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Szijjártó Péter az őszi önkormányzati választások-
ról is szólt. Ezzel kapcsolatban kijelentette, várható
volt, hogy az ellenzék Győrben is összefog, és egy
közös polgármesterjelöltet indít a választáson. „Bí-
zom benne, hogy a győriek mérlegre teszik, hogy mi
történt a városban az elmúlt 13 évben, amióta Bor-
kai Zsolt a polgármester. A város minden tekintet-
ben nagyot lépett előre 2006 óta” – hangsúlyozta a
miniszter és hozzátette, biztos abban, hogy Borkai
Zsolt megnyeri az őszi választást, amihez minden se-
gítséget meg is ad a kormányzó párt.

A miniszter a műsorban beszélt a héten átadott
győri FIEK (erről részletesen a szemközti oldalon
olvashatnak – a szerk.) céljairól és a folyamatosan
átalakuló felsőoktatásról, és az Európában helyen-
ként már tapasztalható gazdasági visszaesésről al-
kotott véleményét sem rejtette véka alá. „Fel kell
készülnünk egy esetleges európai gazdasági vál-
ságra, és az a célunk, hogy profitáljunk is abból” –
fogalmazott a miniszter arról a célról, miszerint az
Európai Unió növekedési üteme felett két száza-
lékkal magasabb növekedési ütemet kell az ország-
nak felmutatnia, ennek érdekében számos intéz-
kedést hoztak és hoznak a közeljövőben is. „A vi-
lággazdasági lassulás negatív hatásaitól megvéd-
jük a magyarokat, ezért a most tárgyalás alatt álló
2020-as költségvetésben egyszázalékos tartalékot
képeztünk, ami biztosíték rá, hogy az esetleges
válság ne, vagy csak alig éreztesse hatását Magyar-
országon” – zárta a beszélgetést Szijjártó Péter.

előnyt kovácsolnánk
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Nem volt véletlen és komoly meglepetést sem okozott, hogy
a Fidesz–KDNP fölényesen nyerte meg a magyarországi EP-vá-
lasztást – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter a Győr+ Televízió Konkrét Extra című műsorában.
Elmondta, továbbra sem választották meg a brüsszeli csúcs-
vezetőket, akik közül a magyar kormány reményei szerint leg-
alább egy a V4-ek államaiból kerül ki.

SZIJJÁRTÓ: 
A válságból is

A kiállítás kurátora, Széll Réka úgy fogalmazott, fontos
tudnunk, hogy az életünk nem feltétlenül tökéletes, van-
nak hibái, és ezeket a hibákat empátiával kell elfogadni.
Ezt szerették volna művészettel, képzőművészettel és di-
zájnnal bemutatni a tárlaton.

A kiállításon az Autistic Art Alapítvány autista gondo-
zottjainak képeit, hernyóselyem sáljait, ruhaneműit lát-
hatjuk, valamint többek között a Kele clothing ruháit,
amelyekre szintén egy autista fiatal emblémája került. A
győri Farkas-Pap Éva Misija szobrai is feltűnnek a tárlaton,
amelyek érdekessége, hogy megváltozott munkaképessé-
gűek készítették el őket. Andorka Gergő hulladékból lét-
rehozott installációja a környezetvédelem fontosságát
hangsúlyozza, Bernáth András képei pedig a levegőt szim-
bolizálják. A tűz és a víz is megjelenik a tárlaton autista
szimbólumokon keresztül, utóbbi igazán érdekes formá-
ban, hiszen a Duna–Ipoly Nemzeti Park hulladékfáiból lát-
hatunk játékokat.

A Széll Réka által jegyzett Plastr Accessory is új termék-
kel készült a kiállításra. Több hét előkészület és tervezés
után mutatta be fonott táskáját, amelyet a Mit Tehetnék
Érted? Autista Otthon Alapítvány által működtetett mind-
szentpusztai autista-lakóotthon szövőmestereivel, gondo-
zottjaival hoztak létre közösen. Réka úgy fogalmazott: „A
táskát nagypapám szőlőszedő puttonya ihlette, az anyag
színeit pedig a marcali dombról belátható Balaton színei.”

A tárlat alkotásai megvásárolhatók, amelyekből au-
tistaotthonokat és egyéb jótékony célokat támogatnak
a készítők.

A Múzeumok Éjszakájának első napján nyílt meg, és egészen június 30-ig várja a látogatókat
az Empátia és Forma című kiállítás a Magyar Ispitában. A tárlat a művészet és design útján
hívja fel a figyelmet fontos társadalmi témákra, úgy mint a szociális különbségek, fenntart-
hatóság, humánus felelősségvállalás, környezetvédelem, autizmus és Down-szindróma. 

EMPÁTIÁVAL
a hibák elfogadásáért

ajánló
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Az avatáson Földesi Péter rektor
köszöntötte a résztvevőket, közöttük
Borkai Zsolt polgármestert, Achim
Heinflinget, az Audi Hungaria igazga-
tóságának elnökét és Simon Róbert
Balázs győri országgyűlési képviselőt.

„Minél nehezebb valamit megvaló-
sítani, annál édesebb a siker” – fogal-
mazott a rektor, aki külön köszönetet
mondott Kara Ákos országgyűlési kép-
viselőnek és Szekeres Tamásnak, az
egyetem egykori rektorának, akik 2010
környékén kezdeményezték a FIEK lét-
rehozását. „De mi az a FIEK?” – tette fel
a kérdést Földesi Péter. „Egyrészt prog-
ram, másrészt épületegyüttes, harmad-
részt pedig szervezeti egység, kompe-
tenciaközpont” – adta meg a választ. Ki-
tért arra is, hogy az egyetem hármas
missziót tölt be. Oktat, kutat, valamint
társadalmi és gazdasági felelőssége is
van. A rektor szerint jó időben vannak
jó helyen, érzik a város, a kormány és
az Audi Hungaria bizalmát is. „Nem sza-
bad feladni, tenni kell, az eredmény pe-
dig nem marad el” – zárta gondolatait.

Borkai Zsolt köszöntőjét a jól is-
mert szlogennel nyitotta: A jövő Győr-
ben épül. A polgármester szerint a
FIEK avatása egy újabb mérföldkő,
hogy a város a kormánnyal, az Audi-
val és az egyetemmel jól tud együtt-
működni, s a négy szereplő a győri
polgárokkal azért dolgozik, hogy a tér-
ség, a város sikeres maradhasson. 

Ezt követően Achim Heinfling szólt.
Az Audi Hungaria igazgatóságának el-

nöke kiemelte, a FIEK létrejöttével új
szintre emelkedett az Audi és az egye-
tem partnersége. Felidézte, 2007-ben
nyílt meg az első Audi-tan-
szék az egyetemen,
amelyből azóta már
hét működik. „A
kutatás-fejlesz-
tésnek, az ok-
tatásnak és
az iparnak a
FIEK által lét-
rejött intéz-
m é n y e s
együttműkö-
dése jövőorien-
tált fejlődési mo-
dell, a kutatási pro-
jekteket még hatéko-
nyabban tudják végrehajta-
ni” – jelentette ki Achim Heinfling.

Szijjártó Péter köszöntőjében úgy
fogalmazott: a győri FIEK-kel szemben
az a kormány elvárása, hogy növelje

Magyarország beruházási vonzerejét,
és a kontinens legjobb tudásával ren-
delkező szakembereinek révén az au-

tóipari kutatások egyik legfon-
tosabb helyszínévé vál-

jon. Kitért arra is,
hogy míg 2010-

ben a magyar
gazdaság a
tönk szélén
állt, addig
mára Európa
leggyorsab-
ban növekvő

g a z d a s á g a .
„Dimenzióvál-

tás zajlik, a ter-
melésközpontú gaz-

daság olyanná alakul át,
ahová a vállalkozások szíve-

sen viszik az új technológiákat. Ennek
feltétele, hogy legyen elég képzett
szakember, a kis- és közepes vállalko-
zások számára pedig megfelelő hát-

tér” – fogalmazott. „Igaza van és volt
Borkai Zsoltnak, amikor a kézilabdás
lányok mezére azt nyomtatták: A jövő
Győrben épül” – folytatta Szijjártó Pé-
ter, aki kijelentette azt is: sikeres Győr
nélkül nincs sikeres Magyarország. 

A kedden átadott létesítmény há-
rom részből áll: a Management Cam-
pusból, a Csomagolás- és Környezetál-
lósági Vizsgálólaboratóriumból és a
Belsőégésű Motorok és Járműhajtá-
sok Tanszék épületéből. A Manage-
ment Campus modern épülete
együttműködési platformot biztosít
az ipar és a tudomány képviselőinek,
a kis- és nagyvállalatok verseny- és in-
novációs képességét támogató tartal-
makkal. A Belsőégésű Motorok és Jár-
műhajtások Tanszék új épületében
csúcstechnológiájú elektromotor-
tesztpadokat, turbófeltöltő tesztpa-
dot, nagy dinamikájú belsőégésűmo-
tor-tesztpadot installálnak. Több la-
bor is helyet kapott itt, amelyek kiszol-
gálják a prémiumgyártó kutatás-fej-
lesztési igényeit. Az Audi Hungaria jö-
vőbeli termékportfóliója irányadó volt
a laborok kialakításakor, ahol maga-
san képzett kutatócsapat támogatja
majd az Audi Hungaria termékfejlesz-
téseit. A Csomagolás- és Környezetál-
lósági Vizsgálólaboratórium egy világ-
színvonalon felszerelt csomagolásvizs-
gáló labor, amely egyedülálló Közép-
Európában, és nemzetközi szabvá-
nyoknak megfelelő megoldásaival
biztosít korszerű kutatási terepet. A
labor egyik fontos megrendelője az
Audi Hungaria.

FIEK, azaz Felsőoktatási és Ipari Együttműködési
Központ. Így nevezik Győr legújabb épületegyütte-
sét, amelyet kedden avattak fel Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter jelenlétében. A beru-
házást a kormány 14 milliárd 250 millió forinttal tá-
mogatta. A miniszter szerint a kormány zászlóshajó-
ként tekint a győri FIEK-re, amely mellett további
hét ilyen intézményt hoznak létre az országban.

Az egyetem 
hármas missziót 

tölt be

ÁTADTÁK

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter

A SZÉCHENYI-EGYETEMEN
a FIEK-et
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A rendezvény szentmisével kezdő-
dött, melyen Kövér László, az Ország-
gyűlés elnöke Németh Zoltán, a me-
gyei önkormányzat elnökének meg-
hívására megemlékező beszédet
mondott. A misét Szabó Gyula plébá-
nos celebrálta.

2019 márciusában alakult meg a
Kálóczy Lajos Emlékbizottság, amely
a két évszázada született névadó
előtt kíván tisztelegni. Az emlékbi-
zottság létrejöttével párhuzamosan
egy programsorozat is elindult, a Ma-
gyar Műhely Közhasznú Alapítvány
szervezésében.

