszírozva
költségeit vagy a bevezetőben már em-

Horribilis árba kerülő fesztiválbelépők, horribilis árú mobiltelefonok, nem éppen olcsó
nyaralás, még idehaza sem. Sok szülő nem tudja, vagy éppen nem akarja finanszírozni
gyereke soros kívánságát. Tanulja meg, hogy mindenért meg kell dolgozni – vallják so-
kan. Aki akar, dolgozhat, munka van bőven, több, mint ahány jelentkező van.

lített, s horribilisnak aposztrofált ter-
mékek vagy szolgáltatások finanszíro-
zását. A tapasztalatok szerint ugyanis a
legtöbb diák ezeket nevezi meg – a te-
lefont, a fesztiválbelépőt, a nyaralást –,
hogy mire szeretnék költeni a kétkezi
munkával megkeresett pénzt.

Harminc-negyven évvel ezelőtt szin-
te alig akadt olyan diák, aki nyáron

ne dolgozott volna. Manapság a
fizikai munkának már nincs ak-
kora becsülete. Barti Diána visz-
szaigazolja tapasztalataimat,
hogy jóval kevesebb diák dolgo-

zik, mint évtizedekkel ezelőtt.
„Sokkal több a lehetőség, mint

húsz éve, és sokkal kevesebb a dol-
gozó diák, mint húsz éve” – foglalja
össze tapasztalatait a szakember. 

Egy szociológiai kutatás bizonyára
alaposabban alátámasztaná az újságíró
feltevését: nem a diákok lettek lustáb-
bak, hanem a szülők sokkal több min-
dent megadnak a gyereküknek, aki
nem szorul rá, hogy megdolgozzon egy
drága telefonért vagy fesztiválbelépőért.

Aki akar,
dolgozhat, munka

van bôven

Diákmunka: 
Több, mint zsebpénz

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Hol,
mikor,

mit, 

mennyiért?
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Az elmúlt években elindult Győr-
ben egy szökőkútépítő és  -felújító prog-
ram, ennek részeként szinte az összes
városi szökőkút megújult. A győri kór-
ház előtt található több mint 30 éves
díszkút hosszú ideje romosan, haszná-
laton kívül állt. Az elmúlt hetekben a
szakemberek rendbe hozták és a körü -
lötte található területet is. „Nagy öröm

Már javában dolgoznak a munkagé-
pek az egykori Új Sor utcában, ame-
lyet a közelmúltban Szent Vendelről,
Pinnyéd védőszentjéről neveztek el.
Hosszú előkészület előzte meg a felújí-
tási munkát, évekbe telt a tervek elké-
szítése, az engedélyek beszerzése, a
területek megszerzése, illetve a forrás
biztosítása is. Szeles Szabolcs, Pinnyéd
önkormányzati képviselője elmondta,
a Szent Vendel utca korszerűsítése egy
felújítási sorozat harmadik állomása:
korábban már elkészült az Olimpiai út
a városrész jobb megközelíthetősége
érdekében, illetve a Fő utcán a töltés
elbontásával egy új bekötőutca jött lét-
re. Ennek folytatásaként újulhat meg
a Szent Vendel utca Jávor Pál utcáig
tartó szakasza. Hozzátette, a felújítás
tervei az egész szakaszra értendően
készültek el, igyekeznek lépésről lépés-
re haladni.

Fűke Péter, a Polgármesteri Hiva-
tal Településfejlesztési Főosztályának
vezetője elmondta, a megnöveke-
dett lakosság miatt a régi Új Sor utca
ezen szakasza nagyon elhasználó-

számomra, hogy ez a városrész is to-
vább tud szépülni ezzel a zöldterülettel.
A régóta elhanyagolt szökőkút újjáépí-
tésével szép környezetet tudtunk kiala-
kítani” – mondta el a sajtótájékoztatón
Borkai Zsolt polgármester. Kiemelte,
gőzerővel készül az intézmény melletti
parkolólemez, ami nagyban megköny-
nyíti majd a parkolást.

Radnóti Ákos alpolgármester el-
mondta, 2006 óta négy új szökő-
kút épült a városban és kilencet
újítottak fel. „Nemrég avattuk fel a
Radó-szigeten a Hősi emlékművet,
most pedig ezt a megújult pihenőt
tudjuk átadni a győrieknek. Ezzel a
díszkúttal kellett a legtöbbet dol-
gozni, hiszen teljesen újjá kellett

építeni” – hangsúlyozta az alpol-
gármester.

Az előzetes felmérések alapján ki-
derült, hogy a Som János keramikus ál-
tal, 1985-ben készített tárgy az üzeme-
léshez nincs megfelelő állapotban, így
egy új, teljes vízgépészeti rendszert
kellett telepíteni. A 23 millió forintos
beruházásból gyepszőnyeget és fákat
ültettek, padokat helyeztek ki. A terü-
letre térfigyelő kamerarendszert is te-
lepítettek. A növények vízellátását au-
tomata öntözőrendszer biztosítja. A
vízjátékot adó kerámiaelemeket lát-
ványbetonból újra elkészítették, az
eredetivel megegyező kivitelben. A
műtárgy víztakarékos, hiszen visszafor-
gató rendszert használ.

„Olyan szerencsés helyzetben va-
gyunk, hogy az élhető környezet is
megújul a kórházban és nem csak az
elromlott műszerek pótlására kerül
sor” – emelte ki dr. Tamás László Já-
nos, a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház főigazgató főorvosa. Elmond-
ta, külön öröm számára, hogy az el-
múlt időszakban új játszótérrel, mú-
zeummal és szobrokkal bővült a kór-
ház. Az intézmény kapuin kívül meg-
újult a Tihanyi Árpád úton a járda és
épül az említett parkolólemez is.

A most átadott területen a szökőkút-
hoz új gyalogutat alakítottak ki és hulla-
dékgyűjtő edényeket is elhelyeztek.

Új padokkal és növényekkel, megújult csobogóval megújította a zöldfelületet az
önkormányzat a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház előtti téren. A pihenőrészt
szerda délután adták át.

dott, rendes útburkolata már csak
foltokban látható, ezért is volt rend-
kívül időszerű a fejlesztés. A projekt
során nagyjából 350 méter hosszan,
a Jávor Pál utcától egészen a Fő utcá-
ig új pályaszerkezettel, kiemelt szegé-
lyekkel egy 2x3 méter széles útpálya
készül. Új, LED-es közvilágítást alakí-
tanak ki, és a csapadékvíz elvezeté-
sét is megoldják. Mindezek mellett
hírközlési hálózatokat váltanak ki
több mint egy kilométer hosszan. A
Fő utcát is tovább korszerűsítik, a lég-
vezetékes hálózat helyett földkábe-
les hálózatot alakítanak ki.

A beruházás önkormányzati for-
rásból, több mint 200 millió forintból
valósul meg, és a tervek szerint szep-
temberre, az iskolakezdésre befeje-
ződnek a munkálatok. Szeles Sza-
bolcs tisztában van azzal, hogy ez az
időszak nem lesz egyszerű a közleke-
dés szempontjából, de kéri a lakos-
ság türelmét és azt, hogy fokozottan
figyeljenek egymásra. Hangsúlyozta,
ha az útszakasz elkészül, az mindenki
életét megkönnyíti majd.

Nagyszabású útfelújítás kezdődött Pinnyéden, a városrész egyik köz-
ponti szakaszát, a Szent Vendel utcát korszerűsítik – jelentették be
szerdán a helyszínen.

MEGÚJUL Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

PINNYÉD
központi útszakasza

MEGSZÉPÜLT A KÓRHÁZ
Szerző: Rozmán László
Fotó: Marcali Gáborelőtti díszkút
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Nem a pénzintézetek passziójáról
van szó. Az egyeztetést a pénzmosás
és terrorizmus finanszírozása meg-
előzéséről és megakadályozásáról
szóló törvény írja elő. Több olvasónk
is érdeklődött a részletek iránt, főleg
olyan nyugdíjasok, akik csak a nyug-
díjukat utaltatják át a számlájukra,
más tranzakciót nem hajtanak végre.
Nem értik, mit kell tenniük, kire vo-
natkoznak ezek a jogszabályok.

Fontos, hogy lakossági ügyfélként
néhány kivételtől eltekintve nincs
semmi teendő. Azokat  viszont, akik
több mint két éve, 2017 június 26-a
előtt nyitottak számlát, érintheti a tör-
vény, amennyiben bankjuk még nem
rendelkezik a személyazonosságukat
és lakcímüket igazoló érvényes okmá-
nyaik másolatával, esetleg változás kö-
vetkezett be személyi adataikban, il-
letve kiemelt közszereplőnek minősül-
nek. Átvilágítják az ügyfeleket, ha
számlájukon két éve nincs tranzakció.

A bankoknál nem egységes a gya-
korlat. A legtöbb helyen levélben,
e-mail-ben, telefonon értesítik az érin-
tetteket. Ennek hiánya azonban nem
ment fel kötelezettségünk alól. Érde-

A rendezvényen, ahol jelképesen felmutatták a zöld tárcsát
a felújított motorvonatnak, Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-
vezérigazgatója, Kara Ákos infokommunikációért és fogyasztó-
védelemért felelős államtitkár, győri országgyűlési képviselő, Si-
mon Róbert Balázs, győri országgyűlési képviselő és Bödecs Bar-
nabás, a Cuha-völgyi Bakonyvasút Szövetségének elnöke mon-
dott köszöntőt.

A 49 méter hosszú motorvonat két részből áll és a 136 ülő-
hely mellett további, körülbelül nyolcvan állóhellyel is rendel-
kezik. Az utastér teljes hosszában átjárható, klimatizált, zárt tar-
tályos WC-vel felszerelt. Össztömege 87,5 tonna, engedélyezett
sebessége pedig 120 km/óra.

A győri vasútállomáson tartott rendezvényen Homolya Ró-
bert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója úgy fogalmazott, évti-
zedek alatt elvesztették utasaik felét, s a cél az, hogy vissza-
csábítsák az ügyfeleket, ehhez azonban tiszta, pontos és meg-
bízható vasúti közlekedés kell, mint amelyet a Jenbacher mo-
torvonatok jelentenek. Kara Ákos arról beszélt, hogy ünnep
ez a nap, mert ezentúl jobb és korszerűbb utazási feltételek
állnak rendelkezésre. Simon Róbert Balázs pedig azt emelte
ki, hogy 10-15 éve még a bezárás fenyegette a Győr–Veszp-
rém vonalat, most pedig útjára indulhatnak a korszerű Jenba-
cher motorvonatok. Bödecs Barnabás, a Cuha-völgyi Bakony-
vasút Szövetségének elnöke, aki kezdeményezője volt a terv-
nek, azt hangsúlyozta, sok ember összefogása kellett, hogy a
vonatok elindulhattak.

A Győr–Veszprém és a Győr–Celldömölk–Szombathely vasútvonalakon júni-
us 14-től forgalomba állnak a felújított Jenbacher motorvonatok. A járművek
üzembe állításával a szolgáltatási színvonal, és abból adódóan az utasok elé-
gedettségének érezhető emelkedésére számít a vasúttársaság – hangzott el
a győri vasútállomáson tartott sajtótájékoztatón, múlt pénteken.

motorvonatok
Három megyét kötnek össze a felújított 

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

Van bank, amelyik kötelező adategyeztetésnek hívja,
mások újraazonosításnak vagy átvilágításnak. Mind-
egy is, hogy nevezik, ami egyértelmű: az az ügyfél, aki-
vel nem tudták azonosítani az adatokat, június 26.
után nem tud tranzakciót végrehajtani.

mes tehát érdeklődnünk bankunknál.
Magánszemélyek több banknál on-line
is elvégezhetik az azonosítást. Vannak
bankok, amelyek viszont ragaszkodnak
a személyes adategyeztetéshez.

Nyilatkozatot kell leadniuk azoknak
az ügyfeleknek, akik kiemelt közsze-
replők, illetve rokoni vagy közeli kap-
csolatban állnak kiemelt közszereplő-
vel. A nyilatkozat egy letölthető nyom-
tatvány, amit kitöltés és aláírás után a

legtöbb bankba postán is el lehet kül-
deni, vagy személyesen kell benyújta-
nunk az adott pénzintézetnél. 

Milyen okmányok kellenek tehát
az adategyeztetéshez? Magyar ál-
lampolgár esetében személyazonosí-
tó igazolvány, vagy útlevél, vagy kár-
tyaformátumú jogosítvány és lakcí-
met igazoló hatósági igazolvány. Ha
vállalkozást vagy szervezetet képvise-
lünk, akkor a számla felett rendelke-

zésre jogosult adatait is egyeztetni
szükséges.

Ha valaki túllépi a határidőt, szám-
láját csak addig zárolják, míg nem vég-
zi el az adategyeztetést. A feloldás idő-
pontja bankonként változhat. Általá-
ban a számlákat az azonosítás napján
feloldják a korlátozás alól. A számlához
kapcsolódó bankkártya felszabadítása
pedig az azonosítást követő munkana-
pon történik meg.

megyünk a bankba
Nem csak pénzért, adataink miatt is

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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1979-re társadalmi munkában,
több tízezer ember összefogásával, il-
letve 150-nél is több vállalat, iskola,
szövetkezet támogatásával épült fel,
vagyis a győriek maguk építették a
gyerekeknek a tábort, amely immár
negyven éve teszi lehetővé a város
általános iskolásainak nyári üdülését.
Az idén tíz turnusban mintegy 2800
gyerek érkezik Győrújbarátra.

A nagyobbak még emlékeznek az
egykori haditechnikai parkra és a kato-
nai sátrakra, no meg a zászlófelvonásra
az alakulótéren. Az esti tea és a zsíros
kenyér ízét sokan érezzük ma is a
szánkban, ahogy a hangszórókból fel-
csendülő tábori rádió dallamaira és a
reggeli tornára is jól emlékszünk. Mára
sok minden megváltozott, de a meden-
ce még mindig várja a felfrissülni vágyó
gyerekeket, ahogy a sportpályák és a
játszótér is. Bár ez a hely madártávlat-
ból ma is ugyanazt az ikonikus képet
mutatja, mint egykor, a negyvenéves
évfordulóra teljesen megújult a győri
fiatalok nyári táborhelye. 

„Megújultak a faházak, sőt újak is
épültek, ahogy egy foglalkoztató épü-
let is készült. Megújult a főépület is a
vizesblokkokkal, az étkezővel, a teljes
vezetékrendszer cseréjével” – sorolta
a negyvenéves ünnepségen Borkai
Zsolt polgármester, aki hangsúlyozta,
ez a tábor a győriek közös ügye, így a
felújításhoz is sok helyi vállalkozás já-
rult hozzá. „Ez itt nem egy nyári gye-
rekmegőrző, hanem egy közösségfor-
máló hely, ahol sok új ismerettel is
gazdagodhatnak a fiatalok.” A polgár-
mester azt is elmondta, az önkor-
mányzat célja, hogy a győri gyerekek-
nek igazi nyári élményekben legyen
részük, amiket a tábor munkatársai

hasznos programokkal töltenek meg
a természetközeli környezetben. Bor-
kai Zsolt az évforduló alkalmából a Vá-
rosháza ezüst emlékérmét adomá-
nyozta az intézménynek.