A sorozat egyik utolsó állomása
volt a szentmise. „Ahhoz, hogy olyan
ember lettem, amilyen, nagyban hoz-
zájárult, hogy a történelem kézzelfog-
ható volt ott, ahol felnőttem. A min-
dennapokban, a szobrokban, az em-
lékekben. Fontos tudni, hogy a föld, a
falu vagy a város, ahol születtünk, mi-
lyen történelmi előzményekkel bír,
függetlenül attól, hogy büszke rá vagy
sem” – kezdte a Győr+ Televízió Hír-
adójának adott interjúját Kövér László.
„Nem lehet a hazát általában véve sze-
retni, a hazát csak úgy lehet szeretni,

ha az ember konkrétan azt a szülőföl-
det szereti, ahol gyerekkorában ját-
szott, ahol a szülei, nagyszülei élnek,
és ahol a felmenők számon tartják,
hogy mi volt akkor, amikor ő még
nem volt a világon. Ebben az értelem-
ben fontos, hogy 1990 után már más-
ként is lehetett értelmezni történelmi
eseményeinket, ezáltal nagyobb jelen-

Az ünnepi szentmisén a helyi plébános köszön-
tötte a jelenlévőket. Dr. Balázs Tamás elmondta,
idén komoly anyagi lehetőségeik nyíltak templo-
muk felújítására. Hozzátette, mindannyian nagy
reményt fűzhetünk a munkálatokhoz, amelyeknek
hála még gyönyörűbbé válhat Isten háza.

Dr. Veres András győri megyés püspök beszédé-
ben úgy fogalmazott, a településrész Szent László
oltalma alatt él, őseink így akarták, s ennek ma is je-
lentősége kell, hogy legyen a lakosság életében.
Méltatta a szent király életét és munkásságát, ami-
vel úgy véli, a mai magyar embereknek is üzen.

A 250 éves jubileum alkalmából Borkai Zsolt
polgármester is köszöntötte a gyirmóti híveket. A
városvezető beszédében kiemelte, kiváló közösség
formálódott Gyirmóton, amely közel fél évszázada
Győrhöz is ezer szállal kötődik. Kifejtette, a kelle-
mes környezet, a természet közelsége, a jó elérhe-
tőség, az emberek közvetlensége is különlegessé
teszik ezt a városrészt, de nem csak a közösségi
élet, a hitélet is szerves része Gyirmótnak, ahogy
ezt az évforduló is bizonyítja.

Az ünnepi szentmise részeként a hívek körmene-
tet tartottak, majd a 250 éves templom udvarán dr.
Veres András püspök áldotta meg a szent korona má-
solatát, amely Gasztonyi László, a Vill-Korr tulajdono-
sának felajánlásából ékesíti Gyirmótot.

Különleges szentmisén vet-
tek részt a hívek múlt szom-
baton Gyirmóton, amelyet a
250 éves Szent László-temp-
lom tiszteletére rendeztek.

Szentmisével ünnepelték

A 250 ÉVES templomot
Szerző: Győr+  /  Fotó: O. Jakócs Péter

tőséget tulajdoníthatunk szűkebb pát-
riánk múltjának és ezen belül azoknak
a szereplőknek, akiket lehet, hogy az
országos történelmi köztudat nem
tart számon, de nekünk kötelessé-
günk, hogy ezt megtegyük. Ezért is
örülök, hogy részt vehettem a mai ün-
nepségen, Kálóczy Lajos emlékére” –
zárta szavait az Országgyűlés elnöke.

Németh Zoltán elmondta, Kálóczy
Lajos remek politikus és közösségi
ember volt, aki értékteremtő sze-
mélyként képviselte megyénket és a
térséget a reformkori politikában és
a társadalomban, cselekedetei alap-
ján máig büszkék lehetünk rá.

Az ünnepség Kálóczy Lajos sírem-
lékének megkoszorúzásával zárult.

TISZTELGÉS
a reformkor nagyja előtt

Kálóczy Lajos születésének 200. év-
fordulója emlékére a megyei ön-
kormányzat és a Magyar Műhely
Alapítvány ünnepséget szervezett
múlt pénteken a pér-mindszent-
pusztai katolikus templomban.

Szerző: Győr+
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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Abdurrachman Hudiono Dimas
Wahab, Indonézia magyarországi
nagykövete és delegációja hétfőn
látogatott városunkba, ahol meg-
beszéléseket folytatott Borkai
Zsolt polgármesterrel, Németh
Zoltánnal, a megyei közgyűlés el-
nökével, valamint Kalmárné dr.
Hollósi Erikával, a megyei kereske-
delmi és iparkamara titkárával.

A bemutatkozó látogatás során
a gazdasági, kulturális és sportkap-
csolatok erősítésének lehetősége-
it tekintették át a felek, de turisz-
tikai együttműködésekről és az ok-
tatási cserekapcsolatokról is szó
esett. A nagykövet jelezte, erősíte-
nék a testvérvárosi kapcsolatokat
is a két ország között, így egy eset-
leges győri partnervárosi együtt-
működésről is tárgyaltak.

Az autósok igényét jó mutatja,
hogy már a hivatalos átadó előtt
elfoglalták a parkolóhelyek többsé-

A szobor anyaga, a homokkő állapota ugyanis
nem tette lehetővé az újrafaragást, restaurálása
klasszikus értelemben nem volt lehetséges,
ezért Szórádi Zsigmond szobrászművész új szob-
rot készített a meglévő szoboralak mintájára idő-
tálló süttői mészkőből. A régi szoboralak elszál-
lítására a pontos másolati forma elkészítése mi-
att volt szükség.

Szent Antal a szegények, betegek és gyermekek
védőszentje. A szobrot adományból állíttatták az
amerikába kitelepült magyarok, az egykori ménfő-
csanaki lakosok még 1905–1908 között. A régi szo-
boralak festett mészkőhomok, melyet egy helyi
iparos ápolt, tartott karban.

Az alkotást Szabó Jenő önkormányzati képvise-
lő közbenjárására, a városi költségvetésből a győri
Útkezelő Szervezet készíttette el újra. Az eredeti
szobor is visszaérkezett városunkba, védett he-
lyen, a Bezerédj-kápolnában helyezték el.

Az alkotás a körülötte lévő tér új burkolatával
és világításával méltó környezetbe került. 

Harmincegy új, ingyenes parkolót alakított ki a város
a Petőfi téren, a Petőfi híd újvárosi lábánál.

gét. Borkai Zsolt polgármester em-
lékeztetett arra, hogy évekkel ez-
előtt elindult az a program, mely

új területek bevonásával minél
több parkoló kialakítását szolgálja.
„A város létszámának növekedése

és a település dinamikus gazdasá-
gi, kulturális és sportfejlődése je-
lentősen növeli a parkolóhelyek
iránti igényt, ezért van szükség a
szűk utcákat is tehermentesítő Ár-
pád parkolóházra, valamint min-
den városrészben ki kell használni
az üres területek bevonását a par-
kolóhelyek közé” – fogalmazott
Borkai Zsolt.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester,
a terület önkormányzati képviselője
elmondta: az újvárosi parkoló kiala-
kításakor 400 négyzetméter terület
kapott térkő burkolatot. Harminc
normál és egy mozgáskorlátozottak
számára kialakított beállót építet-
tek ki. Négy új villanyoszlop kapott
helyet, s elültettek hat magas kőris
fát. A parkolóhelyek kiépítése 17,3
millió forintba, a közvilágítás pedig
9 és fél millió forintba került. A par-
kolóhelyekről gyalogosan jól elérhe-
tő az evangélikus sziget, az Insula
Lutherana, a Kossuth-iskola, az
egyetem hangversenyterme, de
még a belváros is.

GYŐRBE
látogatott 
az indonéz
nagykövet

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Ismét Szent Antal szobra fogadja a Győri út–Fekete István út
találkozásánál a járókelőket: a régi mű – amelyet márciusban
szállítottak el – pontos másolata került vissza a kis térre.

Újra a helyén a ménfőcsanaki 
Szent Antal-szobor

Fotó: MekliZ Fotóstúdió

a Petőfi híd lábánál
PARKOLÓK

ÚJ, INGYENES



6 2019. június 28.

„Győr országos példaként szolgál
az idősellátásban, ezért kaptuk meg
tavaly másodszor az idősbarát önkor-
mányzat címet. Igyekszünk egész évet
felölelő programokkal, magas szintű
szociális szolgáltatásokkal segíteni a
szépkorúakat” – emelte ki dr. Somo-
gyi Tivadar alpolgármester.  Hozzáfűz-
te, az évek során azonban változnak
az igények, új kihívásokkal szembesül-
nek. Elérkezett az ideje az idősügyi

A győri polgárok példaértékű összefogását
mutatja az emlékhely, amely Pozsgainé Szabó
Erika óvónő kezdeményezése, és amelyet
több mint ezer támogató aláírással erősített
meg. Rózsavölgyi László a városrész önkor-
mányzati képviselőjeként segítette, hogy a
műalkotás méltó helyre kerülhessen. A Szent-
lélek téren a nádorvárosi köztemető és a
Szentlélek-templom között kapott méltó he-
lyet Lebó Ferenc szobrászművész alkotása.
„Ez a nagyszerű műalkotás megérinti a lelket,
és a fájdalom ellen tettünk egy lépést azokért,
akik elhunyt vagy meg nem született szeret-
tük hiányával együtt élnek. A bronzból készült
részen a szülők között a gyermek körvonalával

EMLÉKHELY 
Örök hiány marad a szülőknek

A legnagyobb fájdalom egy szülő számára, ha gyermekét gyászolja. Nincsenek ka-
paszkodók, csak az üresség érzése, a „miért velünk történt?” kérdése, amire ritkán
van válasz. A Szentlélek téren átadott Csillaggyermek emlékhelyen méltó módon
emlékezhetnek az érintettek a meg nem született, illetve elhunyt gyermekekre.

határolt űrön át a határtalan kék ég és a temp-
lom keresztje segíthet békességet találni” –
mondta a képviselő. 

Borkai Zsolt polgármester arról beszélt
az emlékmű leleplezése előtt, hogy bár
végtelen szomorúság az apropója az emlék-
hely átadásának, de egy csodálatos kezde-
ményezés mentén egy nemes ügyért szü-
lethetett az elgondolkodtató és magával ra-
gadó alkotás, amely a szülők és gyermekük
közötti örök kapcsolatot jeleníti meg. Lehe-
tőséget kínál arra, hogy az érintettek emlé-
kezhessenek, emlékeiken keresztül szeres-
senek és mindenki fejet hajthat a csillaggá
vált gyermekek előtt.

a csillaggá vált gyermekekért

koncepció felülvizsgálatának. Ilyen ki-
hívás például az időskori demencia,
amely a várható élettartam kitolódá-
sával egyre többeket érint. Városunk-
ban demenciaközpont nyílt, és az Alz-
heimer Cafék országos hálózata is egy
Győrből indult civil kezdeményezés.

„Az önkormányzat 30 éve vesz részt
a WHO Egészséges Városok program-
ban. Győr egyedüli magyar városként
tagja az Idősek Egészsége munkacso-

portnak, így a koncepció WHO-s mód-
szertan alapján készül” – mondta el
Miklósyné Bertalanfy Mária WHO-ko-
ordinátor. Ennek elkészítésére a meg-
bízást a Szocioradar Bt. nyerte el, a
munkában az önkormányzat együtt-
működik a Széchenyi István Egyetem-
mel. „A cél, hogy továbbvigyük a jelen-
legi koncepció eredményeit, hiszen
Győrben az idősellátás már most ma-
gas színvonalú” – szögezte le dr. Csiz-

madia Zoltán, a Szociális Tanulmányok
és Szociológia Tanszék vezetője. Az el-
múlt öt-hat év változásait vizsgálják át-
fogó  helyzetelemzésben. Ez alapján
készül el a koncepció október végére.

A koncepció a „Korbarát Városok
Globális Hálózata” által javasolt terüle-
teken fogalmazza meg a célokat. Ilyen
terület többek között a közlekedés, a
lakásügy, a társadalmi részvétel és az
egészségügyi szolgáltatások. A koncep-
ció kidolgozása társadalmi részvételen
alapul, amelyben különösen fontos a
korosztály közösségeinek, az idősklu-
boknak a véleménye. A helyzetfelmé-
rés legszélesebb kört érintő része a la-
kossági felmérés, amely július 4. és au-
gusztus 4. között történik az 50 év fe-
letti lakosság 1500 fős reprezentatív
mintáján. A kérdőíves felmérés során
a testi, lelki és szociális egészségi álla-
pot mellett a kérdések érintik a lakás-
körülményeket, az érintett korcsoport
napi életvitelét, az egészségügyi és szo-
ciális szolgáltatások megítélését. A kér-
dezőbiztosok is nyugdíjasok és rendel-
keznek a Borkai Zsolt polgármester ál-
tal aláírt megbízólevéllel. Ha kételye tá-
madna a kérdezőbiztos személyét ille-
tően, akkor munkaidőben a Polgár-
mesteri Hivatal WHO Iroda 96/500-
555-ös telefonszámán érdeklődhet.

A következő négy évre szóló, az idősek életminőségének ja-
vítását célzó koncepció elkészítése az érintett korosztály
egészségképének felmérésével kezdődik, melynek keretében
1500 fős lakossági kutatást is végeznek.

Önt is felkereshetik a kérdezőbiztosok
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor

KÉSZÜLaz új idősügyi koncepció

Szerző: Szabó Csilla 
Fotó: Marcali Gábor
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A Halott Pénz és Rúzsa Magdi fellé-
pésével kezdődött a nyár Győrben. „Hi-
hetetlen látvány volt a színpadról kör-
benézve a Dunakapu tér és környéke.
Mindkét napon rengeteg győri jött el,
hogy együtt nyissuk meg a nyarat!” –
idézte fel a polgármester. Hozzátette,
rögtön ezután a Magyar Táncfesztivállal
a nyári fesztiválok sora is elkezdődött.
„A 2019-es több szempontból is az év-
fordulók éve, hiszen a Győri Balett 40,
a táncfesztivál 15, míg a gyermektánc-
fesztivál 5 éves.” Borkai Zsolt elmondta,
Győr büszke balett-társulatára, kultúránk
egyik nagykövetére. A város ezt a meg-
felelő körülmények megteremtésével
igyekszik viszonozni, legutóbb például
az új próbaterem megvalósításával.

Az évfordulók mentén haladva
megemlítették, hogy a Győri Gyer-
mektábor is 40 éves. „Szinte nincs
olyan győri, aki valamiképpen ne kö-
tődne a helyhez, amit négy évtizeddel
ezelőtt társadalmi munkával és a helyi
vállalatok támogatásával építettek fel.
Ezt a kötődést bizonyítja, hogy az ön-
kormányzat mellett számos helyi cég
támogatta a tábor felújítását, amely
csodálatos környezetben várja a gye-
rekeket, idén nyáron 2800 fiatalt.” (A
tábor negyvenedik évfordulójáról rész-
letesen múlt héten számoltunk be.)

A műsorban szó esett a hétvégi Mú-
zeumok Éjszakájáról és a Food Truck

Erős kezdés után hasonló foly-
tatás várható – hangzott el a
Győr+ Rádió hétfő reggeli ma-
gazinműsorában, amikor is
Orosz Sanyi műsorvezető a
nyári programokról, fesztivá-
lokról és nemzetközi sportese-
ményekről beszélgetett Borkai
Zsolt polgármesterrel. 

Show-ról is, valamint arról, hogy a nyár
következő állomásához a héten érkez-
tünk, hiszen csütörtökön (lapzártánk
után), a városi díszközgyűlésen adták át
a Szent László-díjakat, a püspöki mise
után pedig körmenet zárta az ünnepet.
„A Szent László alakját felidéző progra-
moknak ezzel nem lesz vége, hiszen
a hétvége a családoknak kínál idő-
utazást. A Szent László Napok kö-
zépkori tábora, lovagi tornái az
Aranyparton várják a kicsiket és a
nagyokat.” 

Ugyancsak csütörtökön rajtolt az
első junior torna-világbajnokság. Bor-
kai Zsolt ezzel kapcsolatban kiemelte,
nagy szó, hogy az elsőt Magyarorszá-
gon, méghozzá Győrben rendezik.
„Ez a korosztály szinte felnőtt verseny-
zőkből áll, tehát nagyon színvonalas
gyakorlatokat nézhetünk, ráadásul ta-

lán olyan elemeket, összekötéseket is
bevállalnak majd, amit egy felnőttver-
senyen már nem biztos.” Mint mond-
ta, már múlt hétvégén is  sok külföldi

sportolót láthattunk a városban, akik
Győrben edzettek az akklimatizáció
érdekében. A polgármester minden-
kit arra biztatott, látogassanak ki a vi-
lágbajnokságra, hiszen sporttörténel-
mi pillanatról van szó.

Szintén a hétvégén, 29-én rajtol a
frizbi Európa-bajnokság, amely tovább
színesíti a palettát. „Biztos vagyok ben-
ne, hogy igen érdekes mérkőzéseket
láthatunk a gyirmóti stadionban, ahol

hatvan nemzet sportolói vesznek
részt az Eb-n.”

Végezetül egy győri si-
kersportágról is szó esett, hi-
szen július 11–21. között vá-
rosunk ad otthont a junior

női kézilabda Európa-bajnok-
ságnak. „Lesz miért szurkol-

nunk, hiszen a magyar utánpótlás
a tavalyi vb-győzelemmel már bizo-
nyította erejét. Izgalmas csata várha-
tó a nyár közepén az Audi Arénában.”

Persze a nyáron még rengeteg
fesztivál és program vár mindenkit,
amelyekről a hellogyor.hu honlapon
is tájékozódhatunk.

Mi, Győriek:
Fókuszban a nyár

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

2019 
az évfordulók

éve

Pályázni lehet többek között a kö-
zösségek működési hatékonyságát,
szervezettségét támogató szolgáltatá-
sok kialakítására, meglévők megerősí-
tésére, valamint tudásbővítésre a to-
borzás, a támogatásszerzés, a kommu-
nikáció terén. A kulturális és közösségi
szempontból kihasználatlan helyisé-
gek átmeneti, projekt alapú hasznosí-
tására, valamint a sport, a művészeti
és kulturális szervezetek crossover tí-
pusú együttműködésén alapuló ese-

Együttműködés révén mutassák
meg a közösségek sokszínűségü-
ket – ez a célja a Győri Helyi Akció -
csoport Sokszínű közösségek cí-
mű pályázati felhívásának. 

mények megrendezésére. A pályázat
tervezett keretösszege 62,5 millió fo-
rint, melyből az egy projektre igényel-
hető támogatás minimum 1 millió,
maximum 8 millió forint lehet.

A pályázaton részt vehet a helyi
önkormányzat, helyi önkormányzati
költségvetési szerv, központi költség-
vetési szerv, önkormányzati vagy ön-
kormányzati többségi tulajdonú gaz-
dasági társaság, köztestület, egyházi
jogi személy, 2018. január 1. előtt

jogerősen bejegyzett nonprofit szer-
vezet. A támogatási kérelmeket július
15. és október 15. között lehet be-
nyújtani a Győri Helyi Akciócsoport
Munkaszervezetéhez. A pályázati do-
kumentáció megtalálható és letölt-
hető a clld.arrabona.eu honlapon.  

A Győri Helyi Akciócsoport Munka-
szervezete, Csányi Péter, a győri CLLD
munkaszervezet-vezetője tájékoztató
fórumot tart a témában július 4-én 15
órakor a Baross G. út 43. szám alatt. 

PÁLYÁZHATNAKSokszínű közösségek 
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Az egyik szervező kolléga kitalálja,
felépíti egy-egy rendezvény koncepció -
ját és kezdetét veszi a csapatjáték: a
másik kolléga letárgyalja, a harmadik
leszerződi, a negyedik a kiadványt szer-
keszti, az ötödik a helyszínen várja a
fellépőket és sorolhatnánk, amiért így
mutatta be héttagú csapatát Tóthné
dr. Kardos Krisztina. Ők azok, akik a Du-
nakapu téri termelői piacoktól kezdve
a Győri Tavaszi Fesztivál programjain
keresztül a nyári fesztiválok jelentős ré-
szét egészen az adventi rendezvényig
megszervezik és elhozzák a győriek-
nek, na meg persze a városunkba láto-
gatóknak a kulturális programokat. Ők
azok heten, akiket látni fogunk a most
hétvégi Szent László Napokon is egyik
helyszínről a másikra rohanni, miköz-
ben mi harapunk még egyet a lángos-
ba és megnézzük, hogyan győzi le a lo-
vagkirály az ellenséget.

A július 12–14-i hétvégén kezdődik
az egyik legújabb szívügyük, a 31! – 3
folyó, 1 sziget, összművészet elnevezé-
sű happening (erről bővebben a követ-
kező oldalon), ahol négy helyszínen,
hét művészeti ágban menedzselik a
programokat. Bármit is szerveznek,
szükség van az állandó jelenlétükre, hi-
szen soha nem lehet tudni, mikor tolat
az egyik fellépő sofőrje egy tűzcsapra,
amiből aztán ömleni kezd a víz, vagy mi-
kor lép rá valaki egy kábelre, hogy aztán
a színpadon elmenjen az áram, de tör-
tént már olyan is, hogy azonnal kellett
a mentőt hívni, mert valaki összeesett
a Széchenyi tér közepén.

A rendezvények után aztán összeül-
nek és kiértékelik a tapasztalatokat,
mert ez a terület is folyamatos megúju-
lást igényel. „Elsődleges feladatunk
fesztiválok, művészeti bemutatók, kiál-
lítások és egyéb kulturális programok
szervezése. Legfontosabbnak a minősé-
gi szórakoztatást tartjuk, úgy, hogy a ha-
gyományok megtartása mellett mindig
mutassunk valami újat. Szeretnénk a

„Mi úgy működünk, mint egy me-
sebeli hét törpe csapat” – mutat
végig az irodában Tóthné dr. Kar-
dos Krisztina, a Győri Művészeti
és Fesztiválközpont igazgatója,
amikor látogatóba érkezünk a ren-
dezvényfelelősökhöz, akik reggel
a számítógép előtt kezdik a napot,
majd helyszínt járnak be, filmet
forgatnak, sötétedés után sajtótá-
jékoztatót tartanak és persze hét-
végén sem pihennek, hiszen ak-
kor érik be munkájuk gyümölcse.

már jól ismert és minden évben várt
fesztiválok és rendezvények mellett vál-
tozatos programokat kínálni azoknak is,
akik évről évre kilátogatnak a rendezvé-
nyeinkre, és annak is nagyon örülünk,
ha újabb és újabb célközönséget tu-
dunk megszólítani” – mutat rá Krisztina
a küldetésükre.

Tavaly a 31! happeninggel debütál-
tak, idén pedig színházat és zenét is
visznek a Radó-szigetre. „Úgy gondol-
tuk, hogy a nyári évadszünetben is szí-
vesen látna színi előadásokat a közön-
ség. Az ideit kísérleti évnek szántuk, de
a jegyek fogyásából már most látszik,
hogy jövőre is érdemes lesz folytat-
nunk. A vasárnapi zenepaviloni koncer-
tek hagyományát is újra felelevenítjük,
júliusban az Á La Quartet, augusztus-
ban pedig az Arrabona Fúvós Quintet
ad koncertet a zenepavilonban” – so-
rolta az újdonságokat a Fesztiválköz-
pont igazgatója, aki nagyon büszke az
összetartó csapatára, melynek legruti-
nosabb tagja, Koczor Ágnes igazgató-
helyettes csaknem húsz éve dolgozik
az intézményben, a legújabb munka-
társ pedig még csak néhány hete tag

hivatalosan. Óhidi-Légmán Erik már ko-
rábban is belekóstolt a rendezvények
világába, 2011 óta önkénteskedik a Ba-
rokk Esküvőn. 