Fehérné Bocska Erzsébet táborve-
zető az önkormányzat mellett köszö-
netet mondott a támogató cégek-
nek, a munkatársainak, akik rend-
ben tartják a 11 hektáros terü-
letet és az itt működő 45 épüle-
tet, valamint az animátorcsa-
patnak, akik a programokról
gondoskodnak és a felügyelő taná-
roknak, akik vigyáznak a fiatalokra. „A
tábor értelmét persze a gyerekek ad-
ják, akik közül sokan visszajáró vendé-
gek. Az igazi dicséret azonban az, ami-
kor a táborozók felnőttként maguk is
ide küldik gyermekeiket, és büszkén

mesélik nekik, hogy anyu és apu is itt
táborozott egykor.” 

A résztvevők emlékfa ültetésével
tették maradandóvá az évfordulót. A

tábor egy különleges újdonsággal is
bővült, megnyitották a HajszaParkot,
ami a napjainkban oly divatos akadály-
pályák kihívását nyújtja szabadtéren.

Hogy mi mindenre lehet használni az
itt található eszközöket, azt a fiatalok
rögtön meg is mutatták. Ahogy dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester fogal-
mazott, a tábor nem csak tetőtől tal-
pig megújult, hanem évről évre olyan

újdonságokkal bővül, amelyek
hozzájárulnak a gyerekek él-
ményteli nyaralásához.

Hogy mennyien őriznek
szép emlékeket a győrújbaráti
nyarakról, arról a Győr+ Rádió-

ból is megbizonyosodhatunk, hi-
szen nyáron szerdánként 6:30 és 10

óra között a táborból jelentkezik a reg-
geli műsor. Orosz Sanyi és Nagy Roland
olyan ismert győri személyekkel is be-
szélgetnek, akik egykori táborozóként,
vagy akár nevelőként kötődnek a város
negyvenéves gyermektáborához.

NEGYVENÉVES A GYŐRÚJBARÁTI GYERMEKTÁBOR

Gyermekkorunk
A győri gyerekek negyven esztendeje
nyaralnak itt, s ki a faházakra, ki a sá-
tortáborra, ki pedig a tábortüzekre em-
lékezik vissza legszívesebben. A tábori
élmények sokunk fiatalságának meg-
határozó momentumai, és a közös em-
lékek generációkat kötnek össze.

LEGSZEBB NYARAI
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Szerda reggelenként
a helyszínrôl jelentkezik

a Gyôr+ Rádió
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A Győr-Moson-Sopron Megyei
Rendőr-főkapitányság szervezésében,
a Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság, a Kábítószerügyi Egyeztető Fó-
rum, és a Fertő-Hanság Nemzeti Park
támogatásával megvalósuló program-
sorozatot dr. Bánhalmi Zsolt rendőr
ezredes, megyei bűnügyi rendőrfőka-
pitány-helyettes nyitotta meg, s a
szervezők a táborlakók részére színes,
változatos programokat kínáltak. A tá-
bor ideje alatt a résztvevő fiatalok
bűnmegelőzési előadásokat hallgat-
hattak meg a szakemberektől, verse-
nyeken vehettek részt, illetve hang-
súlyt kaptak az önismereti és a külön-
féle rendőrségi bemutatók is.

A résztvevők az iskolák 9–10. év-
folyamából kerülnek ki, ők egyéb-
ként már büntetőjogi szempontból is
felelősségre vonhatók, éppen ezért
is fontos a figyelemfelhívás. 

„A tábornak nagyon komoly pre-
ventív jellege is van – mondta Kovács
Sándor rendőr alezredes, bűnmeg -
előzési osztályvezető. – Az itt eltöl-
tött idő, a megszerzett ismeretek se-
gíthetnek a fiataloknak abban, hogy
elkerüljék a bűncselekmények általi
áldozattá, illetve elkövetővé válást.  

A szakember azt is kiemelte: a di-
gitalizáció rohamos fejlődése egyre

Katonáink a Tobruq Legacy 2019
többnemzeti, közepes-kis-közeli ha-
tótávolságú légvédelmi rakéta harcá-
szati gyakorlaton és éleslövészeten
vettek részt. Az MH. 12. Arrabona
Légvédelmi Rakétaezred mintegy

nagyobb veszélyforrás a fiatalokra.
Ezzel a fejlődéssel a bűnözők lépést
tartanak, s gyakran könnyűszerrel
szedik áldozataikat. A tábor egyik ki-
emelt programja, hogy a biztonságos
internethasználatra is megtanítják a
jelentkezőket.

A szervezőknek egyébként az a
legfőbb célkitűzése, hogy az elhang-
zottakat vigyék magukkal a fiatalok
és a nyári szünidő alatt felelősen vi-
selkedjenek.

„Örülünk, hogy olyan, korábbi tá-
borlakókat is ismerhetünk, akik a

rendőri pályát választották – folytat-
ta az alezredes. – Ennek az egy hét-
nek 28 éve már úgy kell sikerülnie,
hogy olyan közösségi élményekkel tá-
vozzanak a fiatalok, amelyek egy
életre szólnak. Mi ezért dolgoztunk
idén is” – zárta az osztályvezető.

Ahogy az elmúlt huszonnyolc nyáron, idén is megtartották a megyei rendőr-főkapitányság Bűnme-
gelőzési táborát, ahol számos hasznos ismerettel gazdagodhattak a táborlakók, s nem csak a vaká-
cióra vonatkozóan.

a nemzetközi gyakorlat 

Minden légi célt megsemmisítve, történetük egyik legsikeresebb és legeredményesebb légvédelmi
rakéta éleslövészetét hajtották végre a győri katonák Lengyelországban.

150 főt számláló kijelölt kontingens-
sel utazott Lengyelországba, mely-
nek személyi állománya kiegészült a
Magyar Honvédség Parancsnoksága,
illetve a Légi Vezetési és Irányítási
Központ szakembereivel.

A több hetes hazai felkészülést,
majd a lengyelországi gyakorlatot kö-
vetően, június 17-én foglalták el tüze-
lőállásaikat a rakétaezred KUB (SA-6)
és MISTRAL légvédelmi rakéta tűzal-
egységei Ustkán, a Balti-tenger part-

ján. A légvédelmi lövészek és a rajpa-
rancsnokok feladata az ellenséges lé-
gi cél felderítése, azonosítása, köve-
tésbe vétele, jelentések megtétele,
és a kiválasztott légvédelmi rakéta in-
dítása volt. A győri katonák minden
rakétája indult (tíz KUB és hat MIST-
RAL rakéta) a Balti-tenger mélyére
küldve valamennyi számukra kijelölt
METEOR 3MA célrepülőgépet.

A Tobruq Legacy 2019 gyakorlat
kétnapos légvédelmi rakéta éleslövé-
szeti fázisában több mint 150 indí-
tott légvédelmi rakétával a magyarok
mellett a szlovákok, amerikaiak, cse-
hek, lengyelek, románok, britek, a
németek és a hollandok teljesítették
eredményesen feladataikat.

A légvédelmi rakéta harcászati
gyakorlaton és éleslövészeten az or-
szág több pontján 20 nemzet mint -
egy 4800 katonája és 1200 technikai
eszköze vett részt. A gyakorlat június
19-én a záró ünnepséggel hivatalo-
san is befejeződött. A magyar kontin-
gens kombinált, légi-vasúti-közúti
manővert végrehajtva települ vissza
békehelyőrségébe, Győrbe. A Tob-
ruq Legacy gyakorlatsorozat 2020-
ban Litvániában folytatódik.

Sikerrel zárult
Szerző: Győr+
Fotó: Cseszreginé Csekei Judit százados

a biztonságért
TÁBORRAL 

Szerző és fotó: Havassy Anna Katalin
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A Megóvlak tehát egy komplex
szolgáltatást kínál. A vállalkozás veze-
tője, Varga Zoltán garantálja: min-
denre találnak megoldást!

„Bizalmi kérdés a mi kényelmi szol-
gáltatásunk. Hasonlóak Nyugat-Euró-
pában már régóta működnek, ház-
mesterszerviz néven” – kezdte a cég-
vezető. „A tulajdonosok válláról szeret-
nénk levenni a terheket. Egyre többen
hagyják el otthonaikat hosszabb időre,
s nem mindenki tudja megoldani ro-
konok, ismerősök segítségével a fel-
ügyeletet. Mi vállaljuk, hogy rendsze-
resen kiürítjük a postaládát, beenged-
jük a szolgáltatók embereit, megöntöz-
zük a virágokat, és hibaelhárítás felme-
rülése esetén a megfelelő szakembe-
reket is biztosítjuk. Sokrétű szolgálta-
tást nyújtunk, a részletekről érdemes
bővebben egyeztetnünk!”

Természetesen lakásokra és csalá-
di házakra is kiterjed a felügyelet.
Sőt, azoknak is megoldást kínálnak,
akik bérlőknek adják ki ingatlanukat.
A Megóvlak csapata megoldja a tel-
jes körű albérletkezelést, kezdve az
állagmegóvás ellenőrzésétől a köz-
üzemi számlák kiegyenlítéséig.

„Egyre többen vásárolnak befekte-
tési céllal lakásokat, s adják ki azokat

albérlőknek – folytatta Varga Zoltán. –
Sok rémtörténetet hallani rombolá-
sokról, lopásokról, felhalmozódó tar-
tozásokról. Mi vállaljuk a folyamatos
ellenőrzést, így bárhol is tartózkodik a
tulajdonos, lakása felől nyugodt lehet.”

A hiánypótló szolgáltatás csak folya-
matos tájékoztatás mellett lehet sike-
res, így Varga Zoltánék mindent doku-
mentálnak, és e-mailben elküldenek a
megrendelőknek. Ez azért is szüksé-

ges, mert ahogy fogalmazott: ennél bi-
zalmasabb megbízás nem sok van. 

„Hosszabb és rövidebb távra is vál-
laljuk a felügyeletet, minden egyéni-
leg eldönthető. Az árainkat is igye-
keztük úgy meghatározni, hogy min-
denki számára megfizethető legyen.
A Megóvlak egy új szolgáltatás,
amelyre egyre többen figyelnek fel,
s amely folyamatosan alakul, a meg-
rendelők igényeinek megfelelően.

Bízza ránk bárki az otthonát, mi ga-
rantáljuk, hogy cserébe a világ bár-
mely pontján nyugodtan hajthatja
álomra a fejét, hiszen jó kezekben
vannak a kulcsok...” – zárta a Megóv-
lak cégvezetője. (x)

Régóta gondot jelent már, kire
bízza otthona felügyeletét, ha
hosszabb időre elutazik? Sze-
retné, hogy kiadott lakása kö-
rül minden rendben legyen? A
Megóvlak csapata mindenre
talál megoldást, megbízhatóan,
korrekten és diszkréten! 

MEGÓVLAK
...hogy otthon minden rendben legyen

A Megóvlak a Patent Security 
által ajánlott vállalkozás.

Az eddig 7500 raklap helyett
immár 9000 raklapon tudják tá-
rolni az általuk forgalmazott ter-
mékeket – mondta el Somogyi
Zsolt ügyvezető igazgató, akitől
megtudtuk azt is, a beruházás
550 millió forintba került.

„A város életében nem csak
a multinacionális cégek, hanem
a kis- és közepes vállalkozások is
fontos szerepet játszanak” –
ezekkel a szavakkal gratulált a
város első embere a Somogyi
Elektronic tulajdonosainak, So-
mogyi Jánosnak és Nagy György-
nek. A polgármester hangsú-
lyozta azt is, az iparűzési adó
csökkentésével, valamint az ipa-
ri park infrastruktúrájának fej-
lesztésével folyamatosan azon
dolgoznak, hogy az itt levő vál-
lalkozások versenyképessége
növekedjen. A mostani fejlesz-
tés pedig azt bizonyítja, a cég jó
úton jár, fejlődése negyven éve
töretlen.

A Somogyi Elektronic Ma-
gyarországon kívül Romániá-
ban és Szlovákiában is rendel-
kezik céggel. Több mint három 
ezer termék kis- és nagykeres-
kedelmével foglalkoznak. Fő
profiljuk az elosztó hosszabbí-
tók, a hűtő és fűtő kiegészítők,
karácsonyi termékek, valamint
háztartási kisgépek forgalmazá-
sa. Több mint kétezer kiskeres-
kedővel és valamennyi multina-
cionális áruházlánccal kapcso-
latban állnak, az általuk forgal-
mazott termékek szinte minde-
nütt megtalálhatók.

A cég 130 alkalmazottal ren-
delkezik, akik a hőség bekö-
szöntével folyamatosan túl-
óráznak, mivel óriásira nőtt a
kereslet a meleget enyhítő ter-
mékek iránt. 

„Már most kinőttük a raktára-
inkat” – utalt arra Somogyi
Zsolt, hogy a jövőben elkerülhe-
tetlen lesz a további bővítés.

Befejeződött a Somogyi Elektronic raktárfejlesztésének
harmadik üteme. Az ünnepélyes avatón Borkai Zsolt pol-
gármester méltatta a negyvenéves családi vállalkozást,
amely az elsők között telepedett le az ipari parkban.

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor
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Az emlékezők először a Nagy Imre
út 1. számú ház falán elhelyezett em-
léktáblánál hallgatták meg Gergely
Sándor elnök beszédét, aki felidézte
Nagy Imre érdemeit és beszélt a Nagy
Imre Társaság munkájáról, amely
1992. november 30-án alakult azzal a
céllal, hogy a mártír miniszterelnök
emlékét ápolja és minél szélesebb kör-
ben terjessze, valamint, hogy az 1956-
os forradalom és szabadságharc már-
tírjainak, hőseinek, áldozatainak az
emlékét életben tartsa.

Ennek érdekében különböző ren-
dezvényeket, konferenciákat, előadá-
sokat, emléktúrákat, diákvetélkedőket,
koszorúzási ünnepségeket szerveznek.
Hangsúlyozta: Győrben először 1996.
június 6-án, a mártírhalált halt minisz-
terelnök születésének 100. évforduló-
ján állítottak emléktáblát a Nagy Imre
út 1. számú ház falán. Aztán 2014-ben
Lebó Ferenc szobrászművész készítet-
te el a politikus arcmását bronzba önt-
ve – ma is ennél az emléktáblánál zaj-
lott az ünnepség.

Mint ismeretes, 1989. június 16-án
temették újra Nagy Imrét és négy tár-
sát – Gimes Miklóst, Maléter Pált, Szi-
lágyi Józsefet és Losonczy Gézát – 31

esztendővel azután, hogy ’56-os tevé-
kenységük miatt kivégezték őket. A Ká-
dár-rendszer megtorlásának áldozatá-
ul eső négy politikus gyászszertartása
százezrek néma demonstrációja volt.

A megemlékezés a Golgota emlék-
műnél folytatódott, ahol Rózsavölgyi
László önkormányzati képviselő, az
oktatási, kulturális, sport és turiszti-
kai bizottság elnöke mondott beszé-
det. Emlékeztetett: az 56-osok har-
coltak és vérükkel fizettek független-
ségünkért, Nagy Imrével az élen sza-
badulni akartak a diktatúrától, az ide-
ológiai kényszertől, a beszolgáltatás-
tól, a börtöntől, a Szovjetuniótól. A
szabadságnak és függetlenségnek
azonban terhe is van, és ez a teher
ma már mindannyiunké. „Nagy Imre
még valamit üzen nekünk: együtt.
Együtt kell válaszolni, együtt kell küz-
deni, együtt kell felelősséget vállalni.
Ahogy '56-ban, '89-ben mindenki
együtt mozdult a szabadságért és a
függetlenségért. A szabadságért
együtt mozdulni – ez a mi dolgunk
ma is, hiszen ez szükséges ahhoz,
hogy egy gazdagabb és erősebb Ma-
gyarországon élhessünk” – emelte ki
beszédében a politikus.

Nagy Imre Magyarország mártírhalált halt miniszterelnöke újrateme-
tésének évfordulóján, június 14-én ünnepséget tartott a győri önkor-
mányzat és a Nagy Imre Társaság Győr és környékének szervezete.

Nagy Imre 
ÜZENETE:
EGYÜTT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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A déli hajóban jelenleg állványok so-
kasága és egy épített födém látható, va-
lamint szorgos kezek munkája tapasztal-
ható. A bazilika hároméves felújításának
részleteibe Gyarmati András főrestaurá-
tor avat be. A jelenlegi munkálatok so-
rán mintegy 1440 négyzetméter falké-
pet restaurálnak, és több mint 2500
négyzetméter kő- és falfelületet tisztíta-
nak meg, hoznak helyre. A hároméves
projekt keretében megtörténik a fő-
templomban található oltárok, művé-
szeti alkotások teljes körű restaurálása.

A rekonstrukció idején a székesegyház
megújuló belső tereit a szakemberek
szakaszosan zárják le, biztosítva a litur-
gikus események zavartalanságát – tá-
jékoztatott Gyarmati András. 

A szakember elmondta: nehéz a fel-
adatuk, hiszen nagy tömegű, nagy
mennyiségű felületeket, sokféle anya-
gú és jellegű műtárgyat kell kezelniük.

Aki a napokban járt a győri Nagyboldogasszony-szé-
kesegyházban, az tapasztalhatta, hogy a Szent István
vértanúról elnevezett déli hajót lezárták a nagykö-
zönség elől. Mi bejutottunk a lezárt területre és ki-
derítettük, mi történik a „színfalak” mögött.

A harminc restaurátor számára ezek
jelentik a legnagyobb kihívást. 

A festőrestaurátorok munkája
széles körű, hiszen a boltozati falké-
pek mellett oltárképek, vászonké-
pek és az oldalfalakon található

nagyméretű festmények is felújítás-
ra várnak. Ilyen például a déli hajó-

ban található Paul Troger mellékoltár-
kép, amely Szent István első vértanú
megkövezését ábrázolja. „A restaurá-
lás során a legnagyobb dilemmánk, ho-
gyan tudunk kapcsolódni elődeink
munkájához úgy, hogy érvényre tudjuk
juttatni a tárgytörténethez tartozó ér-
tékeket és az eredetiség szempontjait
is.” Hiszen olyan falképeket kell felújíta-
niuk, amelyeket a 20. században már
legalább háromszor restauráltak. Leírá-
sokból, fotódokumentációkból ismerik,
az eredeti és a felújítások során „létre-
jött” alkotásokat. A székesegyházban

található festményeket soha nem tud-
ták egyszerre helyreállítani, most ez
megtörténik. Gyöpös Miklós festőres-
taurátor például már a '80-as években
is dolgozott a székesegyház „megszé-
pítésén”, és ezúttal is ő az egyike azok-
nak, akik a freskókat restaurálják. 

Tetemes munka vár a faszobrászok-
ra is, rengeteg aranyozott faragvány,
szobor díszíti a székesegyházat. A moz-
dítható, szállítható fatárgyakat fővárosi
és Budapest környéki restaurátor mű-
helyekbe szállították, ahol a fa műtár-
gyak, az aranyozott fafaragványok,
szobrok feltárása, tisztítása zajlik. 

A kőszobrász-restaurátorok feladata
többek mellett a salzburgi mészkőből
készült felületek, az oltárok, kőtárgyak,
valamint a falakon található márvány
és kőutánzatok tisztítása. Gyarmati
András elárulta, a székesegyházban
nem minden kő, és nem minden már-

vány, ami annak látszik. Van olyan felü-
let, amely modellgipszből készült színe-
zéssel, felfényezéssel, festéssel, van,
ami műkőből, van, ami gipszből. Azon-
ban ezeket is fel kell újítani.

A fémrestaurátorok feladta a ko-
vácsoltvas díszek, rácsok, ajtók, a ta-
bernákulum-ajtók helyreállítása. Eze-
ken túl a textilek megújítása is meg-
történik, a zászlóké, a különféle kár-
pitos és textiles tárgyaké. 

A tervek szerint idén adventre elké-
szül a déli hajó felújítása, valamint az or-
gona karzatának restaurálása. 2020-ban
az északi mellékhajó felújítása követke-
zik, ott azonban már kevesebb lesz a
munka, ugyanis két évvel ezelőtt a Má-
ria oltár és környezete elkészült. A szen-
tély felújítási munkálatait 2021-ben vég-
zik el, majd 2022 első félévében a főha-
jó „maradék” felületének felújítási mun-
kálatai fejeződnek be.

A SZÉKESEGYHÁZ 
1440

négyzetméter
falképet

restaurálnak

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor 

Újjászületik
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„Nélküled elindulni, na még mit nem!”
– énekelték több ezren a Dunakapu té-
ren múlt pénteken este, amikor is a
Halott Pénz koncertjével elkezdődött
a Nyárnyitó Hétvége. Másnap, Rúzsa
Magdi fellépésén szintén megtelt a
belváros, a Káptalandombról és a Kos-
suth hídról is rengetegen énekelték
együtt a slágereket. A koncertek előtt
Borkai Zsolt polgármester köszöntötte
a térre látogatókat, szombaton pedig
a tűzijátékkal hivatalosan is elkezdő-
dött a győri nyár.

„NYÁR VAN, olvad a málna a
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számban...”

O. Jakócs Péter és Marcali Gábor képriportja



A Széchenyi téri koncerteket a csütörtö-
kön kezdődő Múzeumok Éjszakája győri ren-
dezvénysorozattal közösen tartják. Pénte-
ken fellép Stummer Márton és barátai,
majd a Barrio Latino tart utcabált, szomba-
ton pedig a Honeybeast koncertezik.

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum szervezésében megvalósuló ren-
dezvény számos programot kínál. Ilyen pél-
dául a Mint egy kaleidoszkóp címet viselő
kiállítás, amely a századforduló, az 1919-es
év képzőművészetét és irodalmi alkotásait
tárja elénk, többek között Gulácsy Lajos,
Batthyány Gyula, Rippl-Rónay József és Va-
szary Károly alkotásait. Unikális élmény lesz
megismerni Csáth Géza eddig be nem mu-
tatott hagyatékát, melyet az Esterházy-pa-
lotában láthat a közönség. A másik újonnan
nyíló tárlat a 2016 óta előkerült, két világ-
háború közötti moziplakátokból készült vá-
logatást tárja az érdeklődők elé, szintén az
Esterházy-palotában.

A Győri Ütősmaraton idén először csat-
lakozott a Múzeumok Éjszakájához, és Győr-
be érkezik a tavaly már nagy sikert aratott
Food Truck Show is. 
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A hétfői megnyitón Kiss János, a Győri Balett és
a fesztivál igazgatója először Novák Ferenc „Tatát”,
a Magyar Táncművészeti Szövetég tiszteletbeli el-
nökét köszöntötte, aki 1998 óta minden fesztivá-
lon részt vett. Elmondta, boldog és büszke, hiszen
a Győri Balett társulata 40 éves, 15 éves a Magyar
Táncfesztivál és 5 éves a Gyermektáncfesztivál, ő
pedig nyáron lesz 60 éves. „1998-ban mertünk
egy nagyot álmodni a táncművész kollégáinkkal,
és Győr lett a tánc fővárosa” – emlékezett vissza.

Mihályi Gábor, a Magyar Tánc-
művészeti Szövetség elnöke
szerint kevésnek bizo-
nyul a szó a megszü-
lető és elhaló moz-
dulat erejéhez ké-
pest. „Megrendí-
tő, hogy embe -
rek eljönnek az
előadásra, szépen
felöltöznek, készülnek,
megtisztelnek bennünket. Ennek két oka van: egy-
részt vágyakoznak a kultúrára, a másrészt pedig
érdemes eljönni az előadásokra. Győrbe pedig
tényleg érdemes eljönni a Táncfesztiválra!”

Borkai Zsolt polgármester felidézte a Győri Ba-
lett negyven évének történetét. Azt, hogy néhány
fiatal táncos annak idején vette magának a bátor-

ságot, hogy meghódítsa Győrt, majd nemcsak a vá-
rost, hanem Magyarországot, Európát és a világot
is elkápráztatták. A győri önkormányzat igyekszik
megtenni mindent annak érdekében, hogy nyu-
godt körülmények között tudjanak készülni a balet-
tosok az előadásokra. Például a közelmúltban bir-
tokba vehették az új próbatermüket az Árpád-par-
kolóházban, amely 21. századi és nagy hiányt pótol. 

A nyitónapon a Magyar Nemzeti Balett a Töké-
letesség szédítő ereje című 11 perces előadását

követően, először láthatta a győri közön-
ség Velekei László: Passage című

darabját. Az előadás zenéjét –
Beethoven VII. szimfóniáját –
a Győri Filharmonikus Zenekar
élőben játszotta Berkes Kál-
mán vezényletével. Gyur-

mánczi Diána, Luigi Iannone és
Jekli Zoltán főszereplésével az

előadás az „úton” levés metaforáját
járja körül, rávilágít az emberi természet

kettősségére, az önkifejezés és rejtőzködés ellent-
mondásosságára.

A héten a tánc minden formája, a klasszikus ba-
lett, a néptánc, a hip-hop, a rock and roll, a mo-
dern tánc és a cirkusz is megjelenik. Kísérőrendez-
vényként a színházban fotókiállítás, a Széchenyi
téren koncertek és táncház várja az érdeklődőket.

Hétfőn este elkezdődött a 15. Magyar Táncfesztivál,
amely szombat estig kínál válogatást a magyar és eu-
rópai táncművészeti életből. A programot koncertek,
kiállítások, táncházak színesítik Győrben.

A táncot ünnepeljük
ezen a héten

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Mertek
nagyot álmodni
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A projektet életre hívó ötlet az
egészségmegőrzés, mozgásra ösztön-
zés volt a köz- és zöldterületek haszná-
latával. Az útvonal mintegy húsz köz-
kedvelt állomásból – parkok, vízpartok,
terek, műemlékek – áll, melyet egy te-
lefonos alkalmazás segítségével járhat-
nak végig a mozgásra, kalandra vágyók.

„Győr kitűnő adottságai, a kék és
zöld infrastruktúra megléte, könnyű
elérhetősége, a város gazdag történel-
mi, műemléki vagyona megkönnyítet-
te az Egészség Útvonal egyes állomá-
sainak kijelölését” – mondta el Hon-
vári Patrícia, az MTA regionális kutató-
intézetének tudományos munkatársa.

tunk az volt, hogy olyan játékot dol-
gozzunk ki, amely felhívja a figyelmet:
lehet tenni az egészség megőrzéséért
a közterületeken és parkokban is.
Igyekeztünk izgalmas tartalommal fel-
tölteni az útvonalat, ismert sportoló-
ink és közéleti személyeink motivál-
nak minket, gyakorlatokat mutatnak
és tippeket adnak. Ezenkívül szellemi
kvízekkel, ismeretterjesztőkkel és ér-
dekességekkel is szolgálunk az útvo-
nal során, így nem csak mozogni, de
művelődni is lehet a játék alatt”  –
mondta el Honvári Patrícia.

Jelenleg négy útvonal közül lehet
választani, kettő a könnyebb fizikai
aktivitásra vágyókat célozza meg,
egy közepes aktivitású, míg egy pálya
készült azoknak is, akik nem riadnak
vissza az erőteljesebb gyakorlatoktól
és a hosszabb távoktól sem akár ke-
rékpárral, akár kocogva. 

A Városházától induló útvonalakat
gyerekek és felnőttek együtt tesztel-
ték. Az Európai Unió támogatásával,
az Erasmus+ pályázat keretében meg-
valósult, PreHealth című nemzetközi
projekt három várossal – Darmstadt,
Athén és Utrecht – közösen, a győri
építészeket tömörítő Terasz Csoport
közreműködésével valósult meg.

GYŐRI EGÉSZSÉG ÚTVONAL 
az egészségmegőrzés szolgálatában

Szakértők, nyugdíjasok, egyetemisták
bevonásával, két év alatt, kérdőíves
felmérések és terepbejárások ered-
ményeként nyerte el jelenlegi formá-
ját, tartalmát az útvonal, illetve az
azon végigvezető játékos alkalmazás.
Az útvonalon kisfilmek adnak tippe-
ket, hogy az adott helyen milyen moz-
gásgyakorlat végezhető a fizikai és
mentális egészség megőrzése, az ak-
tivitás növelése érdekében. „A felada-

Elkészült Győr Egészség Útvonala a Széchenyi István Egyetem
és az önkormányzat együttműködésével, európai uniós tá-
mogatásból.
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A szakemberek a világ minden tájáról hoznak
meséket; vidámakat, szomorúakat, bátorságra hí-
vókat – és nem csak gyerekeknek, az esti program
kifejezetten felnőtteknek szól. „A mesékről először
a gyermekek juthatnak eszünkbe, hiszen mesélni
manapság nekik szokás, pedig régen ezek a törté-
netek főként a felnőttekhez szóltak. Gyakran tapasz-
talom meseterápiás foglalkozásaimon, hogy új ér-
telmet nyernek a gyerekkorban hallott története-
ink, a mélyebb rétegek is feltárulnak. Őseink az élet-
ről, halálról, krízisekről, döntésekről, felnőtté válás-
ról való tudásukat történetekbe ágyazva adták át
számunkra” – mutat rá Mátai Enikő, az Aranyalma
Meseműhely megálmodója, meseterápiás szakem-
ber, hogy a mesék bölcsességet és tapasztalatot rej-
tenek, életünk örök érvényű esszenciái.

Pszichológiai megközelítés szerint a mese a lélek
tükre, mert belső világunkra nyit ajtót. Szereplőiben
vágyaink, fantáziáink, indulataink, ösztönvilágunk ölt-
hetnek testet, az emberi alkotó fantázia nyilvánul
meg bennük, s a lélek konfliktusai rajzolódnak ki. 

A meseterápia pedig egy olyan személyiségfej-
lesztő módszer, amely abból a felismerésből indul
ki, hogy az emberi lélekben felmerülő konfliktusok
szimbolikus formában megtalálhatók a mesékben
is. Azoknak segíthet, akik mélyíteni szeretnék az
önismeretüket; de azoknak is, akik problémájukra
keresik a válaszokat, megoldásokat. „A mese az
álomhoz hasonlóan képekből áll. Ezen képek fej-
tegetésével is foglalkozunk, azaz kibontjuk a mese
valódibb, mélyebb tartalmait, ezzel pedig felfedez-
hetjük a személyiségünkben rejlő, feltáratlan lelki
kincseket. A fókusz azon van, hogy olyan kreatív
belső erőket tudjunk megmozgatni, melyek aztán
segítik a változást” – mondja Mátai Enikő és hang-
súlyozza, a mesék kollektív jellegük miatt közelebb
hozzák egymáshoz az embereket. Így különösen
fejleszti az empátiát, és a közösségekre is jó hatás-
sal bír. „Ezt én is megtapasztaltam, gyorsan omla-
nak le a láthatatlan falak egymás között a mesék
által. A meseterápia elősegíti a testi-lelki rekreáci-
ót. Gyakran kapok olyan visszajelzéseket, hogy tel-
jesen kikapcsolódtak, feltöltődtek a foglalkozás ha-
tására. Megnyugodtak, lelassultak saját tempójuk-
ra, harmonikus állapotba kerültek.”