Július végén a jótékonysági Győri
Rotary Fröccsnapokat szervezik, ezt kö-
vetően a Barokk Esküvőt, majd a Győri
Bornapok, Bor-, Borlovag-
és Gasztronómiai Fesz-
tiválon sorakoznak
fel az ország veze-
tő borászai, ter-
mészetesen
számos kultu-
rális program
mellett, vé-
gül szeptem-
berben a Győ-
ri Nép- és Világ-
zenei Fesztivállal
zárják a nyári ren-
dezvényszezont. Eb-
ben az évben ismét a
Zichy-palota ad otthont a 23. Or-
szágos Baba és Mackó Kiállításnak
szeptember 28-tól október 11-ig, majd
november 29. és december 23. között
az Advent Győrben rendezvény lesz az

egész évet végigkövető fesztiválok zá-
róakkordja, hogy csak a legnagyobb
eseményeket említsük.

A győri rendezvényszervezésben
nincs uborkaszezon és mindannyian
egyetértenek abban, hogy ezt a hiva-
tást nagyon kell szeretni, másként ez

nem működne. A megértő,
szeretetteljes családi

támogatás nélkül
ez a munka nem

végezhető. Ám
abban is
e g ye té r te -
nek, hogy ez-
után minden
munka unal-
mas lenne.

Állandó az ins-
piráció, a tett-

vágy és a tanulás,
az pedig semmihez

sem fogható, amikor be-
érik a hónapokon át tartó csa-

patmunka gyümölcse, és a rendezvé-
nyek alkalmával a közönség jól érzi
magát, kulturális élményekkel feltöl-
tődve várja a jövő évi programjaikat.

FESZTIVÁLRA HANGOLÓDVA

Náluk nincs uborkaszezon,
KULTÚRA AZ ÉLETÜK

Ezután
minden munka 

unalmas
lenne

A felső sorban: Óhidi‐Légmán Erik, Tóthné dr. Kardos Krisztina, Téglás Szabolcs.
Az alsó sorban: Pályi Viktória, Koczor Ágnes, Végh Helga, Kálmán Júlia, Németh Viktória.

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter
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A rendhagyó sajtótájékoztató a
Győr+ Média újságírójának, Bodrogi
Sárának Titkok című, a fesztiválra írt
versével kezdődött, ő is résztvevője
lesz ugyanis a #VersChat című prog-
ramnak. Ezután a fényfestést kapott ta-
verna épülete előtt Borkai Zsolt polgár-
mester köszöntötte a résztvevőket.
Hangsúlyozta, a fesztivált másodszor
rendezik meg, de létjogosultságát mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy az
Európai Fesztivál Szövetség minőségi
fesztiválnak járó címmel tüntette ki, és
büszkélkedhet a Városmarketing Gyé-
mánt Díjjal is. Az elmúlt évig hiányzott
a fesztiválpalettáról az ilyen jellegű ese-
mény, ahol a hét művészeti ág prog-
ramjaival elsősorban a fiatalokat céloz-
zák meg – mondta a polgármester. 

Tóthné dr. Kardos Krisztina, a feszti-
vált szervező Győri Művészeti és Fesz-
tiválközpont igazgatójának tájékoztatá-
sa szerint az idei happening fő témája
a Titok, helyszíne pedig a Rába partsza-
kasza, a Radó-sziget és a Bécsi kapu tér
július 12. és 14. között. A 3 folyó, 1
sziget hét művészeti
ág fúziójára épül,
amik a követke-
zők: zene,
tánc, iroda-
lom, képző-
művészet,
fotó, építé-
szet és fény-
festés.  

Az irodalmi szekcióban rendezik a
#VersChatet, ahol fiatal, Győrhöz kötő-
dő, a Műhely folyóiratban publikáló
szerzők mutatják be verseiket. Vasár-
nap Varró Dániel és Molnár György ze-
nés irodalmi estje várja az irodalomba-

rátokat, és lesz tár-
sasjáték asztali játé-

kokkal és óri-
ás jengával.
Közösségi
p r o g r a -
m o k b ó l
sem lesz

hiány a kép-
zőművészet te-

rén: nyitott műter-

mi alkotások, közös festések, rajzolá-
sok, élményfestések részesei lehetnek
a kilátogatók, valamint UV-fény segít-
ségével tündérmezőt is készíthetnek
művészek segítségével az érdeklődők.
Az építészeti szekció jóvoltából idén is
egy híd köti össze a múltat és a jövőt
egy LED-csík segítségével a Rábán. A
fotó szekcióban a Győri Fotóklub Egye-
sület kiállítása látható a Titok témakör-
ben, győri költők verseivel.

Sötétedés után fényköntösbe öl-
tözik a Püspökvár fala, és titkok ölte-
nek formát fényekben a Bécsi kapu
téren is. Újraéled a Radó-szigeten a
Vénusz-szobor, valamint két óriás,
négy méter magas virág fényinstallá-

ciót is láthatunk, a folyón pedig lilio-
mok, tündérrózsák nyílnak.

Dukai Gábor, a tánc szekció szakmai
vezetője a sajtótájékoztatón elmondta,
tavaly óriási siker volt a táncos prog-
ram, hazánk élvonalbeli hiphop-táncis-
koláiból 150 táncos érkezett Győrbe,
idén is erre számítanak. Újdonság lesz
a breakbemutató, hiszen Győr az egye-
düli város, ahol fesztivál keretében mu-
tatkozhatnak be a brékelők. A győri
táncosok tudásából később ízelítőt is
kaptak a tájékoztató résztvevői.

Zenében is erős lesz a 31!, fellép
többek között a Bagossy Brothers
Company, a Kaukázus, a PASO, a The
Carbonfools és a Soulwave is.

Kedden este sötétedés után kü-
lönös fények, titokzatos hangu-
lat uralkodott a Bécsi kapu té-
ren, az egykori Vaskakas taver-
na épülete körül. Ekkor mutat-
ták be ugyanis a 31! – 3 folyó,
1 sziget összművészeti happe-
ning idei programját.

MEGELEVENEDIK 
31-féle életérzés a fiatalok fesztiválján

A részletes program
a 31.gyor.hu

oldalon található

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

a titkok szigete
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Az Óz, a nagy varázsló című
mesejátékból adtak elő részlete-
ket a Vaskakas Bábszínház színé-
szei, majd dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester kapott szót, aki
kiemelte, az önkormányzat 12
éve támogatja a gyermekfeszti-
vált, és teszi ezt majd a jövőben
is, hiszen ez az egyik legsikere-
sebb fesztivál a városban.

Sándorfi Róbert, az önkor-
mányzat Kulturális, Sport és Vá-
rosmarketing Főosztályának veze-
tője arról a nagyfokú összefogás-
ról, együttműködésről beszélt,
amely évről évre lehetővé teszi a

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Smaragdváros lakói
nagy feltűnést keltettek
szerdán délelőtt a Szé-
chenyi téren: a Győrkőc-
fesztivál sajtótájékozta-
tójára érkeztek, július el-
ső hétvégéjén ugyanis
immár 12. alkalommal
veszik birtokukba Győrt
a gyerekek. 

fesztivál létrejöttét, és szolgálat-
nak nevezte azt a munkát, ame-
lyet a szervező Vaskakas Bábszín-
ház munkatársai végeznek.

A város kulcsát július 5-én, a
fesztiválnyitó koncertek után ün-
nepélyes keretek között adja át
Borkai Zsolt polgármester a gye-
rekeknek, az eseményt tűzijáték
követi. A programok ezúttal is
ingyenesek, egy mosolygós
fényképért cserébe juthatnak
karszalaghoz a látogatók. 

Kocsis Rozi, a szervező Vas-
kakas Bábszínház igazgatója az
újdonságokról szólva kiemel-
te, a fesztivál idén a művé-
szetek és a környezetvé-
delem jegyében zajlik,
ezúttal is tíz helyszí-
nen ezer program
várja ingyenesen a
gyerekeket. A cél
pedig természete-
sen, hogy örömet
okozzanak nekik. 

A Széchenyi tér ezúttal Dal-
lam térré változik, a strand hát-
só része pedig új helyszínként a
Porondcsücsök lesz. A Tudós ki-

kötő a várágyúknál, a Zöldpart
a Vársétányon, a Meseváros, a
Vers-játszó-tér, a Győrkőcfalu
és a Babakert a Radó-szigeten,
míg a Fess utca a Király utcá-
ban várja a gyereksereget. Ku-
ka Bercivel, aki vadonatúj játé-
kokkal készül, a Zöldparton, a
Vársétány végén találkozhatnak
a győrkőcök.

A játékok, kézműves foglalko-
zások mellett előadások, bábjá-
tékok, koncertek, cirkuszi bemu-
tatók, bűvészshow-k színesítik
az eseménysorozatot.

A részletes program és továb-
bi információk a gyorkoc.hu
oldalon találhatók.

Tíz helyszínen 
ezer program

Hetedhét művészet 
a Győrkőcfesztiválon
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Dr. Vaszary Zsolt főorvos,
az alapítvány kuratóriumának
elnöke elmondta: a laparosz-
kópos műtéteknél használt to-
rony régebbi kameráját tavaly
már kicserélték. A West Hun-
gária mostani adománya, a
nagy felbontású monitor beál-
lításával egy korszerű, telje-
sen megújított berendezés áll
a betegek rendelkezésére. Dr.
Antali Péter osztályvezető fő-
orvos hozzátette: egyre ki-
sebb gyerekeknél végeznek la-

Győr az egészségügyi
és szociális ágazat 
támogatója marad
„Semmelweis nagysága nem csu-

pán a felismerésben rejlik, hanem az
elhivatottságban is. Felismeréséhez
mindennel s mindenkivel szemben
makacsul ragaszkodott” – méltatta
az „anyák megmentőjének” tudomá-
nyos érdemeit dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester a városházán, ahol
az egészségügyi, szociális és gyer-
mekjóléti intézmények vezetői, mun-
katársai vettek részt az ünnepségen.
Az alpolgármester azt ígérte: a város
továbbra is az egészségügyi és szoci-
ális ágazat munkatársai mellett áll,
folyamatosan újítják fel az egészség-
ügyi intézményeket. „Győr erős szo-
ciális hálót tart fenn, sok szolgálta-
tást és rengeteg szociális programot
kínál” – hangoztatta dr. Somogyi Ti-
vadar, majd megköszönte az ágazat
intézményeiben dolgozók munkáját,
azt, hogy segítő kezet nyújtanak a rá-
szorulóknak.

Semmelweisről Kányai Róbert, az
Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény (EESZI) igazgatója is megem-
lékezett. „Semmelweis üzenetértékű
elhivatottságát be kell építenünk a na-
pi munkánkba. Szem előtt kell tartani
felismerését, miszerint nem a letaga-
dásban rejlik a bajok ellenszere.”

Dr. Somogyi Tivadar és Panker Mi-
hály, a humánszolgáltatási főosztály
vezetője elismeréseket adott át Bor-
kai Zsolt polgármester nevében, aki
dr. Écsi Mária házi gyermekorvosnak,
valamint Józsa Csabáné területi vé-
dőnőnek Győr Város Egészségügyé-

paroszkópos beavatkozásokat,
fontos, hogy részletgazdag ké-
pet lássanak az operáció so-
rán.