A mesékben persze nemcsak pozitív hősök sze-
repelnek. Gyakran pont ők viszik előbbre a történe-
tet azzal, hogy a hőst kihívás elé állítják, fejlődésre
késztetik, tanítják. Nyitottnak kell lennünk, hogy a
megnyíló ajtókat észrevegyük az életünkben is.

„Meséket egyébként is érdemes olvasni is, és hall-

gatni is. Ha a mese meghallgatását semmiféle feldol-
gozás, megbeszélés nem követi, akkor is lehet jóté-
kony hatású. Az úgynevezett „történethallgatási
transz”, amibe ilyenkor a hallgató kerülhet pihentető,
nyugodt, kellemes fiziológiai hatású állapot” – teszi
hozzá Mátai Enikő, miért is érdemes ellátogatni a
Mesék Éjszakájára, ahol az érdeklődők megtapasz-
talhatják a mesehallgatás erejét, s azt, hogy mennyi-
re élő, létező műfaj a mese. 16–18 óráig családi me-
séket hallhatnak a szakemberektől gyerekek és fel-
nőttek a Generációk Házában, 20.30–22.30-ig pedig
a Radó-szigetre várják a felnőtteket a Zenepavilon-
hoz. (Esőhelyszín: Generációk Háza.)

„Mindegyikünk küldetést érez, hogy megmutas-
suk a mesék csodás világát, és valamennyien hite-
les, elismert meseterápiás képzettséggel bírunk,
segítő szakemberként dolgozunk a régióban” –
hangsúlyozza végezetül Mátai Enikő.

A Magyar Metamorphoses Meseterápiás Egye-
sület által több városban létrehozott esemény he-
lyi szervezője az Aranyalma Meseműhely, és az or-
szágban egyedülálló módon a Kincskereső Mese-
terápiás Módszert képviselő szakemberek is részt
vesznek a rendezvényen. A program ingyenes,
nem kell regisztrálni sem, helyfoglalás az érkezés
sorrendjében történik. 

Hét lelkes meseterápiával foglalkozó szakember mutatja meg a hagyományos történetme-
sélés erejét a Mesék Éjszakáján, a Generációk Házában és a Radó-szigeten júnis 29-én.

AJTÓK NYÍLHATNAK
a Mesék Éjszakáján Szerző: Zoljánszky Alexandra

Illusztráció: Szabó Janka



Am letzten Wochenende im Juni
werden an Aranypart die Tage des Heili-

gen Ladislaus abgehalten. Das Festival ist eine
Zeitreise ins Mittelalter, wo die Besucher in mit-
telalterlicher Umgebung, Jurten und Ritterla-
gern umherscheifend sich die Vorführungen zu
Ross und zu Fuss ansehend, neben der alter -

tümlichen Heerestracht auch ein Bild darüber
erhalten, wie unsere Vorfahren ihren Alltag

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

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Szántai Lajos Magyarországnak édes
oltalma, Szent László öröksége cím-
mel tart előadást a Magyar Évezre-
dek sorozatban június 26-án 18 órá-
tól a Széchenyi István Egyetem Apá -
czai Karán (Liszt Ferenc u. 42.).

Zwischen 27-30. Juni finden in Győr in der Audi-Arena
die Junior-Weltmeisterschaften im Turnen statt. An
der Weltmeisterschaft nehmen dreihundert Wett -
bewerber aus 68 Ländern teil.

Amerikai legendák érkeznek két keréken az
Árkádba. A Harley modelleket és az egyedi-
leg épített motorokat június 28-tól július 14-
ig csodálhatja meg a közönség. A parkoló-
ban motorszépségverseny, kaszkadőr-bemu-
tatók és légtornászok várják a nagyérdeműt.
Az utolsó három napon rock-koncerteket
tartanak.

Mint egy kaleidoszkóp – utak
a tudattalanba címmel látható
kiállítás június 21-től szeptem-
ber 30-ig, hétfő kivételével
mindennap 10 és 18 óra között
az Esterházy-palotában (Király
utca 17.). A századforduló kép-
zőművészetére és irodalmi al-
kotásaira fókuszáló tárlat jelen-
tős magyar közgyűjtemények
és magángyűjtemények anya-
gából válogat.

A Pannonhalmi Levendulanapo-
kon az érdeklődők betekintést
nyerhetnek az apátsági levendula-
termesztés mindennapjaiba, vala-
mint a rengeteg program mellett
idén is lesz Szedd magad! akció jú-
nius 29-től július 7-ig.

Auf den Pannonhalmer Lavendeltagen erhalten die
Besucher Einblick in den Alltag der klösterlichen
Lavendelzüchtung. Desweiteren gibt es neben zahl-
reichen Veranstaltungen auch in diesem Jahr vom
29. Juni bis 7. Juli die Aktion "Pflück es dir".

Ultimate Frisbee-Europameister -
schaften vom 29. Juni bis 6. Juli in
Győr. Aus insgesamt 60 National-
mannschaften kommen mehr als
1500 Teilnehmer nach Győr. Die
Wettbewerbe finden auf dem
Gyirmóter Fussballplatz statt.

Amerikanische Legenden auf zwei Rädern im
Árkád-Einkaufszentrum. Vom 28. Juni bis 14. Juli
hat das Publikum Gelegenheit Harley Modelle
und zeitgleich gebaute Motorräder zu bestau-
nen. Auf dem Parkplatz gibt es einen Motorrad-
Schönheitswettbewerb, Stunt-Shows, Luft-Tur-
nen und Rock-Konzerte für die Besucher.

Agility A-TEAM Kupát
rendeznek június 22-én
szombaton 8 és 18 óra
között la győrzámolyi fo-
cipályán. Az Agility egy
lendületes, pörgős, vi-
dám kutyás sport, látvá-
nyos a nézők számára is. 
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Napjainkban egyre több figyelmet
kap a fitnesz, sokan az izmok túledzésé-
vel akarják elérni az egészséget. De va-
jon a szép izmokon túl elérhető a nagy-
fokú edzettséggel a hosszú élettartam
is? – teszi fel a kérdést dr. Feng, és meg
is válaszolja: nem! „Kezdjük az elejétől:
a vér fogalma a kínai orvoslásban sok-
ban hasonlít a modern tudomány sze-
rinti definícióhoz. Tehát folyékony, piros
színű anyag, melynek fő funkciói a táp-
lálás és a nedvesítés, illetve a csí, vagyis
életenergia által megvalósított élettani
funkciók szállítása a szervezetben. A vér
csak akkor képes ezeket a funkciókat
megfelelően ellátni, ha rende-
zetten kering az erekben,
szüntelenül” – magyaráz-
za az akupunktúrás szak-
orvos. Vagyis eljut a
szervekhez, az inak-
hoz és a csontokhoz,
az izmokhoz és a
bőrhöz. A vér általi
táplálás elengedhe-
tetlen feltétele a
szervezet normális
működésének.

A vér tápláló funk-
ciója jól megfigyelhető
a szervezet külső részein:
ha a vér normálisan áram-
lik és bőséges, akkor az arc-
szín rózsás és fényes, az izmok tel-
tek és erősek, a bőr kellően nedves és

fényes, az érzékelés és a mozgás termé-
szetes és élénk. Ha a vértermelés elég-
telen, vagy például erős edzés vagy be-
tegség miatt túl sok vér fogy, esetleg a
véráramlás miatt nem jut el mindenho-
va, akkor vagy helyi, vagy az egész szer-
vezetet érintő vérhiány alakul ki.

A vér állandóan áramlik az erekben,
mindenhova eljut és rendes élettani
működés során sosem áll meg. A vér
mozgásán múlik, hogy el tudja-e látni a
tápláló funkcióját. „A vér yin jellegű
anyag, így a nyugalom, a mozdulatlan-

ság jel-

lemzi, ezért szüksége van a csí mozgató
hatására ahhoz, hogy áramoljon. A csí
mozgató hatása több szerv működésé-
ben nyilvánul meg. Elsősorban a szív
mozgatja a vért az erekben, de a tüdő
szétterjesztő hatása és a máj szabad
áramlást irányító működése is szerepet
játszik a vér áramoltatásában. A csí
megtartó hatása pedig a lép vért veze-
tő és a máj vért raktározó funkcióiban
nyilvánul meg” – fejtette ki dr. Feng és
hozzátette, egy nagy intenzitású edzés
során megterheljük a végtagok izmait,
és ekkor a csí és a vérerek összehango-
lódása megszakad. Az izmok nagy
mennyiségű vérellátást igényelnek, de

a szervezetnek is szüksége van a meg-
növekedett vérből, a vér fokozott

alkalmazkodására és kompenzá-
lására folyamatosan erősíteni
kell a vér gyártását.

A vérnövekedést pedig rö-
vid távon nem érhetjük el,
például egy véradás után is
1–3 hónap kell, hogy új vér
termelődjön. Hiányállapot
alakul ki, amiben az izmok és

a belső viszonyok versenyez-
nek a korlátozott vérerő forrá-

sokért. Eközben a szív túlterhe-
lődésével pótolható a vér, en-
nek tünetei: gyors szívverés, a
gyomor és bélrendszer ellátá-
sának csökkenése, légszomj és

hányinger. A test csökkenti a zsi-

geri vérellátást, hogy megfeleljen a má-
sodlagos végtagoknak. Az izmok erő-
sek lesznek, de a vérszegénység miatt
a szervek gyengülnek. A vérelégtelen-
ség esetén probléma adódik az emész-
tési és felszívódási funkciókban, az
anyagcserében, az immunvédelmi
funkciókban és az endokrinhormon-
szabályozási funkciókban. A vér hosszú
távú hiánya a szervek korai öregedésé-
hez vezet. Az élsportolók gyakran korai
életkorban betegségekkel küzdenek,
különösen hajlamosak a szív-érrend-
szeri és agyi-érrendszeri betegségekre.

„Szervezetünknek aktivitásra és pi-
henésre egyaránt szüksége van. A fizi-
kai munka és az edzés elősegíti a csí és
a vér áramlását, erősíti a szervezetet.
A pihenés hatására elmúlik a fáradtság,
visszatér a tetterő. Ha ez a két tényező
jól kiegészíti egymást, akkor a szerve-
zet erős és ritkán betegszik meg. Ügyel-
jünk arra, hogy a túlzott aktivitás ne-
hogy betegséget okozó tényezővé vál-
jon!” – tanácsolja a szakember.

PRÓBÁLJA KI
ÖN IS!
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sok nélkül!

Mosonmagyaróvár,
Városkapu tér 9.
+36-30/790-1248

Gyôr, Bartók B. út 5.
+36-30/391-8648

Támogatott tartalom

Ha túlzásba visszük az edzést, az súlyosan károsíthatja
szervezetünket – ezúttal erről beszél  dr. Feng Xiao
Ping, a Harmónia Akupunktúra Centrum akupunktúrás
szakorvosa, miközben rávilágít a vér testünk működé-
sében betöltött szerepére.

Szép izmok
= egészség?

Fotó: Jacob Lund/Shutterstock.com 



252019. június 21.

Hölgy ilág
Szerkeszti: Szabó Csilla

„Az egyetlen, ami felett hatalom-
mal bírhatunk, az saját magunk, gon-
dolataink, tetteink. Ebben lehet se-
gítségünkre olyan önismereti techni-
ka, amely segít visszatalálni belső
hangunkhoz, önma-
gunkhoz, amely a fó-
kuszt a külső vi-
lágról befelé
viszi” – mu-
tatja be a
jóga lénye-
gét Eger-
völgyi Júlia,
jógaoktató, a
Yoga Shala Győr
tulajdonosa. A jóga
jelentése: igába hajt, összefonódik. A
szó a tudatfolyamatokon való felül-
emelkedésre utal, célja az elme le-
csendesítése. Napjainkban a jógát ál-
talában az ászanák (testtartások) gya-
korlásával azonosítják, s csak keve-
sen használják eredeti célkitűzésé-
nek megfelelően, szellemi útként.

A hagyományos női szerep minden korban renge-
teg fizikai, lelki és szellemi feladattal járt, de talán
napjaink felgyorsult világában különösen sok teen-
dő hárul a nőkre. Mégis van kiút, segítség, hogy
terheink és terhelhetőségünk változzon. Ilyen út
lehet a jóga ősi ösvénye. 

Nagyon sokan egy konkrét problé-
mával fordulnak a jóga felé, ezek álta-
lában a mozgásszegény életmódból fa-
kadó panaszok. A jóga népszerűségét
és talán egyfajta tudatosodást is mu-

tat, hogy egyre töb-
ben érzik szük-

ségét az
életmód-
váltásnak,
sokan eh-
hez kér-

nek segít-
séget. Meg-

felelő szakmai
segítséggel minden

érdeklődő megtalál-
hatja a saját jógaútját, a számára leg-
testhezállóbb gyakorlási formát.

A jógagyakorlás, mint mozgásfor-
ma azért lehet igazi támasz minden út-
kereső nőnek, mert egy jógaóra hosz-
szára letehető minden teher. A jóga
csak a jelenben működik, minden jó-
tékony hatását a jelenben fejti ki, nem

egy elérendő célon dolgozik. „Nem
kell semmilyenné válnod, senkinek
megfelelned, csak megérkezni mélyen
önmagadba. A kitartó, rendszeres gya-
korlás képessé tesz önmagunk legmé-
lyebb elfogadására, bátorságot, erőt
ad. Eltelik néhány hónap, mire a gya-
korló képes lesz önmaga „jógatükré-
be” nézni. A neveltetésünk, a külvilág
egy hamis önképre kondicionál, ha a
jóga ezt korrigálni tudja, azt hiszem,
már elérte a célját” – utal Júlia arra,
hogy oktatóként mi a legfontosabb
számára a gyakorlóinál. 

Sokszor már az is teljes feltöltődés-
sel bír és regenerál, ha a gyakorlás ide-
jére magunk mögött hagyhatjuk a
bennünket foglalkozta-
tó gondolatokat. Ré-
gi minták, önma-
gunkkal kap-
csolatos hi-
edelmek

számolhatóak fel, a jóga tökéletes ön-
gyógyító rendszer, testre és lélekre
egyaránt hat. Nem pusztán fizikai gya-
korlás, hanem elsősorban szellemi út. 

Az alkalmazott jógatípusok között
pedig létezik egy kifejezetten nőknek
szóló gyakorlás, ez a nőijóga. Fizikai-
lag főként a csípő és a medence te-
rét, a gátat, a női szerveket célozza
meg a hatha jóga ászanáit alkalmaz-
va. Egy támogató női közegben olyan
energiák működnek, amelyek segítik
a gyakorlóknak a saját útjuk megtalá-
lását, és nagyon jó feloldódni ebben
a biztonságban. „A mai korban nem
nagyon léteznek a hagyományos női
közösségek, pedig ezek gyógyító ere-
je felbecsülhetetlen. Nőként bár-
mely jógairányzat gyakorlása hozzá-
segíthet a női lét teljességéhez. A jó-
ga módszere és maga az elkötelező-
dött gyakorló képes bármilyen éle -
tet megújítani, könnyebbé, boldo-
gabbá tenni” – összegzi Egervölgyi
Júlia jógaoktató. 