Váczi Vivien, a WHB támo-
gatásokért és szponzoráció-
kért felelős szakreferense az
ajándékozás során szólt arról,
rendszeresen támogatják a
kórházat, köztük a gyerekosz-
tályt. A monitor és az uroló-
giai beavatkozásoknál hasz-
nált gél mellett játékokat is
vittek a beteg gyerekeknek.

MONITORT ADOMÁNYOZOTT A WHB

Nagy felbontású moni-
tort és implantátum-
ként használt urológiai
gélt adományozott a
Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház gyermek-
sebészeti alapítványá-
nak a West Hungária
Bau Kft. (WHB).

a gyermeksebészeti alapítványnak

ért díjat adományozott. Győr Város
Szociálpolitikájáért díjat érdemelt ki
Szabóné Vörös Ágnes, a humánszol-
gáltatási főosztály népjóléti osztályá -
n ak a vezetője és Kissné Teklovics
Gabriella, az EESZI III. számú gondo-
zási központjának vezetője. Több dol-
gozó vehetett át elismerést, jutalmat.

Díjeső és kinevezések 
a kórházban
A kórház a színházban tartotta ün-

nepségét. A tavaly megalapított Petz
Lajos életműdíjat az idén dr. Rácz Ist-
ván professzornak, az intézmény tu-
dományos igazgatóhelyettesének
ítélték oda. Dr. Oláh Attila professzor,
orvosigazgató méltatásából kiderült:
nemcsak az ország, hanem a világ
egészségügye is rengeteg jól képzett
szakembert köszönhet Rácz profesz-
szornak, aki a gyógyító, kutató mun-
kája mellett mindig nagy figyelmet
fordított a fiatalok szakszerű nevelé-
sére. Mostani Petz-díjával eddigi

egész, rendkívül értékes életművét
ismerték el.

A szokásoknak megfelelően a díja-
zott emlékezett meg Semmelweisről.
Utalt arra, hogy az anyák megmentő-
je csak három éve volt orvos, amikor
felismerte a gyermekágyi láz okát.
Tudományos értekezését csak 11 év
múlva közölték, de az orvosokat ez a
cikk sem győzte meg. Rácz profesz-
szor, aki maga is tudományos kutató,
felhívta a figyelmet: Semmelweis
nem kutatások eredményeként dol-
gozta ki elméletét, hanem felismerte
a valóságot. „A kutatás mellett a
megfigyelésekre, a véletlenül felfe-
dezett tényekre a mostaninál jobban
kellene koncentrálni a tudomány-
nak” – mondta. 

Petz Aladár kórházért díjban része-
sült dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter, aki 41 éven át dolgozott orvos-
ként a győri kórházban. Rajta kívül Föl-
desi Péter, a Széchenyi István Egye-
tem rektora, Simon Róbert Balázs or-

szággyűlési képviselő, Németh Zoltán
megyei közgyűlési elnök vehette át a
díjat dr. Tamás László János főigazgató
főorvostól. Nagy tapsot kapott az
ugyancsak kitüntetett dr. Horváth Im-
re gyermekgyógyász, ő 57 évet dolgo-
zott a győri kórházban.

A Nyári László-nívódíjat dr. Beke
Ágnes gyermekneurológus, dr. Sze-
pesváry Zsolt, az urológiát hatalmas
léptékben felfejlesztő osztályvezető
főorvos, valamint Virág Renáta felső-
fokú végzettségű csecsemő- és gyer-
mekápoló érdemelte ki. A Patkós Im-
re-díjat dr. Sütöri Dávid baleseti se-
bész kapta meg. A Méhes Károly pub-
likációs díjat azoknak ítélik oda, akik
nemzetközi szinten is jelentős tudo-
mányos tanulmányt tudtak felmutat-
ni. Az első díjat megosztották, dr. Ki-
rály Márta és dr. Dézsiné Szentes Ve-
ronika munkáját találták elismerésre
érdemesnek. A Méhes Károly Mas-
ter-díjat Molnár F. Tamás professzor
érdemelte ki.

Az „anyák megmentőjének”, Semmelweis Ignácnak a napján
a győri önkormányzat, majd azt követően a Petz Aladár Me-
gyei Oktató Kórház is ünnepséget rendezett. Köszönetet
mondtak munkatársaiknak, díjakat, kinevezéseket adtak át.

SEMMELWEIS UTÓDAINAK
Szerző: Hajba Ferenc  / Fotó: MekliZ FotóstúdióKöszönet, díj, elismerés 

Fotó: O. Jakócs Péter
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A nyár sokaknak az
utazásokról és a kikap-
csolódásról szól – saj-
nos a véradók is „sza-
badságra” mennek, pe-
dig ebben az időszak-
ban még nagyobb szük-
ség volna rájuk. Orszá-
gosan közel 30 százalé-
kos visszaesést eredmé-
nyez, hogy ebben az
időszakban kevesebben
nyújtják karjukat, szám-
szerűsítette Kun Szilvia,
a Magyar Vöröskereszt
Győr-Moson-Sopron
Megyei Szervezetének
vezetője. Hozzátette,
megyénk jó úton jár, a
kampányoknak köszön-
hetően itt kevésbé
drasztikusak a szám-
adatok, de a vérkészlet
biztonságos szinten
tartása így is kiemelt
feladatot jelent, hiszen
napról napra változik a
rendelkezésre álló vér-
mennyiség.

Legfontosabb célki-
tűzésük, hogy új vér-
adókat toborozzanak
erre az ínséges időszak-
ra, amikor sok visszaté-
rő önkéntesre nem szá-
míthatnak. Ennek érde-
kében már harmadik
éve rendeznek rádiós
kampányt a Győr+ Mé-
dia Zrt. közreműködésé-
vel a nyári szezonra. Az
idei Véradó Vakáció né-
ven futó akció, amelyet
a Cutler Fitness is támo-
gat, július 1-jén rajtol,
és egészen augusztus
végéig tart. Különleges-
ségét az adja, hogy ez-
úttal sportegyesületek
is csatlakoztak a kam-
pányhoz, a már emlí-
tett Cutler Győr SE mel-
lett a Győri Koko Gym
MMA, a Győr Sharks,
Győri Atlétikai Club, a
Győri Társasjáték Egye-
sület, az ETO-SZESE, a
Győr-Moson-Sopron
Megyei Vadásztársasá-
gok nevében a Rábapa-
tonai Vadásztársaság, a
Dallos Pilates és a Győri
Úszó SE is kiáll a jó

tén egy teljesen más
célcsoporthoz juthat-
nak el könnyedén. Ta-
valy 555 véradóval zár-
tak a negyedik nap vé-
gén, és bizonyára idén
is sokan sorban állnak
majd a kamionnál,
hogy akár visszatérő-
ként, akár első véradó-
ként nyújtsák karjukat.
Ami pozitív, hogy az
utóbbiak aránya eléri a
30 százalékot.

Kun Szilvia elárulta,
nagy reményeket fűz-
nek a Véradó Vakáció-
hoz, hiszen az eddigi rá-
diós kampányok és a
Cutler Fitness előző ak-
ciója is szép számokat
produkáltak. A Cutler
egy szintén kritikusnak
nevezhető időszakban,
idén februárban szerve-
zett véradókampányt,
amit az influenza nehe-
zített, mégis rengeteg
embert mozgósítottak:
egy nap alatt 75-en ad-
tak vért, közülük hú-
szan életükben először.
Az igazgatónő bízik ab-
ban, hogy a siker ezút-
tal sem marad el.

A biztonságos vér-
készlet nyáron is nélkü-
lözhetetlen. A vezető
úgy fogalmazott, ahhoz,
hogy ezt biztosítani tud-
ják, nekünk kell önzetle-
nül cselekednünk. Ha
vért adunk, három életet
menthetünk meg – Kun
Szilvia szerint ez a legne-
mesebb, amit tehetünk.
Az igazgatónő hangsú-
lyozta, bárkinek baja es-
het, akár nekünk is, gon-
doskodjunk arról, hogy
legyen elegendő vér,
amikor szükség van rá. 

Aki szeretné karját
nyújtani a Véradó Vaká-
ció keretein belül, az
naponta 7–15.30 óra
között teheti ezt meg a
győri vérellátó központ-
ban. A véradókat piros
színű karkötővel jutal-
mazzák, hogy minden-
ki lássa, ő már életet
mentett.

ügyért. A sportolók
nemcsak abban segíte-
nek, hogy egy új réte-
get megcélozva népsze-
rűsítsék a véradást, ők
maguk is a karjukat
nyújtják. Kun Szilvia ki-

fejtette, az akció sikeré-
hez hozzájárul, hogy
minden héten más
egyesület kampányol:
péntekenként 10-15
sportolójuk vonul be a
véradóállomásra, így ők

is életet mentenek,
nem beszélve azokról a
sportkedvelőkről, csa-
ládtagokról, akik hívó-
szavukat meghallva kö-
vetik ezt a nemes csele-
kedetet.

A vöröskeresztesek
nem érik be egyetlen
kampánnyal, a tavalyi
évhez hasonlóan példá-
ul az idei VOLT Fesztivá-
lon is véradókamionnal
vannak jelen, ahol szin-

A Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete mindent megtesz azért, hogy új
embereket toborozzon a nyárra, akik önzetlen cselekedetükkel megmentenének három életet.
A sportolók is melléjük álltak, azt remélve, hogy hívószavukra még többen elmennek vért adni.

A SPORTOLÓK IS
véradásra hívnak



14 2019. június 28.

A folyamatosan zajló kutatások az úgynevezett császári-királyi nagy kaszárnya
(XVIII. század első harmada) épületének kutatásához kapcsolódnak. A XVII. szá-
zadra datálható feltöltésrétegben, melybe az épület alapjai mélyednek, eddig
összesen 20 temetkezést találtak. A több korszak leletanyagát keverten tartalmazó
feltöltés eddig feltárt két bontási szintjén folyamatosan előkerülő, a rétegbe fek-
tetett, melléklet nélküli férfi és női vázak a terepi megfigyelések alapján a feltöl-
téssel egykorúnak tarthatóak. A temetkezések az egykori győri erőd falain belül
helyezkednek el, földbe kerülésük pontos oka további kutatásokat igényel.

Számos kísérletezés, művészeti
stílus, el- és befogadás, látványos bu-
kások és sikerek is jellemezték ezt a
korszakot. Olyan nagy színészlegen-
dák játszottak Győrben, mint Blaha
Lujza, Jászai Mari, Fedák Sári, Tolnay
Klári és Latabár Endre, a színészdi-
nasztia alapítója. 

Bana József, a Győri Levéltár igaz-
gatója, a könyv kiadója elmondta,
2007-ben jelent meg a győri színház,
a színjátszás történetét bemutató
kötet, amely a szabadságharcig be-
zárólag dolgozta fel a korszakot. A
most megjelent kiadvány hosszú
évek gyűjtőmunkájából született
meg, levéltári források, a korabeli
sajtó nyomán. Szerencsére fotók is
rendelkezésre álltak, valamint a mű-
sorok plakátjai is fellelhetők a Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Múze-
umban, a könyvben ezekből is látha-
tunk ízelítőt.     

Érdemes tudni, hogy Győrnek
1932-ig saját kőszínháza volt a Radó-
szigeten, a mai I. világháborús emlék-
mű helyén. Miután lebontották a
színházat, akkor a városi kultúrház
lett a színház, a mai Vaskakas Művé-
szeti Központ helyén. 

Idén 150 éves az állami tanítóképzés – ez alkalomból adták át a kitünte-
téseket többek között dr. Cseh Sándornak, aki korábban a Nyugat-magyar-
országi Egyetem Apáczai Csere János karának (ma már a Széchenyi István
Egyetem része) dékánja, majd az egyetem oktatási rektorhelyettese volt, az
Óvó- és Tanítóképzők Egyesületének pedig elnöke. Eötvös József (1813–
1871) jogász, író, a Batthyány-, majd az Andrássy-kormány vallás- és közok-
tatásügyi minisztere volt, és nagy szerepet játszott a magyar népoktatás és
az állami tanítóképzés megteremtésében. 

EÖTVÖS-ÉRMET 

Dr. Cseh Sándor, a Győri Egyházmegye Püspöki Vagyonkezelő igazgatója
és a Széchenyi István Egyetem oktatója a Magyar Tudományos Akadémia
Eötvös József-koszorú kitüntetését vehette át kedden Budapesten.

Ahol Thália hosszasan időzött – Fejezetek Győr színjátszásának
1850 és 1945 közötti történetéből címmel Márfi Attila írt átfogó
tanulmányt, mely a Könyvhétre jelent meg. Ez a közel száz év a
legfontosabb korszaka Győr színjátszástörténetének.

Érdekesség volt, hogy úgyneve-
zett színpártoló egyesület működött,
amelynek a feladata többek között a
színészek, az előadások támogatása
volt, de beleszóltak abba is, hogy ki
legyen az igazgató. 

Unikumnak számított például An-
gyal Armand, aki harminc évig váro-
sunk rendőrkapitánya volt, miközben
nagy szerepet vállalt Győr kulturális
életében, zenekari műveket szerzett,
dalokat írt, az Ének- és Zene Egylet ve-
zetője is volt. Vagy dr. Kovács Pál, aki
orvosként író, drámaíró, publicista is
volt, az 1830–1840-es évek polgárias
szellemű magyar irodalmának jeles
alakjai közé tartozott. Egy életen át
tartó művelődésszervezői tevékenysé-
gével jelentős szerepet játszott váro-
sunk haladó szellemiségű és pezsgő
kulturális életének kialakulásában.

A darabok eredeti kéziratai, szöve-
gei sajnos nem maradtak fent, kevés
volt akkoriban, amely nyomtatásban
is megjelent, kivéve Angyal Armand
esetében, ugyanis ő maga adta ki
szerzeményeit.

Az akkori színházi programokról ki-
derült, széles körű volt a repertoár,
játszottak klasszikusokat, zenés dara-
bokat és operát is. Voltak nagy buká-
sok és nagy botrányok is, az igazgató
a kánkán bemutatóját említette, ami-
re Győrben két évet kellett várni a fő-
városi premiert követően. Számos
olyan előadás is volt, amely a győri kö-
zönségnek nem tetszett, az ország
más színházaiban pedig óriási sikert
aratott. További érdekesség, hogy az
akkori kritikusok bizony nem kímélték
a színészeket, kemény kritikákat fogal-
maztak meg, ha nem tetszett nekik
valami, és nemcsak a nagy lapokban,
hanem a színház saját lapjában is. 

Sajnálatos, de újabb kötet nem fog
születni a témában, ugyanis az 1945
utáni anyag töredékes, hiányos, nem le-
het a mostani könyvhöz hasonlót készí-
teni – árulta el Bana József.

A könyv a Győri Levéltárban sze-
rezhető be.

THÁLIA színre lép

Emberi csontvázakat

vehetett át

A Győri Nemzeti Színház felújítását megelőző régészeti feltáráson
újabb korszak emlékeire bukkantak a szakemberek.

Fotó: Győre Márk

TALÁLTAK A SZÍNHÁZNÁL

Szerző: Földvári Gabriella



152019. június 28.

A gyűjteményes tárlat a századfor-
duló legfontosabb irányzataira fóku-
szál, az 1890-es évek közepétől 1919-
ig. „Szerettünk volna valami újat,
olyat adni a győrieknek, a városba lá-
togatóknak, ami egyedi, nem min-
dennapi, bemutatja a városban élő
gyűjtők kincseit, a saját kollekciónkat,
valamint a magyar magán- és köz-
gyűjteményekből kölcsönkért dara-
bokat” – erről Grászli Bernadett, a
múzeum igazgatója beszélt. 

Borkai Zsolt polgármester meg-
nyitó beszédében kiemelte, a Ró-
mer-múzeum olyan nagy feladatra
vállalkozott, hogy a századfordulós
magyar képzőművészet legjelentő-
sebb alkotóinak munkáit mutatja
be tematikusan: Batthyány Gyula,
Breuer Marcell, Csáth Géza, Derko-
vits Gyula, Ferenczy Károly, Gulácsy
Lajos, Helbing Ferenc, Iványi Grün-
wald Béla, Kernstok Károly, Kléh Já-
nos, Korb Erzsébet, Kunffy Lajos,
Mattis-Teutsch János, Med-
nyánszky László, Mund Hugó, Nád-
ler Róbert, Orbán Dezső, Patkó Ká-
roly, Perlrott Csaba Vilmos, Rippl-
Rónai József és Szőnyi István alkotá-
sai láthatók. A polgármester megkö-
szönte a múzeum munkáját, a kü-
lönleges tárlatokat, a fesztiválok és
a rendezvények szervezését.

A korszak színes és sokrétű volt,
a különböző stílusirányzatokkal vál-
takozva, mint egy kaleidoszkóp. A
kiállítás címe a 100 éve elhunyt

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor

A művészetterápia és a képzőművészet világát kapcsolja össze a Rómer Flóris Művészeti és Tör-
téneti Múzeum legújabb időszaki kiállítása, amely csütörtökön nyílt meg az Esterházy-palotában
Mint egy kaleidoszkóp... utak a tudattalanba címmel.

MINT EGY KALEIDOSZKÓP... 
utakat mutatnak a tudattalanba

Csáth Géza (1887–1919) A varázsló
kertje című novellájából származik.
Az íróra és Gulácsi Lajos (1882–
1932) festőművészre emlékeznek
az első teremben, ahol a művészek
életművének legfontosabb darabja-
it mutatják be. Többek mellett itt
látható Csáth Géza Egy elmebeteg
nő naplója című művének eredeti
kéziratából néhány lap. A tárlaton

Ferenczy Károly alkotásait biztosí-
tották a legmagasabb értékre.

Egyedülálló módon a kiállításhoz
művészetterápiás foglalkozássorozat
is készült – tájékoztatott Bognár Ti-
bor művészetterapeuta. „A múzeum
a felnőttek számára legyen a lecsen-
desedés helye, ahol önmagukra talál-
hatnak a kiállítás látogatói.”  A művé-
szetterápiás eszköztár segítségével

zajló foglalkozásokon, a kiállított al-
kotásokon keresztül a résztvevők kü-
lönböző érzelmi viszonyulásokat él-
hetnek át, melyhez az úgynevezett
zöld kártya kérdései is segítséget
nyújtanak majd. 

A kiállítás szeptember 30-ig, hétfő
kivételével mindennap 10 és 18 óra
között látogatható az Esterházy-palo-
tában (Király utca 17.). 

A MÚZEUM
Nagyon sokan voltak kíváncsiak idén is a Múzeumok Éjszakája

rendezvénysorozatra, amely négy napon át várta a látogatókat múlt
csütörtöktől vasárnapig. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Mú-
zeum 11 kiállítóhelyén, valamint a környező tereken, utcákon szá-
mos izgalmas programot kínáltak. Az Esterházy-palota földszintjén
Megkerült hírmondók – válogatás az elveszettnek hitt hangosfilm-
plakátokból címmel, az emeleten pedig Mint egy kaleidoszkóp...
utak a tudattalanba címmel nyílt gyűjteményes kiállítás (lásd fenti
írásunkat). A rendezvényhez kapcsolódott a Food Truck Show jóízű
konvoja, valamint a Győri Ütősmaraton a világhírű sztárvendégeivel,
valamint a PH-Érték Borudvar az Apátúr-ház udvarán. A Széchenyi
téren szombaton a Honeybeast adott koncertet, melyet a XV. Ma-
gyar Táncfesztivál és a Rómer-múzeum közösen szervezett. 

Hosszú hétvégét rendezett nekünk

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor



Vom 5–7. Juli verwandelt sich die Stadt Győr
wieder in einen Riesenspielplatz: an allen drei

Tagen dreht sich alles um die Kinder, er ist für sie
da! Auf dem Kinderfestival finden Gross und Klein
genau die richtige Veranstaltung für sich. Die Teil-

nahme ist kostenlos. Details gibt es auf der
Webseite gyorkoc.hu zu sehen.

Zur Veranstaltungsreihe „Pannon-
halmer Lavendeltage” sind die Lavendelfans
bis zum 6. Juli herzlich willkommen, unter an-
derem zur Lavendelernte ,,Pflück es dir selbst",
täglich von 10–18 Uhr. Die Familien werden täg-
lich von 14–17 Uhr zu Handarbeitsbeschäftigun-
gen erwartet. Detailliertes Programm:
levendula.pannonhalmiapatsag.hu.
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Orgelkonzert von Giczi Balázs am
7. Juli ab 18 Uhr in der Heiligenge-
istkirche. Die Besucher haben Ge-
legenheit französische Orgelmusik
aus der Romantik zu hören: ge -
 spielt wird die VII. Orgelsymphonie
von Charles Maria Widor.

Quimby gibt ein kostenloses
Sommerabendkonzert am
Samstag, den 6. Juli ab 21 Uhr
auf dem Dunakapu-Platz. Bei
Regen: 7. Juli, 21 Uhr an glei-
cher Stelle.Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM
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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  

A Zöld könyv – Útmuta-
tó az élethez című ameri-
kai drámát vetítik a Ró-
mer Ház Kertmozijában
(Teleki László utca 21.) jú-
lius 4-én, csütörtökön 21
órától. A vetítés ingyenes,
helyfoglalás érkezési sor-
rendben. 

Giczi Balázs ad orgonakoncertet
július 7-én 18 órától a Szentlélek-
templomban, ahol francia roman-
tikus orgonazenét, Charles Maria
Widor VII. orgonaszimfóniáját
hallgathatja meg a közönség.

A Rechnitzer-gyűjteményből ad
válogatást a Magyarok Párizs-
ban című kiállítás Joseph Kadar
emlékére. A tárlat az Esterházy-
palotában tekinthető meg (Ki-
rály u. 17.) július 21-ig, hétfő ki-
vételével mindennap 10 és 18
óra között.

A Pannonhalmi Levendulanapok rendezvényso-
rozat július 6-ig várja a levendularajongókat, töb-
bek között a Szedd magad! levendulaszürettel na-
ponta 10 és 18 óra között. 14–17 óráig kézműves
foglalkozások várják a családokat. Részletes prog-
ram: levendula.pannonhalmiapatsag.hu
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Az autó súlya 164 kilogramm, 55 lóerős, 4,3 má-
sodperc alatt gyorsul fel százra. A kocsi együléses,
rendszám nélküli, közúti forgalomban nem vehet
részt, kizárólag a Formula Student versenyen indulhat.

Az ART, ahogy rövidítik a csapat nevét, jelenleg 44
fős, s 2014-ben alakult. A fluktuáció itt természetes,
a végzősök helyére ugyanis mindig új csapattagok ke-
rülnek. Nagy szó bekerülni a csapatba, az itt végzet-
teket ugyanis top állások várják a nagy cégeknél.