Tökéletes
öngyógyító 
rendszer

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Nuamfolio/Shutterstock.com 

Út a teljesebb női lét felé

A JÓGA 
ősi ösvényén 
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Orbán Evelyn és ikertestvére szü-
letésétől siket, mint később kiderült,
a várandós, veseproblémákkal küzdő
édesanyjuknak adott injekció mellék-
hatása miatt. Az akkor Pápán élő szü-
lők nem tudták, hogy ikerlányaik
nem hallanak, egy év telt el, amikor
már egyértelmű diagnózist kaptak,
hogy gyermekeik siketek, amit na-
gyon nehéz volt feldolgozniuk.
Gyógypedagógus segítette a csalá-
dot, hogy megtanulják az egymás kö-
zötti kommunikáció módját. Aztán a
hároméves kislányok 1977-ben Sop -
ronba kerültek bentlakásos óvodába,
ahol a siket közösségben gyógypeda-
gógus óvónők foglalkoztak velük, de
a siket jelnyelvet nem használták
még. Két év előkészítő után kezdhet-
ték meg 1980-ban az iskolát, ahová

világában él
ötödik osztályig jártak. Iskolai szüne-
tekben és havonta, később kétheten-
te, majd hetente jártak haza, és a 6.
osztályt már Kaposváron kezdték,
édesapjuk és édesanyjuk munkahely-
váltása miatt.

„Az új bentlakásos iskolában öt
órakor keltünk, minden kisebb mun-
kát is a gyerekeknek kellett elvégezni,
például a folyosótakarítást. Az osz-
tály jó csapattá vált, a tanárok szigo-
rúak voltak, de szerettek bennünket,
és még itt is a jelnyelv helyett a száj-
ról olvasásra és a helyes kiejtésre ta-
nítottak minket. A hallás- és beszéd-
nevelésen volt a hangsúly, csökken-
tett tananyagot tanultunk, viszonylag
kezdetleges hallókészüléket kellett vi-
selnünk, amitől nekem állandóan fájt
a fejem, a gimnáziumban már nem

is viseltem. A csend világában élek,
megszoktam” – emlékszik vissza
Evelyn az iskolai évekre. 

Nyolcadik osztályban a fővárosból
érkezett a SINOSZ-tól (Siketek és Na-
gyothallók Országos Szövetsége) Vi-
rágh Károlyné Erzsi néni, aki javasol-
ta, jó tanulmányi eredménye miatt
az akkori budapesti Szabó Ervin Gim-
náziumban folytassa tanulmányait,
ahol minden évfolyamon indítottak
siket és nagyothalló csoportot. Iker-
testvére nem tartott vele, kezdetben
nagyon furcsa volt számára, hogy 16
évig szinte minden pillanatban
együtt voltak, de új élet kezdődött
számára, ami érdekes és tanulságos
is volt egyben, és már nem gyógype-
dagógusok tanították. Az első iroda-
lomdolgozatnál azonban mindenki

egyest kapott, akkor derült ki a taná-
roknak is, hogy sajátos nyelvezetük
van a siketeknek, máshogy írnak, fo-
galmaznak. A szülői értekezletre egy
szakfelügyelő érkezett, akinek kö-
szönhetően aztán megváltozott a ta-
nárok hozzáállása és oktatási mód-
szere. 

„Jól éreztem magam, kinyílt a vi-
lág számomra, a fővárosban a hallók
között élni, közlekedni különleges él-
mény volt. A ’70-es években a más-
ságunk miatt még csúfoltak, a gimná-
ziumban már könnyebb volt a beil-
leszkedés, sikerült magunkat elfogad-
tatni” – folytatja Orbán Evelyn. 

Siket társaival jelnyelven kommu-
nikáltak, ami egyfajta saját maguk ál-
tal kifejlesztett gesztikuláció, testbe-
széd és nyelv volt. Siket lányok között

Orbán Evelyn jelnyelvet oktat halló embertársai-
nak. Életútja siketként a magyarországi jelnyelvok-
tatás fejlődésével párhuzamosságot mutat, saját
bevallása szerint egyértelmű volt, hogy az oktatás-
ban találja meg a hivatását és a munka örömét. 

A JELNYELVBEN IS VANNAK NYELVJÁRÁSOK

A CSEND
Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Marcali Gábor 
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Jellemző, hogy az utazók min-
dig túl sok ruhát csomagolnak,
mindenféle időjárásra és minden
elképzelhető eseményre felkészül-
ve. Utazás előtt vegyük sorra, mi-
lyen programhoz mit fogunk visel-
ni. Nem kell több farmert vagy fél
tucat koktélruhát vinni, ha nyara-
lásra indulunk, városnézéshez, tú-
rázáshoz sem biztos, hogy alkalmi
szett szükséges. Ugyanez a prob-
léma a cipőkkel: legfeljebb há-
rom pár cipőt szabad be-
csomagolni. Egy kényel-
mes, sétálós-városné-
zőst, egy alkalmibbat
vagy vízállót és egy pár
papucsot. És nincs szük-
ség annyi kézitáskára sem,
ahány ruhát a táskába tettünk.

Felesleges a túl sok kütyü is.
Okostelefonra valóban szükség
van, hallgathatunk vele zenét,
fényképezhetünk, az e-book olva-
són pedig olvashatunk. Gondoljuk
át azt is, mi mindent tervezünk a
szabadság idejére, és felejtsük el
a számítógépet és a munkát. 

Szintén haszontalan az övtáska.
Egyrészt messziről látni fogják ró-
lunk, hogy turisták vagyunk, és egy-
ből a helyi tolvajok célpontjaivá vá-
lunk. Másrészt már nem trendi,
jobb választás helyette a hátizsák,
amibe a szendvics, ital, gyümölcs,
esőkabát is elfér, és butaság is min-
den értékünket magunkkal vinni –
ha kirabolnak, minden oda lesz. Az
értékes dolgokat érdemes a szállo-

tapasztalta meg, hogy a jelnyelvet
mindenki máshogy használja, sok-
ban különbözött a jelelés, de nem
okozott megértési nehézségeket.
Magyarország hét siketiskolában ta-
nuló közössége kicsit eltérően hasz-
nálja a jelnyelvet. Úgy különböznek
egymástól a jelelések, mint a magyar
nyelvben a nyelvjárások. Picit más a
„hangzás”, de megértik egymást. 

Evelynt érdekelte a tanári pálya, si-
ketiskolai gyógypedagógus szeretett
volna lenni, de a főiskolára jelentke-
zése egy pont hiánya miatt nem volt
sikeres. Magyarból, biológiából felvé-
telizett, alkalmassági vizsgát kellett
tennie, és akkor még nem
volt többletpontokra le-
hetőség, még nem
volt esélyegyen-
lőségi törvény
sem, hogy
megkönnyít-
se a felsőfo-
kú intéz-
ménybe ju-
tását. Édes-
anyja az érett-
ségi előtt há-
rom hónappal
halt meg, nehéz
időszak volt ez Evelyn-
nek. Kaposváron kezdett
gyógypedagógiai asszisztensként dol-
gozni a siketek iskolájában és óvodá-
jában, és ott végezte el a gyermek- és
ifjúsági felügyelő képzést, ahová ak-
kori munkatársával jelentkezett, aki
sokat segített neki a tanulásban.
Munkahelyén jelkommunikációval si-
ket értelmi fogyatékos gyerekeknek
segítette a tananyag megértését, a
mindennapi kommunikációt. 1992-
ben az elsők között volt, aki a SINOSZ-
ban jelnyelvoktatói vizsgát tett. Ha-
zánkban még nem volt ilyen képzési
és vizsgalehetőség, kísérleti jelleggel,
külföldi tapasztalatokat felhasználva
indult el a magyarországi képzés és
terjedt el a jelnyelv oktatása, ami az -
óta nagyon sok átalakuláson ment át.
2008-ban tananyagfejlesztés kezdő-
dött, DVD, magyar jelnyelvi szótár és
fényképes könyv is megjelent az ok-
tatók és tanulók számára. 2012 janu-
árjában a SINOSZ támogatásával a
Miskolci Egyetemen tíz siket diplo-
más jelnyelvoktató között Evelyn is át-
vehette a jelnyelvoktatói diplomát.

„Férjhez mentem, dolgoztam
Egerben, majd házasságom lezárása
után egyedül kezdtem új életet Buda-
pesten, ahol a jelnyelvoktatás mel-

lett középiskolai kollégiumban gyógy-
pedagógiai asszisztensi OKJ-s felsőfo-
kú oklevéllel nevelőtanárként dolgoz-
tam. Sajnos a jelnyelvoktatás csak
mellékállásban végezhető, pedig
igény lenne a főállású oktatókra, akik
kutatómunkát is végeznének és ezál-
tal egyre jobb oktatói és tananyagot
adhatnánk tanárnak és hallgatónak
egyaránt” – mutat rá Evelyn az átala-
kuló oktatási terület sajátosságaira.

Az esélyegyenlőség terén történt
változásoknak köszönhetően Orbán
Evelyn felvételt nyert a soproni Bene-
dek Elek Pedagógiai Kar szociálpeda-
gógia szakára, ahol 2003-tól jelnyelvi

tolmáccsal hallgatta az elő-
adásokat, aki az ő meg-

fogalmazásában a
siketek füle és

magyar hangja.
Fogyatékos-
ügyi koordi-
nátor is segí-
tette a főis-
kolás évek
alatt, hogy si-

keres állam-
vizsgát tegyen.

2004-ben költö-
zött Győrbe élettár-

sával, aki nagyothalló.
Társa érti ugyan a jelnyelvet,

de siket futballtársak között Evelyn
sokszor segíti a férfiak beszélgetését.
Ikertestvére, Gabriella Budapesten él,
három felnőtt gyermeke van. 

Evelyn kisebb kitérővel újra Győr-
ben, a SINOSZ megyei titkáraként
dolgozik, ma már nyolc órában,
mint mondja, eljött az idő, hogy újra
érdemes ezt a munkát folytatni.
1993 óta folyamatosan tanítja a jel-
nyelvet hallóknak. Van, akit a mun-
kahely küld, hogy biztosítani tudják
az esélyegyenlőséget, van, akit egy-
szerűen csak érdekel, és szeretne si-
ket embertársaival beszélgetni vagy
a családjában él hallássérült sze-
mély. „Megtaláltam önmagam, a
társamat, van munkám, taníthatok
is, idősödő édesapámhoz is közel va-
gyok. A Mi Nők Pártja is megkere-
sett, hogy induljak a választáson,
hogy képviseljem a siketeket és a
nőket. Bevallom, nagyon nehéz volt
siketként a kopogtatócédulák gyűj-
tése” – mondja a SINOSZ Győr-Mo-
son-Sopron megyei titkára. „Úgy ér-
zem, jó lenne egy ilyen képviselet az
országgyűlésben, és már az nagyon
jólesett, hogy gondoltak rám és
megtiszteltek a bizalmukkal.”

Nyaralni, utazni szinte mindenki szeret, de ebből nem következik
az, hogy csomagolni is tud. Ha visszagondolunk, számos olyan
utat és üdülést fel tudunk idézni, amikor a bőröndbe pakolt dol-
gok fele tisztán, használat nélkül, de összegyűrődve került haza.

TUDNI KELL!

Utazáshoz csak a legszükségesebbet

Csomagolni

da széfjében vagy otthon hagyni.
Nem mindenkinek érdemes elvin-
nie a nyaralásra a konditeremben
használt ruháit – csak azoknak, akik
valóban akarnak edzeni. Egyébként
csak foglalja a helyet. Aki szállodába
megy, annak törölközőt sem kell
csomagolni, mert ott adnak, érde-
mes utánanézni, hogy fürdőkö-

penyt vagy papucsot biztosítanak-e
a foglaláshoz. Ráadásul a jó törölkö-
ző nagy helyet is foglalhat. És egy-
két hétre érdemes egy kis mosó-
port és öblítőt elkészíteni, jól lezár-
va és becsomagolva, hogy ki ne foly-
jon. Ha lehetőségünk van rá és nem
vagyunk restek, este kimoshatjuk a
fürdőruhánkat, alsóneműt, zoknit,
pólót, rövidnadrágot, jó időben
megszáradnak és máris kevesebb
ruha kell a bőröndbe. 

A nők hajlamosak túl sok min-
dent csomagolni a sminktáskájuk-
ba. A nyaralás alatt nem érdemes
sok sminket használni, legfeljebb
fényvédőt és vízálló szempillaspi-
rált, kevés rúzst. A fürdőszobát
hagyjuk itthon!

A fürdôszobát
hagyjuk itthon!

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Pixabay

A jelnyelvi 
tolmács

a siketek füle 
és magyar

hangja
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Kövessétek Gerzson és Panka életét a „Gerzson és Panka kalandjai” Facebook-oldalon!

Megrendelhető: már német és magyar nyelven is a www.drdezsi.hu webáruházban, INGYENES házhoz szállítással.

Gerzson és Panka 
a két valóságban is létező, Győrben élő, színes, 
beszélő arapapagáj kalandjai 

Terjeszti: a Libri Könyváruház

Színes mesekönyv, aranyos
rajzokkal, amit érdemes
el- vagy felolvasni
minden kisgyereknek!

2-10 éves korosztálynak ajánlott.
Szülinapra, névnapra,
vagy csak úgy ajándékba.

Hideg italok
Praktikus, ha van külön egy italos

hűtőnk. Ezt gyakran nyitogatjuk, ezért
ha együtt tartjuk az ételeket és italokat,
akkor az nem tesz jót az élelmiszernek:
a sok ajtónyitás miatt a hűtő nehezeb-
ben látja el hűtési feladatát, a bepácolt
hús akár meg is romolhat! 

Tojásos ételek
A tojásos ételekkel nagyon csínján

kell bánni: a házi majonézhez nyers
tojást, a salátákhoz főtt tojást hasz-
nálunk. Gyorsan megromlik, ezért ér-
demes még a készítés napján elfo-
gyasztani!  Figyeljünk arra, hogy tála-
lásig a hűtőszekrényben legyenek!

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: holy_moly/Shutterstock.com 

Előre főzni
Melegebb időben nem szabad

2-3 nappal előtte elkészíteni az
ételeket. Minél tovább tárolunk
kész ételt a hűtőben, annál na-
gyobb az esélye annak, hogy elsza-
porodnak az ételben a baktériu-

mok.  Inkább tegyük későbbre a
grillezés időpontját, vagy keljünk
fel korábban, hogy legyen időnk
előkészülni. Az is jó, ha a salátát a
barátokkal együtt készítjük el, így
legalább valóban frissen és ropo-
gósan kerül az asztalra! 

Maradékok
Mivel nagy hőségben minden

gyorsan romlik, a maradékot inkább
dobjuk ki grillezés után: szabadul-
junk meg a hústól, amely órákig állt
a tálcán a tűző napon, és dobjuk ki a
majonézes ételeket is!

Az élelmiszerek megfelelő tárolása

Hidegbe
vele!