A Formula Student autóversenynek látszik, de
nem az, ez egy mérnökverseny – fogalmazott a be-
mutatón Hanula Barna, az Audi Hungaria Jármű-
mérnöki Kar dékánja, aki elmondta azt is, a csa-
patban elvégzett munkát értékeli az egyetem is, a
piac is. A Formula Student keretében ugyanis
olyan pluszismeretekhez jutnak a fiatalok, amelye-
ket az egyetemen sem tudnának elsajátítani.

Feszty Dániel, az egyetem Járműfejlesztési Tan-
székének vezetője azt hangsúlyozta a bemutatón,
hogy a tapasztalat alapú oktatást biztosítja a For-
mula Student mozgalom, az abban résztvevők
nem papíron dolgoznak, hanem a valóságban is
megépítik a járművet. 

Gudra Gábriel csapatvezető és Kiss Szabolcs
konstrukciós vezető mutatta be az ART_06 névre
keresztelt autót, amely a tervek szerint a magyar
futamon mutatkozik be a közönségnek. Ezt már
nem Győrben, hanem a zalaegerszegi próbapá-
lyán rendezik meg.

Nemcsak az autó győri, hanem a benne levő
motor is. Azt ugyancsak az egyetemen működő
SZEngine csapat tervezte és építette.

A Széchenyi István Egyetem
csapata, a SZEnergy évek óta a
mezőny élvonalában végez elekt-
romos kisautójukkal, amit az évek
során folyamatosan tökéletesítet-
tek. Egy idő után azonban elérték
a lehetséges fejlesztések határát.
Ekkor fogalmazódott meg az új
autó gondolata a csapatban, ami-
vel még nagyobb energiahaté-
konyságot tudnának elérni – tud-
tuk meg a bemutatón.

Pusztai Zoltán csapatvezető
és a győri csapat az elmúlt más-
fél évet az új autó tervezésének

az Arrabona Racing Team
Szerző: Koloszár Tamás

Az egyetemisták Forma 1-es futamának számító
Formula Student versenyre ismét új autót terve-
zett és épített a győri Széchenyi István Egyetem
Arrabona Racing Team csapata. Az új járművet
csütörtökön este mutatták be a campuson.

ISMÉT AUTÓT 
ÉPÍTETT

A SZENERGY CSAPAT 
új autóval versenyez Londonban

és építésének szentelte. Mind
külsőben, mind belsőben jövő-
be mutató megoldásokat alkal-
maztak. A karosszériát úgy ter-
vezték, hogy az a lehető legki-
sebb légellenállású legyen. Erre
a legoptimálisabb megoldás a
hosszúkás, áramvonalas, csepp
alakú forma, amit önhordó,
szénszálas borítással alakítottak
ki. Ezzel a megoldással 15 kilo -
gramm súlyt tudtak megspórol-
ni, így az egész autó nem több
90 kilogrammnál. A légellenál-
lás csökkentéséhez a kerekeket
is beburkolták, ami különleges
megoldásnak számít a mezőny-
ben, és a visszapillantó tükrök is
az autó belsejében kaptak he-
lyet. Az ergonomikus kialakítású
utastérben akár 185 cm magas
pilóta is elférhet. A jármű külön-
legessége még az új kormánymű,
ami adatok gyűjtését is lehetővé
teszi a verseny alatt. A diákok
akár azt is figyelemmel kísérhetik,
hogy milyen kormányszögeket
használ a pilóta a verseny közben.

Az autón számos fémes alkat-
részt lézer szinterezéssel, a kor-
mánymű egyes elemeit pedig
speciális 3D nyomtatással készí-
tették el a diákok. 

„Az utolsó napokat tesztelés-
sel és a beállítások optimalizálá-
sával töltjük, és már alig várjuk,
hogy a versenyen, élesben is ki-
próbáljuk az új autót. Reménye-
ink szerint az új konstrukcióval
képesek leszünk megdönteni a
saját rekordunkat” – mondta
Pusztai Zoltán.

A Shell Eco-marathon célja,
hogy kihívás elé állítsa a mér-
nöktudomány iránt érdeklődő fi-
atalokat, akiknek olyan energia-
hatékony járművet kell tervezni-
ük és építeniük, amely 1 kWh
energiából vagy 1 liter üzem-
anyagból a legtávolabb tud jut-
ni. Idén teljesen új helyszínen,
az angliai Mercedes-Benz World
pályáján 11 kört, vagyis 16 kilo-
métert kell teljesíteniük a csapa-
toknak a legkevesebb energia-
felhasználással.

Július 1–5-ig Londonban
rendezik meg a Shell Eco-
marathon Europe 2019
versenyt, amelyre a győri
Széchenyi István Egyetem
SZEnergy csapata teljesen
új, különleges autót épí-
tett. A járművet hétfőn a
Mobilisben mutatták be
az érdeklődőknek.

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Krizsán Csaba

Hild József Építőipari Szakgimnázium

Passzívház-tervező szakkör
A GYMSZC Hild József Építőipari

Szakgimnáziuma mint Minősített Te-
hetséggondozó Műhely kiemelt figyel-
met fordít arra, hogy a tanórákon kívül
is érdekes és korszerű ismereteket adó
foglalkozásokat nyújtson a diákoknak.
A passzívház-tervező szakkör célja,
hogy gyakorlatorientált módon ismer-
tesse meg a tanulókkal a fenntartható
építészet kérdéseit, többek között az

energiahatékonyságot és a megújuló
energiák szerepét. Az elméleti foglal-
kozásokon olyan szemléletet sajátít-
hatnak el a diákok, mellyel a jelenlegi
társadalmi igényekhez igazodhatnak,
mint például az Európai Unió által
megfogalmazott direktíva, mely sze-
rint 2020. december 31-ig valamennyi
új épületnek közel nulla energiaigényű
épületnek kell lennie. 

A diákok szakmai kirándulásokon,
gyárlátogatásokon is részt vehetnek,
nyáron pedig szakmai tábor keretein
belül, a Szennai Skanzenben ismerked-
hetnek meg a népi építészeti megoldá-
sokkal mint fenntartható építészeti for-
mákkal Lakatos Lilla építőmérnök, mű-
szaki tanár vezetésével.

A szakkör munkáját a Nemzeti Te-
hetség Program támogatta. (x)

a fenntarthatóságért



Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

gazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv linktr.ee/gazfroccs

Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.
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Mi ihlette az I. Carsenal autós találkozó meg-
szervezését?

Szerettük volna kicsit fellendíteni a győri autós
életet néhány helyi autókedvelő fiatallal összeállva.
Mindig is hiányérzetünk volt ezzel kapcsolatban, hogy
Győrben, mint az ország egyik legfejlettebb és úgy-
mond az autógyártás egyik meghatározó magyaror-
szági városában nincs hasonló rendezvény. Voltak ki-
sebb rendezvényeink RS Oil Cars & Coffee néven,

amik kávézással egybekötött márkafüggetlen autós
találkozók voltak. Nagy sikert arattak, ezért mertünk
nagyot álmodni. Mindenképpen szerettük volna meg-
tartani a márkafüggetlenséget és szokásunkhoz híven
jótékonysági célra felajánlani a bevétel egy részét.

Milyen autócsodák voltak jelen? 
A felhozatal nagyon vegyes volt, a régi oldtimer au-

tóktól kezdve a legújabb modelleken át a tuningolt cso-
dák és a gyári makulátlan állapotban megőrzött gépjár-
művek is megjelentek fesztiválunkon. Az off-road autók
kedvelői is megcsodálhattak pár autót, illetve a gokart
szerelmesei is megnézhették közelebbről az igazi ver-
senygokartokat, illetve hosszasabban elbeszélgethettek
az ezzel foglalkozó szakemberekkel. A pedálos kisautók
pedig a gyerekek kedvencei voltak. Az ország minden
területéről érkeztek, Szlovákiából is jöttek többen.

Sok meghirdetett versenyszámban indulhat-
tak a résztvevők, kik voltak a legsikeresebbek?

A legtöbb érdeklődőt a különböző kategóriák-
ban meghirdetett szépségverseny mellett (gyári
kategória, belsőszépségverseny, felniszépségver-
seny) a hangnyomásmérő-verseny vonzotta. Eze-
ken kívül volt alkatrész-felismerő verseny és nem
utolsó sorban felnikitartó verseny is, ahol megle-
pő módon hölgyek is neveztek és a férfiakat meg-
szégyenítő eredményt produkáltak.

A rendezvény utáni értékelés és a sok pozitív
visszajelzés miatt úgy tűnik, hogy lesz folytatás...

Hamarosan elkezdjük a jövő évi esemény szer-
vezését.  Sokkal könnyebb helyzetben leszünk, hi-
szen az ideivel szemben sokkal több idő, kapcsolat
és tapasztalat áll rendelkezésünkre. Szeretném, ha
idővel egy igazi családi eseménnyé nőhetné ki ma-
gát, ahol minden korosztály megtalálhatja a szá-
mára legérdekesebb autós programot!  Részletek
hamarosan a Carsenal Facebook-oldalán és a
carsenal.hu-n. (x)

A CARSENALBÓL
Hagyományt teremtenének 

Június 15-én Győrben rendezték meg először a Carse-
nalt, Magyarország legújabb és talán leghangulato-
sabb autós fesztiválját. Az eseménynek az ETO Park
Hotel Business & Stadium hatalmas parkolója adott
otthont. Az esemény főszervezőjét, Rácz Lászlót kér-
deztük a részletekről.
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Kisebb, de nem kicsi
A T-Roc után első ránézésre nehe-

zen megkülönböztethető T-Cross
eggyel kisebb ligában indul. A Polo
padlólemezére épített igazi városi
„terepjáró” alig több, mint 4,1 m
hosszú, de 14 cm-rel magasabb kis-
testvérénél (1584 mm). Fontosabb
ezeknél az adatoknál, hogy az ülések
magassága 60 cm, ami azt jelenti,
hogy nagyon kényelmes beszállni.
Ugyan minden irányban kisebb a T-
Rocnál, mégsem kell szégyenkeznie
a térkínálat miatt, hiszen nagyon tá-
gas elöl, a hátsó sor is eléri a kategó-
riatársak átlagát, és alapesetben is
közel 380 literes a raktér. Utóbbi a
hátsó pad előretolásával bővíthető
455 literig, ám akkor már csak kisgye-
rekek tudnak hátul utazni. Van a pad-
ló alatt egy óriási üreg – aminek egy
részét a 300 wattos Beats audiorend-

szer mélyládája foglalhatja el –, és a
támlákat ledöntve majd’ 1,3 köbmé-
teres helyet kapunk.

Forma-áldozat?
A T-Cross kompakt méretei ellené-

re jó formai arányokkal bír. Az orr kiala-
kítása a nagytestvér T-Rocra emlékez-
tet, és maximálisan hozza a márkaar-
culatot. Nyilván nem nyúlánk alkat, de
az inkább szögletes, az oldallemeze-
ken is élekkel feldobott karosszéria
egyértelműen beillik az urbánus kör-
nyezetbe. A hátsó traktust feldob-
ták a C-oszlopra kérhe-
tő matricával, és a
lámpákat össze-
kötő fekete di-
zájnelemmel.
A kategóriá-
ban elenged-
hetetlen – és
a kocsi méreté-
ből adódóan
rendkívül hasznos –
hosszanti tetőléc felsze-
reltségtől függően fekete vagy políro-
zott alumínium lehet. Az összkép egy
egészségesen kigyúrt Polót mutat, aki-
nek a példaképe Fekete Laci volt. Egy
kedves természetű, erős egyéniség.