A romlandó élelmiszerekkel meg-
felelő módon kell báni: a húsokat,
zöldségeket és egyéb élelmiszere-
ket mindig külön szállítsuk és tá-
roljuk. Lehetőség szerint mele-
gebb időben hűtőtáskában vigyük
haza a romlandó élelmiszereket a
szupermarketből, és ha hazaér-
tünk, azonnal tegyük hűtőbe! 



creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter
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A nyár szezonális étele a lecsó. Ízes, szaftos, főleg
paprikát és kevés paradicsomot tartalmazó, eny-
hén fokhagymás, húsmentes, tojásos étel. A ma-
gyar gasztronómia másik kedvenc fogása a
harcsapaprikás, ami túrós csuszával az igazi. Nagy
Eszter creative chef kissé megbolondította a két
hagyományos paprikás ételt, az előbbiből levest
álmodott, az utóbbit sonkával gazdagította.

klasszikusok új köntösben

Hozzávalók: 150 g vöröshagyma,
500 g tv paprika, 150 g paradicsom
10 g fokhagyma, 400 g víz
egy kk. folyékony füst, 1 tk. cukor
só, bors, fejenként 1 db tojás

A hagymát lepirítjuk és a papriká-
val, a paradicsommal puhára párol-
juk. Sóval, borssal, fokhagymával és
füsttel ízesítjük, vízzel felöntve puhá-
ra főzzük, majd krémesre turmixol-
juk. Ha sűrű, hígítjuk ízlés szerint. A
tojásokat pontosan öt percig főzzük,
majd héjuktól megtisztítva, félbevág-
va a lehűtött levessel tálaljuk.

HIDEG 
LECSÓKRÉMLEVES 

ötperces tojással

HARCSAPAPRIKÁS 
túrós csuszával

A fele szalonnát felkockázzuk és kevés olajon üve-
gesre pirítjuk. Hozzáadjuk az aprított lila hagymát,
a csumázott, darabolt paprikát, a négybe vágott pa-
radicsomot, a zúzott fokhagymát, sóval, borssal, va-
lamint a pirospaprikával fűszerezzük. Az összes hoz-
závalót (a halfilén kívül) 4-6 dl vízzel felöntve, puhára
főzzük. Amikor a víz nagy része elpárolgott, kivesz-
szük a halfejeket és a halcsontokat, hozzáadjuk a lisz-
tet, alaposan elkeverjük és kb. 1 dl vízzel felforralva
összeturmixoljuk. (Amennyiben nem elég krémes,
szűrőn átpasszírozzuk.) A halfiléket a serrano sonká-
ba forgatjuk, majd serpenyőben körbesütjük, végül
a paprikás alapba helyezve készre főzzük. A csusza-
tésztát kifőzzük és a maradék pirított szalonna zsír-
jába forgatjuk. Túróval gazdagítva, tejföllel nyakon
öntve a paprikással tálaljuk.

PAPRIKÁS

Hozzávalók: 1,5 kg harcsagerinc és fej, 600 g harcsafilé, 0,5 kg lila hagyma, 0,5 kg tv paprika,
0,5 kg kápia paprika, 2 db paradicsom, 10 g fokhagyma, 30 dkg bacon szalonna, 1 csomag csuszatészta,
300 g túró, 300 g tejföl, 100 g serrano sonka
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala pályázatot hirdet 

építéshatósági ügyintéző 

munkakör betöltésére. A pályázattal
kapcsolatban további információ az
onkormanyzat.gyor.hu honlapon, a
Pályázatok menüpont alatt érhető el.

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

NEHÉZGÉPKEZELÔ

Feltétel:
• min. 8 általános
• nehézgépkezelôi és/vagy földmun-
ka-rakodó és szállítógép-kezelô OKJ-s
bizonyítvány
• gépkezelôi jogosítvány 4511-es
gépcsoport

Elônyt jelent:
• gyôri lakhely  

KUKARAKODÓ

Feltétel:
• 8 általános

Elônyt jelent:
• darukezelôi végzettség
• konténeremelôi végzettség

GÉPJÁRMÛVEZETÔ

Feltétel: 
• C kategóriás jogosítvány
• GKI (gépjármûvezetôi képesítési

igazolvány)
• digitális tachográfkártya
• emelôgép-kezelô OKJ-s bizonyítvány
• 4374 konténeremelô hatósági

jogosítvány

Munkavégzés helye:
9028 Gyôr (Sashegy), 
Külsô Fehérvári út 1.

Fényképes szakmai önéletrajzát a követke-
zô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladékgaz-
dálkodási Nonprofit Kft., 9028 Gyôr (Sas-
hegy), Külsô Fehérvári út 1. vagy munka-
ugy@gyhg.hu. Kérjük, a borítékra írja rá, il-
letve az e-mail tárgyában tüntesse fel a
munkakör megnevezését.

Az előkészítő munkálatok része-
ként a Győr-Szol Zrt. koordinálásá-
ban többek között megmetszették a
fákat, lenyírták a füvet, lefestették a
padokat és pótolták azok hiányzó
deszkáit, kihelyezték a víz mélységét
jelző bójákat, valamint a helyszínre
szállították az életmentéshez szüksé-
ges csónakot.

Az Aranypart I. és az Aranypart II.
szabadstrandon 8 és 20 óra között
mentőőr felügyeli a területet, emel-
lett illemhely, zuhanyzó és öltöző te-
szi kellemesebbé a kikapcsolódást. A
víz fürdésre alkalmas.

A nádorvárosi köztemetőben
megkezdődik az urnapavilon (V.
parcella) felújítása. Az üzemelte-
tő felhívja a hozzátartozók figyel-
mét, hogy a munkálatok miatt
június 20-tól augusztus végéig
az urnák korlátozottan, illetve rö-
videbb periódusokban egyálta-
lán nem lesznek megközelíthe-
tők. A látogatók számára java-
solt az előzetes tájékozódás a te-
mető gondnokánál (személye-
sen a temetőgondnoksági irodá-
ban, a temető területén belül, a
régi ravatalozóval szemben, illet-

1. C, 2. C, 3. B, 4. B, 
5. C, 6. B, 7. A, 8. A, 9. A

A 7. oldalon található Kuka Berci 
totó helyes megfejtései:

Álláshirdetés

a nádorvárosi köztemető urnapavilonjában

LÁTOGATÁSI
KORLÁTOZÁSA GYŐR-SZOL Zrt. Számviteli és Controlling

Osztálya felvételt hirdet az alábbi munkakör
betöltésére:

Feltétel: Közgazdasági érettségi vagy OKJ-s számvi-
teli végzettség • Felhasználói szintű számítástechni-
kai ismeretek

Előnyt jelent: Mérlegképes könyvelői végzettség 

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő • egy mű-
szakos rugalmas munkarend

Bérezés: megegyezés szerint és cafeteria juttatás

Jelentkezési határidő: 2019. június 30.

A fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, va-
lamint az adatkezelési nyilatkozatát, amelyben hozzájárul
a pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez,
az alábbi e-mail címre várjuk: munkaugy@gyorszol.hu.
Kérjük, az e-mail tárgyaként szíveskedjen feltüntetni:
KönyvelŐ pozíció

könyveló́

A szabadstrandok házirendje a
biztonság érdekében előírja, hogy
a szabadstrandokra tilos motorke-
rékpárral és gépkocsival behajtani,
illetve oda kutyát bevinni. Nem
szabad tüzet gyújtani és üveget a
vízbe vinni. A fürdőzőkre és a na-
pozókra nézve veszélyes lehet a
vízparton hagyott horog, ezért a
szabadstrandok területén a horgá-
szás is tilos. 

Vannak viszont a városban olyan
vízterületek, ahol nem biztonságos
a vízben tartózkodás: tilos fürdeni
az adyvárosi tározótóban, a József

Attila-lakótelep területén létesített
kettő tározótóban, az Iparcsatorna
teljes hosszában, a Rába folyó
mindkét felén, a bácsai vízáteresztő
zsilip környékén (Holt-Duna-ágban),
a pinnyédi híd győri hídfőjénél, a
püspökerdei átvágás teljes hosszá-
ban, Győr-Újvárosban a Mákos-dű-
lői volt kavicsbányában, Győr-Gyir-
móton a Marcalban, a bácsai bá-
nyagödrökben, a Holt-Marcalban
(rabkerti tóban) és a győrszentiváni
volt szabadstrandon. A Kovalter pi-
henőpark területe kizárólag napo-
zásra használható.

A Mosoni-Duna apadását követően, a szükséges takarítási munkálatok elvégzése után június 19-én,
szerdán kinyitott az Aranypart I. szabadstrand. A védett oldalon lévő Aranypart II. szabadstrand már
június 1-je óta nyitva van, így már mindkét hivatalos győri szabadstrand használható.

az Aranypart I. strandon is

ve telefonon a 96/436-294-es
számon, munkanapokon 7 és 15
óra 20 perc között). Június 20. és
augusztus vége között a temeté-
si szertartásokról ugyancsak elő-
zetes egyeztetés szükséges az
üzemeltetővel, erről a temetési
szolgáltatók gondoskodnak, illet-
ve tájékoztatják a körülmények-
ről a hozzátartozókat. A korláto-
zás megszűnésének időpontjá-
ról a munkálatok befejezése
előtt a helyszínen és a sajtón ke-
resztül értesíti az érintetteket a
temető üzemeltetője. 

Szabad a fürdőzés
Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor
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Álláshirdetés

Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

A Győr-Szol Zrt. Városüzemelte-
tési és Kivitelezési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munka-
körök 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@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör
megnevezését.

feltétel: szakirányú végzettség

feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
gépkocsivezeto

´́ ´́

feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

festo
feltétel: szakirányú végzettség

´́

komuves
feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre
várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-bérügyi osztály, 9024
GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a munkakör 
megnevezését.

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az aláb-
bi munkakörök betöltésére:

gépi forgácsoló

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány,
egyetemes forgácsológépeken 
szerzett gyakorlat

Feltétel: autogén, AWI és bevont 
elektródás hegesztő vizsga 
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´́

´́ ´́
´́ ´́

Vízmérőakna
A vízmérőakna építménye, a fala-

zat, a födém a fedőlappal együtt a
ház (ingatlan) tulajdonosáé, míg az
aknában lévő leplombált vízmérő a
vízmű tulajdona.

Az aknára kerítést ráépíteni, tör-
meléket rárakodni nem szabad. Ne
legyen az aknában télre elvermelt
zöldség, ne tároljunk benne semmit.
Ha a vízakna kocsibejáróban van, ak-
kor teherbíró legyen, nehogy a gép-
kocsink alatt beszakadjon. Ilyenkor

egy könnyű fémlemez fedőlap bal-
esetveszélyes.

Nézzük meg a vízmérőaknában a
plombákat! A vízmérő mindkét csatla-
kozó pontjánál (hollanderénél) kék szí-
nű plombának kell lenni. Az utca felőli
plombán azonosító szám van, a belső
oldali plombán nincs szám. Ha a plom-
ba piros, rosszat jelent, ezt olyan fo-
gyasztók kapják, akiknek vízdíjtarto-
zás miatt korlátozták a vízfogyasz-
tását.

A vízmérőaknában ne legyen
víz. Ha az aknába valamelyik oldal-
ról víz szivárog be, akkor csőtörésre
gyanakodhatunk. A vízmű a vízmérő-
től az utca felé húzódó vezetéken in-
gyenesen javítja a csőtörést, beleértve
a vízmérőt is. Ha az ingatlan felől szivá-
rog a víz, akkor zárjuk el azonnal az ak-
nában a főcsapot, keressük meg a hibát
és javíttassuk ki egy vízvezeték-szerelő-
vel. Ehhez ki kell ásni a bekötő vezetéket.
Leggyakrabban ott hibásodik meg a cső,
ahol kanyarodik (iránytörés van benne). 

Ha a vízmérő a háztulajdonosnak
(fogyasztónak) felróható okból hibá-
sodik meg – rálépnek, aknafedelet ej-
tenek rá vagy elfagy – akkor ezt a
szolgáltatási szerződés szerint a víz-

mű a fogyasztóval kifizetteti. A vízmé-
rő egyéb hibája esetén a vízmű in-
gyenesen kicseréli a mérőt.

Az aknában elzáró szerelvénynek
(főelzárónak) kell lenni, vagy a vízmérő
előtt, vagy utána. Ezzel elzárhatjuk a
házba bemenő vízcsövet. Legtöbbször
golyóscsap van beszerelve, aminek
kék színű fogantyúja van. Ha a fogan-
tyú a csővezetékkel egy irányban áll,
akkor a csap nyitva van, ha merőleges,
akkor zárva. A fogantyúnak kézzel
könnyen mozgathatónak kell lenni.

Ha nem golyóscsapot, hanem elzáró
szelepet találunk az aknában (ami álta-
lában kis kerékkel tekerhető) az ma már
nem számít korszerűnek, számíthatunk

a meghibásodásra. Ha az aknában lévő
főelzáró elzárása után a házban bárme-
lyik vízcsapból egy percnél hosszabb
ideig folyik a víz, akkor rossz a főelzáró. 

Üdülőknél (vagy olyan háznál,
amit télen nem használunk) a vízak-
nában víztelenítési lehetőségnek kell
lennie. Víztelenítő csonkot, vagy há-
romállású (nyitás-zárás-víztelenítés)

szelepet keressünk, amin a ház ösz-
szes vízcsövéből kiengedhetjük a vi-
zet. Ez télen nagyon fontos.

Kerticsap-locsolócsap
Általában a vízaknában találjuk a

locsolóvezeték leágazását. A leágazó
csövön, az akna alján elzárót és víz-
telenítő csonkot is kell látnunk (vagy
háromállású szelepet). Előny, ha van
locsolómérő. Ilyenkor a locsolómé-
rőn mért víz mennyiségéért szenny-
vízdíjat nem kell fizetnünk.

Belső vízvezetékek
Az ólomvezetékeket minél gyorsab-

ban cseréltessük ki. A hagyományos
acél, illetve horganyzott csőanyagok és
a faggyús kenderkóccal készített csőkö-
tések felett már eljárt az idő, ezeket
korszerű anyagra kell cserélni. Ilyennek
számítanak a rézcsövek, a műanyag

csövek és a többrétegű csövek. A
többrétegű csőanyagok magja egy
fémcső (alumínium vagy rézötvö-
zet), amelyet kívül-belül PE (polie-
tilén) bevonattal látnak el. Ezzel
korrózióállóvá és flexibilisebbé, va-
lamint könnyebben szerelhetővé

tették a fémcsövet.

Díjtartozás
Gyakran találkozunk olyan esettel,

hogy bár az adásvételi szerződésben
szerepel, hogy az ingatlan per-, te-
her- és igénymentes, a korábbi fel-
használó tartozása miatt mégis jog-
szerűen korlátozza az adott ingatlan-
ban a vízfogyasztást a szolgáltató. 

Emiatt nagyon fontos, hogy az in-
gatlan tulajdonosa és a leendő vevő
még az adásvételi szerződés megkö-
tése előtt együtt jöjjön be ügyfélszol-
gálatunkra a tartozásról érdeklődni.

Az aknában
lévô leplombált
vízmérô a vízmû

tulajdona

családi ház vásárlásánál?
Mire figyeljünk

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.
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ÁLLÁS

Gépkocsivezetőket kere-
sünk négytengelyes beton-
mixerre, billenős tehergép-
kocsikra, Győr környéki
munkára! 06-30/253-5006

SZOLGÁLTATÁS

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

Villanyszerelést és villany-
bojlerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Ér-
deklődés a 06-70/384-6557-
es telefonszámon.

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

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel-

méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198.

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu-
ják nyírását vállalom. +36-
20/517-2701

Szobafestés, tapétázás, pad-
lólerakás. 15 éves szakmai
tapasztalat. Megbízható,
tiszta munkavégzés. Nyugdí-
jasoknak kedvezmény! Tel.:
06-30/912-2266.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, relu-
xa, szalagfüggöny, gurtni-
csere, redőnyjavítás. In-
gyenes felmérés! Érdek-
lődni lehet telefonon: 06-
70/233-9213.

Ajtók javítása! Vállaljuk fém,
fa, műanyag, beltéri-kültéri
ajtók javítását-szerelését,

8–12-ig. Információ: 06-
30/511-0914.

Kéziszerszámokat, kalapácso-
kat, kulcsokat, fogókat, satu-
kat, kisgépeket, kerti szerszá-
mokat, komplett műhelye-
ket vásárolok. 20/415-3873

Bioptron lámpát, színterápi-
át, állványt, dobozt, légterá-
piát, Ceragem ágyat vásáro-
lok! Telefonszám: 06-
20/529-9861.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven-
nék. Telefonszám: 06-
70/564-2280.

INGATLAN

Eladó Kisbéren egy 3+3 fél
szobás, kétszintes+galériás,
163 m2 alapterületű családi
ház 600 m2-es telekterüle-
ten. A házhoz két autó befo-

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

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbúto-
rok javítása, áthúzása anyag-
választással. Ingyenes fel-
mérés–szállítás. Autók, ro-
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érd.: 06-70/884-
6838.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, He-
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve-
ket, dísztárgyakat, hagyaté-
kot vásárolunk. Hívjon biza-
lommal! Telefonszám: 06-
70/640-5101. Díjtalan érték-
becslés! 

Napközis színjátszótábor
12–14 éveseknek 7. hó

zárjavítását. 06-70/223-
7957

Klímaszerelés, klímatisztítás
rövid határidővel! A hirdetés
felmutatójának 10% kedvez-
mény jár! 06-70/421-2980

Szobafestést, mázolást, ta-
pétázást, tisztasági festést,
laminált padlók lerakását
vállaljuk. 06-70/245-8931

Fűnyírás, kaszálás, sövény-
vágás, fakivágás, gyökérkivé-
tel, fametszés, faültetés, bo-
zótirtás! 06-30/403-6810;
96/826-322.

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

Lomtalanítást vállalok ingye-
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. 06-70/265-7643

gadására alkalmas garázs is
tartozik. Irányár: 19,9 millió
forint. Érdeklődni a +36-
30/841-5930-as telefonszá-
mon lehetséges. 

ÜZLETHELYISÉG

Győrben, Marcalváros II-n
18 nm-es üzlethelyiség bér-
leti joga átadó. Érdeklődni
munkanapokon 10–13 kö-
zött. 06-20/349-1462

LAKÁSCSERE

96/505-050

Belvárosi, 1 szobás, 42 nm-es,
összkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 42–70 nm-es, 2-3 szobás,
határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Sziget, Újváros
városrész és Bán Aladár u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 694.) 

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,

a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel
szemben 3.000 nm és 50.000 nm között

igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.
A telkeket teljes közmû ellá tás sal,

aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 
értékesítjük. 

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

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

állandó délelôttös (06:00-14:00 óra), állandó délutános
(14:00-22:00 óra) vagy állandó éjszakás (22:00-06:00 óra) mû -
sza ko k ba gyakorlattal rendelkezô hölgyek jelentkezését várjuk
versenyképes juttatásért. A munkavégzés helye: gyôri autógyár. 

TAKARÍTÁSI FELADATOK ELVÉGZÉSÉRE

Jelentkezni a hr-gyor@domefsg.hu e-mailen vagy 
hétköznap 8–15 óra között a 70-454-4637 telefonon lehet. 

• 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  •
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

P.G. COLOR FESTÉKÁRUHÁZ • 9023 Gyôr, Mester u. 11.
Telefon: 06-96/317-486, 06-30/450-2861 • www.pgcolor.hu

AZ AKCIÓ JÚLIUS 15-IG TART. • MÁS KEDVEZMÉNNYEL NEM VONHATÓ ÖSSZE!

AKCIÓ!
15% KEDVEZMÉNY 
a hirdetés felmutatójának.

Gyárvárosi, 2 szobás, 54
nm-es, komfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás
vagy annál nagyobb, határo-
zatlan-határozott idejű, ná-
dorvárosi, adyvárosi és sza-
badhegyi bérleményre. (Hir-
detésszám: 695.) 

Marcalváros I-en 3 szobás,
55 nm-es, összkomfortos,
határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 45-50
nm-es, 2 szobás, határozat-
lan-határozott idejű bérle-
ményre. Adyváros, Marcal-
város I–II városrész kizárva.
(Hirdetésszám: 696.)

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-
es, összkomfortos, teljesen
felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
45 nm-nél nagyobb, 2-3 szo-
bás, belvárosi, nádorvárosi,
határozott-határozatlan ide-
jű bérleményre. (Hirdetés -
szám: 697.)

Szigeti, 1 szobás, 34 nm-es,
félkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 2 szobás vagy annál na-
gyobb, 34–70 nm-es, határo-
zott-határozatlan idejű, max.
4. emeletig lévő bérlemény-
re. (Hirdetésszám: 698.)

• 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!



34 2019. június 21.

A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye Győri Szabó Gábor Árnyékfutball című, dedikált könyve. 
Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.

2019. június 25. (kedd)
14—17 óráig Gyôrben,
a Rába Hotel Marcal termében,
Árpád út 34. (hitelesített felvásárló) 
Tel.: 06-20/200-6084, 06-1/209-4245

• forgalomból 
kivont valuta 

• arany-, ezüstpénz
• papírpénz

(korona)

Budapestrôl érkezô szakbecsüsök

felvásárlást végeznek

KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLUNK! KÉREM JÖJJÖN EL HOZZÁNK!

Tekintse meg weblapunkat:www.dinasztiagaleria.hu

TÖRTARANY- ÉS FAZONARANY-
FELVÁSÁRLÁS!

Törtarany fazonarany: 7000—11.000 Ft/g
Törtezüst fazoneszüst: 170—800 Ft/g

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Az IMPERIAL Logistics egy nemzetközileg elismert TIER1-es (kiemelt) autóipari beszállító a logisztika
területén. A vállalatcsoport több mint 60 éves múlttal rendelkezik, a világ 14 országában 45.000
munkavállalóval van jelen. Magyarországon Gyôrben mûködünk. Gyôr legnagyobb logisztikai köz-
pontjába keresünk rátermett kollégát a következô munkakörbe: 

RAKTÁRI MUNKATÁRS
Milyen munka vár Rád? 
• Beérkezô alkatrészek belsô címkével történô

ellátása, illetve szükség esetén átcsomagolása
• Göngyölegkezelés (termelésbôl visszaérkezô

göngyölegek válogatása, tisztítása)
• Gyártósori lehívás alapján az alkatrészek össze-

készítése (komissiózása) táblagép használatával

Téged keresünk, ha: 
• Rendelkezel minimum 8 általános iskolai végzettséggel
• Nem okoz gondot a 3 mûszakos munkarend
• A 18. életévedet betöltötted
• Terhelhetô vagy
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság jellemez
• Jó problémamegoldó képességgel rendelkezel
• Büntetlen elôéletû vagy
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

Mit várhatsz el tôlünk?
• Kiszámíthatóságot és stabilitást, biztos nemzetközi céghátteret
• Pontos, versenyképes fizetést
• Határozatlan idejû munkaviszonyt
• Nyáron 2 hét garantált szabadságot a családoddal
• Emberséges, családbarát hozzáállást a vezetôség részérôl
• Törekvést a munka és magánélet egyensúlyának betartására
• Fejlôdési, tanulási lehetôséget
• Kulturált munkakörülményeket

Mit nyújtunk Neked?
Útiköltség-térítést 93%-ban I Az elsô teljes hónaptól prémiumot I
Próbaidô után cafeteriát egyéni választással I Karácsony és szil-
veszter között nincsen munkavégzés I OKJ-s tanfolyamokon való
részvételt I  Típusvizsgák indítását I Munkásszállást I Munkaruhát
vállalati tisztítással I Havi hazautazás-támogatást I Egészségügyi
szûrôbuszt I Családi napot I Ingyenes nyári tábort a gyermeked-
nek I Mikulás-ünnepséget I Karácsonyi vacsorát I Karácsonyi
csomagot I Influenza elleni védôoltást

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperiallogistics.com
Ingyenesen hívható telefonszám: +36 80/900-210

Pálya-

kezdôk jelent-

kezését is várjuk!

Csatlakozz csa-

patunkhoz!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük, ne küldjön önéletrajzot!

Minden héten rengeteg izgal-
mas program várja a Zoo Táboros
gyerkőcöket, amelyeket felsorolni
is nehéz: kifutótakarítás, állatete-
tés és -simogatás, vetélkedők, állat-
bemutató, előadások és kirándulás.
Az idén Győrben barangolunk, kis-
vonatozunk, trambulinparkozunk,
majd a belvárosi terráriumházun-
kat, a Füles Bástyát is meglátogat-
juk, ahol közelebbről is megismer-
kedünk a lakókkal. Persze a szórako-
zás mellett az ismeretszerzés is fon-
tos része a programunknak, előadá-
sokon, vetítéseken is részt vesznek
a gyerekek.

Már az első alkalommal is nagy

Első turnusát zárta az idei Zoo Tá-
bor. Sikerességét jól mutatja,
hogy az elmúlt években is min-
den héten vidám gyerekekkel tel-
tek meg a táboros kisházak. Nagy
örömünkre sokan minden vaká-
ció idején eljönnek hozzánk,
hogy velünk tölthessenek egy
nyári hetet. Jó időnk volt eddig,
ezért még változatosabban tel-
hettek a közös napok.

az izgalom, de minden napra tarto-
gatunk meglepetéseket. A tábor
alatt a kialakított csapatok verse-
nyezhetnek egymással. Már az el-
ső napon együtt bejárjuk az állat-
kertet, ahol a gyerekek „név sze-
rint” megismerhetik az összes ál-
latunkat és sok érdekes történetet
is hallhatnak róluk. Kis füzet is ké-

szül, amibe a tábor ideje alatt cso-
dás kincseket gyűjtünk, kígyóbőrt,
flamingótollat, jaguárkarmot,
oroszlánbajuszt, medveszőrt. Aki
szerencsés, a hét végére teljesen
megtöltheti a lapokat. A tábort
kincskereső vetélkedővel zárjuk,
majd a csapatverseny eredmény-
hirdetése után minden gyerkőc kis

ajándékkal és egy gyerekbérlettel
távozhat az állatkertből.

Ha szeretnél te is az élmény része-
se lenni, kérlek, keresd fel honlapun-
kat, ahol mindig a legfrissebb infor-
mációk várnak a táborról és a szabad
helyekről.

A Xantus János Állatkert egész
nyáron szeretettel várja látogatóit! 

KALANDOK

Támogatott tartalom

a Zoo Táborban Szöveg és fotó:
Xantus János Állatkert
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A megyei elnöki tisztség egy jól
hangzó titulus csupán, vagy tényleges
hatáskörrel, felelősséggel párosul?

Aki azt hiszi, hogy ez egy „semmi
feladat, semmi felelősség” poszt, az
téved. Persze lehet úgy is csinálni, csak
annak semmi értelme nincs. Tennivaló
van bőven, a megyékhez tartozik pél-

dául a gyerekbajnokságok megszerve-
zése, ahol az NB I-es csapatok, így az
Audi ETO legkisebb kézisei is szerepel-
nek. Rendezzük a megyei felnőtt- és
utánpótlás-bajnokságokat, és az egyre
népszerűbb strandkézilabda is nagy fi-
gyelmet igényel. Tartanunk kell a kap-
csolatot az óvodákkal, iskolákkal, ön-
kormányzatokkal, a médiával. Itt is van
miben javulni.

Egykori játékosként és aktív
sportvezetőként is kötődik a kézi-
labdához, nem kívülállóként vagy
kezdőként ül az elnöki székbe. Mi-
ért vállalta ezt a feladatot?

A magyar kézilabda az államtól és
a sportági szövetségtől is minden se-
gítséget, támogatást megkap ahhoz,
hogy a klubok és a válogatottak is
szép eredményeket érjenek el, a ké-
zilabda magas színvonalon maradjon.
Úgy éreztem, hogy ez a lehetőség
megyei szinten is megvan, csak nem
él vele a legtöbb szövetség és klub,

így a Győr-Moson-Sopron megyeiek
sem. Ezen is jó lenne változtatni, eb-
ben szeretnénk több segítséget nyúj-
tani. Egyértelműen az vezérelt a dön-
tésben, hogy ha járhatunk jó úton,
akkor tegyük is meg. 

Mik lesznek az első lépések a vál-
tozás felé, és melyek a hosszú távú
tervek?

Mindenekelőtt fel kell térképez-
nünk a jelenlegi helyzetet. Szeret-
nénk felmérni például, hogy hányan
játszanak megyei szinten a különbö-
ző korosztályokban, pontosan mek-
kora ez a tömegbázis, milyen az
egyes klubok helyzete, infrastruktú-
rája, és melyek a csapatok minden-
napi működési problémái. Első lépés-
ként nyakamba veszem az országot
és meglátogatom az összes megyei
elnököt, és a régió klubjait, tapaszta-
latokat gyűjtök, aztán majd kiderül,
hogy ezekből mit tudunk hasznosíta-
ni. Örülnék, ha idővel több olyan ké-

zilabdázó jutna el az élvonalig, aki
megyei klubban ismerkedett a sport-
ággal. Igyekszünk új alapokra helyez-
ni a megyei szövetség működését,
szeretnénk friss lendületet adni a
szakember- és a játékvezető-képzés-
nek is. A csapatom lassan összeáll,
újult erővel, fiatalos lendülettel indu-
lunk a célok felé. 

A megyei elnök szava biztosan
eljut a megfelelő helyekre, akár a
magyar kézilabda egészét érintő
kérdésekben is. Van olyan megol-
datlan probléma, amiért lobbizna?

Egyértelműen az, hogy a megyei
infrastrukturális lehetőségek javulja-
nak, színvonalas legyen a kézilabda -
élet teremben és szabadtéren is. Fon-
tos számomra, hogy a kerekesszékes
kézilabda és csörgőlabda által kínált
sportolási lehetőségek eljussanak
azon emberekhez, szervezetekhez,
akik aktívan képviselik, támogatják a
fogyatékkal élő embertársainkat.

Június elsejétől új elnöke van
a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kézilabda Szövetségnek. Auer
Károly öt éve az ETO-SZESE NB
I/B-s csapatánál is ezt a tisztsé-
get tölti be, és dolgozik azon,
hogy a klub megfelelő háttér-
rel újra az élvonalban szerepel-
hessen. Azt ígéri, a megyei szö-
vetség újult erővel, hozzáértő
csapattal és fiatalos lendület-
tel vág bele a munkába.

az új elnök

Fiatalos
lendülettel kezd

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor
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Az Ultimate frizbi az egyetlen csapatsport, ahol a női
és férfi mezőny mellett vegyes divízióban is versenyez a
mezőny, így jóval több sportoló vesz részt frizbi Európa-
bajnokságon, mint más csapatsportok hasonló megmé-
rettetésein. A győri Eb-re 25 nemzet, 54 nemzeti váloga-
tottjának közel 1500 játékosa érkezik.

A szervezők számos ingyenes kísérő programmal ké-
szülnek a helyszínre kilátogató szurkolóknak, családoknak.
A Györökmozgó Játéksarok programjai a legkisebbeknek
szólnak, míg július 3. és július 5. között a Decathlon rekreá -
ciós sarok a tizen- és huszonéveseket várja elsősorban.
Azok a nézők, akik az Ultimate frizbi elméleti hátterében
szeretnének elmélyülni, az IWI nemzetközi fitnesziskola
workshopjait látogathatják.

A gyirmóti komplexumban tizennégy Ultimate frizbi pályát
jelölnek ki az Eb-re, mindegyiken napi négy-öt mérkőzést ren-
deznek június 30. és július 5. között. A szurkolók kényelméről
a Praktiker, kiszolgálásáról az Aranyhal étterem gondoskodik.
Egyes mérkőzéseket élő streamen is meg lehet tekinteni
majd, ennek technikai hátterét és a nézők ingyenes internet-
használatát az Rlan Internet teszi lehetővé.  Az Európa-baj-
nokságra a belépés ingyenes, regisztrálni a www.mrksz.hu ol-
dalon lehet. Minden 18 év alatti szurkoló a június 29-i meg-
nyitó előtt versenyfrizbit kap ajándékba belépéskor. (x)

Negyedik alkalommal rendeznek Ultimate frizbi
Európa-bajnokságot. Az egyik leg-
nagyobb létszámú sportági kon-
tinensviadalnak június 29. és jú-
lius 6. között a gyirmóti Alcufer
Stadion ad otthont.
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„Sűrű hét volt, hiszen a három cso-
portmérkőzés után az elődöntő és a fi-
nálé várt ránk, ráadásul csak egyetlen
ellenfelünkkel mérkőzhettünk hazai pá-
lyán, a többi összecsapást idegenben
vívtuk. Nehezítette a dolgunkat, hogy
nem minden játékosunk tudta vállalni
a szereplést a csapatban, sajnos sérü-
lése miatt Valkusz Máté sem, akit első
helyen neveztünk volna a Szuperligára”
– mondta a GYAC csapatkapitánya, So-
mogyi Zsolt. A győriek első csoport-
meccsükön Budapesten játszottak a
Hoker ellen, és 6–1-re nyertek úgy,
hogy öt egyéni és egy páros meccset

A két évvel ezelőt-
ti aranyérem, és a tavalyi máso-
dik hely után újra a kupagyőzel-
met célozta meg a GYAC férfi te-
niszcsapata a Szuperligában. A
tervek szerint ezúttal is rendkívül
erős együttessel, rutinos klasszi-
sokkal és fiatal tehetségekkel vág-
tak volna neki a győriek az egyhe-
tes mérkőzéssorozatnak, ám töb-
ben sérülés miatt hiányoztak. A
GYAC végül döntőbe jutott, ahol
az MTK várt a fiúkra.

hoztak, és egy párost vesz-
tettek, a folytatásban Győr-
ben, a Kálóczy téri pályákon a ké-
sőbb elődöntős Kőszeget verte a GYAC
7–0-ra. A harmadik csoportmeccset
egy 5–2-es sikerrel zárta a Győr a Die-
go ellen. Az elődöntőben a Siófok sem
tudta megállítani a fiúkat, a GYAC 4–1-
re győzött.

„A döntőben az MTK kö-
vetkezett, amely Fucsovics Már-

ton nélkül is kiemelkedő tudású te-
niszezőkkel állt fel. Első számú játéko-
sukat, Piros Zsombort Balázs Attila le-
győzte ugyan, de fordítottak és végül
5–2-re győztek, így mi a tavalyi sorozat
után újra ezüstérmesek lettünk. Egyér-
telműen a rutin döntött az MTK javára

az utolsó csapatmérkőzésen a finálé-
ban. Sikerként éljük meg az idei Szuper-
liga-szereplésünket is, hiszen a fiatal
csapat második lett, a tehetséges játé-
kosok pedig tapasztaltabbak” – tette
hozzá Somogyi Zsolt.

A győrieknél Balázs Attila, Maro-
zsán Fábián, Makk Péter, Kisantal Do-
minik, Kéki Márk, Fajta Péter és Trap-
li Szabolcs lépett pályára.

EZÜSTÉREM a Szuperligában

FRIZBISEK
foglalják el az Alcufer Stadiont
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www.vidrauszoiskola.hu

INTENZÍV NYÁRI
ÚSZÁSOKTATÁSOK, 

ÚSZÓEDZÉSEK!!!

Vidra Úszóiskola

Mindennapos foglalkozások, hétfőtől péntekig, délelőtt és délután!

ÓVODÁS, GYERMEK, DIÁK, FELNŐTT!
Indul: június 24-én, július 8-án délelőtt és délután
az Aqua Uszodában, a győri sátoros fedett uszodában,

a Magyar Vilmos Uszodában (volt GYÁÉV-uszoda) 
és a Móra-iskola uszodájában.

BÉBIÚSZÁS
Csütörtökön, szombaton és vasárnap

az AQUA Sportközpontban. Kárpáti Marianna: 20/350-9392
AQUAFITNESZ

Hétfőn, szerdán, pénteken és szombaton 
az AQUA Sportközpontban. Tóth Mónika: 30/627-8722

FELNŐTTOKTATÁS, edzés
Hétfőn, szerdán és pénteken a sátoros uszodában,
kedden és csütörtökön az Aqua Sportközpontban

Rákosfalvy Ferenc: 30/272-2064

Érdeklôdés:
Rákosfalvy Ferenc: 30/ 272-2064

Kovács Aliz: 70/947-9409
Jelentkezés: péntekenként 

16.30–18.00 óra között a győri
sátoros fedett uszodában.

„GYERMEKE NYÁRON
ÚSZNI FOG!”

Zsinórban harmadszor szerzett ezüstérmet a
férfi kézilabda NB I/B-ben az Agrofeed ETO-SZESE
csapata. A zöld-fehérek ezúttal a bajnoki címet 39
ponttal megszerző Váci KSE mögött 33 ponttal zár-
ták a második helyen a 2018–2019-es szezont. Az
ETO szoros végjátékban előzte meg a bronzérmes
NEKA csapatát. A győriek 22 mérkőzésükből 15 al-
kalommal hagyták el győztesen a pályát, három-
szor játszottak döntetlent, négyszer vereséget
szenvedtek, szereztek 563, és kaptak 512 gólt.
Utóbbi a legkevesebb a mezőnyben.

„A tavaszi szezonban kissé hektikus teljesítmény-
nyel rukkoltunk elő. A sorsolásunk sem volt kedvező,
ettől függetlenül olyan váratlan vereségek és döntet-
lenek jöttek, amikkel nem kalkuláltunk előre. A végső
helyezés ugyan a várakozásnak megfelelő lett, de azt
gondolom, kiegyensúlyozottabb játékkal még a baj-
noki címet is megszerezhettük volna. Elsősorban az
egyes mérkőzéseken nyújtott támadó játékunk miatt

Idén harmadik alkalommal rendezte meg a Mit Te-
hetnék Érted? Autista Otthon Alapítvány jótékonysági
kispályás focikupáját az ETO FC Győr támogatásával,
a klub műfüves pályáin. Az idei tornára 12 csapat ne-
vezett, ezek az együttesek a jótékonyság és a barátság
jegyében játszották le a 15 perces mérkőzéseket. A
csapatok között több győri vállalat is képviseltette ma-
gát, valamint a nemes cél érdekében az Országgyűlés
csapata is összeállt. A kupát végül a Senninger FC nyer-
te, a Legendák, az AC Villám Futsal és az Ügyvédi Ka-
mara csapatai előtt. A nevezési díjakból és az adomá-
nyokból összesen 270 ezer forint gyűlt össze.

egymás után

nem sikerült megszorítani az előttünk végző váci csa-
patot. A védekezésünk egy-egy kisebb megingástól
eltekintve megfelelő volt, hiszen mi kaptuk a legke-
vesebb gólt. A tavaszi sorsolás és néha a játékvezetői
ténykedés sem nekünk kedvezett. Ezzel nem akarom
magamat és a csapatomat felmenteni, az elvégzett
munkában hiszek, így tudunk a folytatásban még job-
bak lenni” – értékelte röviden az idényt a csapat ve-
zetőedzője, Deáki István.

Az ETO házi gólkirálya a pályafutását befejező
Szabó András lett, aki 21 mérkőzésen 91-szer ta-
lált az ellenfél kapujába. Mögötte Paár Olivér vég-
zett, aki 22 mérkőzésen 89-szer volt eredményes,
a harmadik legtöbb gólt, 80-at pedig Schneider
Miklós lőtte. Az összesített góllövőlista első tíz he-
lyezettje között szerepel Szabó és Paár is, előbbi a
hetedik, utóbbi pedig a kilencedik lett.

Az Agrofeed ETO-SZESE szeptemberben kezdi
meg a felkészülést a következő bajnoki idényre.

GYŰJTÖTTEK

Az Európa Ligában 

Hat magyar női kosárlabdacsapat indul-
hat a nemzetközi kupákban a következő
idényben. A magyar szövetség elnöksége el-
fogadta a női klubok nevezését. Ennek alap-
ján a legutóbb negyedik Sopron Basket, il-
letve az Aluinvent DVTK az Euroligára, az
UNI Győr, az Atomerőmű KSC Szekszárd, a
VBW CEKK Cegléd és a PEAC-Pécs pedig az
Európa Kupára jelentkezhet. A csapatok jú-
lius 8-ig nyújthatják be nevezésüket, és fi-
zethetik be a szükséges díjakat a nemzetkö-
zi szövetségnek. Az Euroliga és az EK sorso-
lását július 23-án tartják Münchenben.

INDULNAK

Három ezüst

ADOMÁNYT 

Fotó: Marcali Gábor
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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.

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.

Akció: június 21—27.

Sertéslapocka

Paradicsom
06. 21—06. 23.

Csirkemellfilé
06. 21—06. 23.

1099 Ft/kg

Mesés tejföl
20%-os, 330 g, 

663,64 Ft/kg

Baba tusfürdô
400 ml,
1322,50 Ft/l

999 Ft/kg

1099 Ft/kg

Füstölt hátsó csülök

219Ft/db

199 Ft/kg

kartonos ár

179 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 358 Ft/l

529 Ft/db

Az NB II-es WKW ETO FC Győr lab-
darúgócsapata az új vezetőedzővel,
Boér Gáborral hétfőn elkezdte a fel-
készülést a 2018–2019-es idényre.
Nemcsak a felnőtt együttes szakmai
stábja, a zöld-fehérek játékoskerete
is alaposan átalakult a nyári szünet-
ben, sőt az átigazolási időszak au-
gusztus 31-i lezárásáig még érkezhet-
nek új labdarúgók az ETO-hoz. 

A vezetőség eddig öt játékost szer-
ződtetett. A 31 éves védő, Vári Barna-
bás az elmúlt idényben az NB I-ben
Kisvárdán 23 mérkőzésen lépett pá-

lyára és három gólt szerzett. Dvor -
schák Gábor 29 éves, korábban ját-
szott Újpesten, a Haladásban és Me-
zőkövesden, majd legutóbb a másod-
osztályú Soroksár csapatában. Dvor -
schák is a védelemben kaphat szere-
pet Győrben. Érkezik a 29 éves csatár,
Horváth Zoltán, aki tavaly a Kisvárda
házi gólkirálya volt, ám nem hosszab-
bított szerződést az alföldi csapatnál,
mert az is elképzelhető, hogy hosz-
szabb időre eltiltják. A 20 éves Do-
monkos Kristóf védekező középpá-
lyásként, a 24 éves Gránicz Patrik szél-

ső támadóként jelenthet erősítést a
csapatnak. Előbbi játékos Dunaszer-
dahelyről, utóbbi Békéscsabáról iga-
zol a zöld-fehérekhez.

Az ETO egy jövő héten kezdődő tíz-
napos lipóti edzőtáborral, valamint ki-
lenc felkészülési mérkőzéssel hangol
a Merkantil Bank Liga bajnoki rajtjára,
több első osztályú csapattal is meg-
mérkőzik Boér Gábor együttese. A
győriek pályára lépnek az Újpest és a
Puskás Akadémia mellett a szlovák el-
ső ligás Nitra és AC Trencín, valamint
az izraeli Kiryat Shmona ellen is.

A magyar jégkorongsport egyik
hazai fellegvára Székesfehérvár, egy
Európa-hírű csapattal az EBEL ligás
Fehérvár AV 19 SC-vel és a klub hazai
bajnokságban induló fiataljaival, a Fe-
hérvári Titánokkal. Utóbbi csapat sze-
repel majd Győrben a Nemak rövide-
sen elkészülő jégcsarnokában.

„Az együttműködés első ütemében
a Titánok legalább tizenkét hazai mér-
kőzésüket Győrbe hozzák, a második
évben az összes hazai meccs helyszíne
az új jégcsarnok lesz. A harmadik évre
az együttes megjelenésében és meg-
nevezésében is markánsan megjele-
nik a győri klub, azaz 2021-re zöld-fe-

hér színekben szerepel majd a Titánok
csapata” – mondta Nagy Ákos, a Győr
ETO HC klubmenedzsere.

Charles Wassen, a győri klub elnö-
ke és egyben egyik főtámogatója, a
Dana Hungary Kft.-nek vezetője ki-
tért arra is, hogy októberig befeje-
ződnek az új csarnok építési munká-
latai, onnantól kezdve pedig az a cél,
hogy első osztályú jégkorongcsapat
legyen Győrben. Kiemelte, a Fehér-
várhoz hasonlóan a kisalföldi megye-
székhelyen is szeretnének erős hoki-
kultúrát felépíteni.

Szarvas Zoltán, a Győri ETO HC alel-
nöke arról beszélt, ki kell használni az
együttműködést, hogy profi jégkorong
lehessen a városban. Jó az utánpótlás,
ez a program pedig motivációt jelent-
het a fiataloknak, akik első osztályú
csapatba szeretnének kerülni.

Szélig Viktor, a székesfehérvári
klub menedzsere szakmailag új kez-
deményezésnek és kihívásnak tartja
a mostani megállapodást. Megje-
gyezte, Székesfehérváron az EBEL
csapat a fő termék, amelynek árnyé-
kából így kibújhat a Titánok együtte-
se. Hozzátette, nagy potenciált lát
ebben a fiatal csapatban.

Együttműködési megállapodást kötött a Fehérvár AV19 SC és a
Győri ETO HC. A két jégkorongklub közös projektjének egyik fő
célja, hogy a győri tehetségek lehetőséget kapjanak arra, hogy
magasabb osztályban játsszanak. Győr legutóbb 2005–2006-os
idényben versenyeztetett felnőtt együttest.

TITÁNOK

FÉLCSAPATNYI
új játékos az ETO-nál

a jégen
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