Érzékeinkre hat
A kis wolfsburgi tesztautó fehér fé-

nyezéssel és az extraként elérhető 18
colos antracit felnikkel hívogat egy kör-
re. Beülve sem okoz csalódást, mert a
VW-trend szerint egy óriási (20,3 cm)
integrált kijelző van a műszerfal köze-
pén, és a műszeregység is egy LCD-ki-
jelző előttünk. Feldobja az egyébként
sötétszürke formákat a zongoralakk
betét, amit az utas oldalán matt csíkok
díszítenek. Egyébként ez a felület le-
het narancsszínű vagy hatféle, ötletes

mintával díszített.
Indítás után csak

a fordulatszámmérő alapján sejthet-
jük, hogy jár a motor. Pedig az egyet-
len jelenleg elérhető TSI benzinmotor
csupán háromhengeres. Az ezer köb-
centis erőforrás lehet 95 vagy esetünk-
ben 115 lóerős. Előbbi 5 sebességes,
a tesztautó 6 sebességes kézi váltóval
kapható, vagy egy 7-es DSG-vel. A vál-
tókar könnyen jár és az áttételeket jól
összehangolták a kis motorral. A T-
Cross minden pillanatban ugrásra
kész. Nem csoda, hiszen alig 1,2 ton-
nás a kocsi. Olyan élvezetes vele a vá-
rosi utcákban kanyarogni, mint egy ro-
bogóval, aminek teteje van. Ebben ko-
moly szerepe van a jól hangolt futó-
műnek, ami nem üt, nem billeg, pedig
a tesztautó peres gumikon gördült.

Versenyképes
A T-Cross Life és Style felszereltség-

gel érhető el. Már az előbbi – 5,72 mil-
lió forintos induló listaáron – 16 colos
alufelniket, holttérfigyelőt, hátsó ke-
resztirányú forgalomra figyelmeztetést,
sávtartót és távolságtartó tempomatot
tartalmaz a sok légzsák, klíma mellett.
A Style pedig 17 colos kerekeket, LED
első fényszórókat, bőrkormányt, láb-
térvilágítást, sportüléseket és hangu-
latvilágítást is ad. Ezért 6,3 milliót kell
az erősebb motorral kombinálva fizet-
ni. Ha 1-2 hasznos aprósággal, vagy di-
zájncsomaggal is felvértezzük a kis
Volkswagent, akkor sem megy az ár
6,5-6,8 millió fölé. Csak akkor ne ren-
deljék meg ezt az utóbbi kombinációt,
ha mégis a T-Roc mellett döntenek…

TESZT: Volkswagen T-Cross TSI

Olyan élvezetes
vele a városi utcákban
kanyarogni, mint egy

robogóval

MEGTALÁLTA a helyét
A Volkswagen legkisebb crossove-
re ügyes városi kisautó, magas épí-
téssel, tágas belsővel és szerethető
részletekkel. A T-Cross vezetőülésé-
ből magasról élvezhetjük a nyüzs-
gő közlekedést, miközben játszi
könnyedséggel lavírozhatunk.
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A 21. századi autózás kezd intelli-
genssé válni. Önvezető autók, auto-
nóm funkciók és hasonló fogalmak ke-
rültek be az utóbbi időben a köztudat-
ba. A Volkswagen sem akar kimaradni
a versenyből, és egy komplett, márkán
belüli márkát hozott létre. Az IQ Drive
a vezetőt segítő rendszereket előtérbe
helyező felszereltségi csomag. Ugyan-
akkor ezen összefoglaló név alatt fut
az összes jelenlegi vezetéstámogató
rendszer és minden a közeljövőben
bevetésre váró megoldás. 

Most még mindenki élvezheti a ve-
zetést, de őrangyalként vigyáznak ránk
a biztonsági rendszerek. Azt már sokan
megszokhatták, hogy a tükörben a
mellettünk közeledő autóra figyelmez-
tet egy kis sárga LED. De amikor az au-
tópályán az automatikus sávváltás csu-
pán az index használatával indítható,
az már nem megszokott. Természete-
sen, ahogy mindenhol, a sofőrnek
megvan a beavatkozás lehetősége. Iz-
galmas a magától parkoló autó koncep-
ciója is. Egy szűk parkolóházban bizony
még a legjobb autóvezető is kerülhet
olyan helyzetbe, amikor jól jön a segít-
ség. Mobiltelefon segítségével a jármű-
vünkön kívülről tudjuk kezdeményezni

a beparkolást, majd a kiparkolást. Ezzel
a funkcióval a közeljövőben jobban ki-
használhatóvá tehetők a merőleges
parkolóhelyek.

Ha baj van, akkor az újkori autónk
közbelép. A vészhelyzeti asszisztens
képes arra, hogy felismerje, ha a veze-

tő inaktívvá válik. Érzékeli, ha a sofőr
nem kormányoz, nem ad gázt vagy
nem fékez. Először hangjelzéseket ad,
majd fényjelzéseket, végül rövid féke-
zésekkel próbál figyelmeztetni.
Amennyiben ezekre sem reagál a ve-
zető, akkor sávon belül tartva az autót

dupla villogóval lassítani kezd, majd
megáll. Természetesen közben az
előtte haladót is figyeli, szükség ese-
tén lassít vagy vészfékez, akár sávot is
vált az ütközés elkerülése érdekében.

Az adaptív tempomat pedig már
nem is annyira utópisztikus felszere-
lés. Sok stressztől szabadítja meg az
embert egy DSG automata váltós mo-
dellben, amikor a kocsi magától követi
az előttünk haladót. Gázt ad és fékez.
Ha a táblafelismerő és a térkép is se-
gít, országúti utazótempónál a kanyar-

ban csökkenti a sebességet, ha keresz-
teződés jön, lassít, illetve figyelmeztet,
ha túl gyorsan megyünk – akár a gáz-
pedál megpöccintésével. Ez nemcsak
a biztonságunkat, de a gazdaságo-
sabb utazást is segíti.

Ha baj van, 
akkor az újkori autónk

közbelép

TECHNIKA

megoldja
IQ-ból 
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Mindhárom fecskefajunk állomá-
nya csökkenő tendenciát mutat. Ezt
dr. Bagó Bálint, a győri Xantus János
Állatkert állatorvosa számadatokkal is
illusztrálta: 1999 és 2010 között a mol-
nárfecske-állomány mintegy 65 száza-
lékkal fogyatkozott, számuk jelenleg
27-36 ezer pár, a füstifecske-állomány
közel 44 százalékkal csökkent, jelenleg
89-102 ezer pár él belőlük, a partifecs-
ke-állomány körülbelül 30 százalékkal
esett vissza, számuk jelenleg mintegy
15-50 ezer párra tehető.

Ennek hátterében több tényező is
áll. Az állatorvos kifejtette, ilyen pél-
dául az élőhelyük átalakítása, az őszi
gyülekezőhelyeik felszámolása, a foko-
zott szúnyogirtás a településeken, il-
letve az intenzív mezőgazdálkodás je-
lentette környezetszennyezés, de a
közvetlen emberi zavarás, a vadászat,
a fészkek leverése is a fecskék fogyá-
sához vezet. Hozzátette, a klímaválto-

A FECSKÉK

Komoly összefogásra volna szükség

zás szintén negatív hatással van az ál-
lományra: kevesebb lesz a táplálék, a
repülő rovar, ahogy a sár is a fészek-
építéshez, de a madarak a költözés so-
rán is áldozatául eshetnek a rossz idő-
járási viszonyoknak. Kitért arra, a leg -
inkább veszélyeztetett faj a partifecs-
ke, hiszen fészeküregeit függőleges
partoldalakba készíti, amelyekből egy-
re kevesebbet találni az országban. A
meglévő fészkek sincsenek biztonság-
ban a szándékos emberi pusztítás, az
özönvízszerű csapadék és a kisragado-
zók fokozott jelenléte miatt.

Bagó Bálint úgy véli, a csökkenő
tendenciának együtt vethetünk véget.
„Megállítható, de mivel az állomány-
fogyatkozásnak komplex okai vannak
mind a költő-, mind a telelőterülete-
ken, ehhez egy komoly nemzetközi
összefogásra volna szükség” – hang-
súlyozta a szakember. Elmondta, a vá-
rosi környezetben is előforduló mol-

nárfecskék számára műfészkeket he-
lyezhetünk ki irodaházakban és panel-
épületek emeletein, ezek barkácsolá-
sában még a gyermekek is se-
gíthetnek, de aki nem
szeretne ezzel időt
tölteni, a fészket
meg is vásárol-
hatja. Az állat-
orvos hozzá-
tette, ha le-
hetőségünk
van rá, a par-
tifecskéknek
mesterséges
partfalakat hoz-
hatunk létre, illet-
ve hideg, esős idő
esetén, amikor a mada-
rak nem jutnak elegendő
táplálékhoz, a fészkek közelében egy
tál élő lisztkukac elhelyezésével segít-
hetünk rajtuk.

Az ember–fecske probléma hátte-
rében szinte mindig a fészekkel
együtt járó, lepotyogó ürülék áll, de
erre is van megoldás. „Az értelmet-
len és törvénytelen fecskezavarás és
fészekleverés megakadályozható a
fecskepelenkával. Ez nem más, mint
egy polcszerű, fészkenként legalább
30x20 centiméter körüli fa-, fém-
vagy műanyag lap, amit közvetlenül
a fészek alá szerelhetünk fel, így a
madárürülék eltávolítása sem okoz
gondot” – árulta el Bagó Bálint. Vá-
rosi környezetben a sár hiánya is kor-
látozza a fecskék megtelepedését.
„Ezen segíthetünk egy egyszerűen ki-
alakítható sárgyűjtőhely létrehozásá-
val” – adott újabb praktikus ötletet
az állatorvos. Kifejtette: a legegysze-
rűbb módszer erre, ha egy 40-50
centiméter átmérőjű, kerek virágalá-
tétbe kellően finom földet lapáto-
lunk, ezt pedig addig locsoljuk, míg
meg nem áll rajta a víz. A teraszra ki-
helyezve sokat tehetünk ezzel az élő-
világért.

Sokan nem szeretik a fecskéket,
pedig hasznosabbak, mint gondol-
nánk. „A klímaváltozással összhang-
ban olyan szúnyogok által terjesztett
betegségek jelentek meg, amelyek
eddig ismeretlenek voltak az ország-
ban, mint például a nyugat-nílusi láz.
Egy fecske egy nap alatt körülbelül
ezer szúnyogot is képes összeszedni,
amivel ezeknek a trópusi betegsé-
geknek a terjedését lassíthatja” – is-
mertette a szakember.

„A fiókákkal teli fészek leverése
azok elpusztulásával jár, állatkínzás-
nak minősül. Mindhárom magyaror-
szági fecskefaj védett, az állatok zava-
rása, fészkük leverése is tilos, azzal a

természetet károsítjuk. A fé-
szekből kiesett fiókákat

próbáljuk meg visz-
szahelyezni a fé-

szekbe, ha ez
nem lehetsé-
ges, vigyük
el őket egy
természet-
v é d e l m i
gyűjtőhelyre.

Ha veszélyez-
tetett fészket

találunk vagy fé-
szekrombolásról

szerzünk tudomást,
értesítsük a megyei kor-

mányhivatal Környezetvédelmi és
Természetvédelmi Főosztályát” – fi-
gyelmeztetett Bagó Bálint.

A fészkek
leverése is
a fecskék

fogyásához
vezet

A magyarországi fecskeál-
lomány az elmúlt két évti-
zedben eltérő mértékben
ugyan, de folyamatosan
csökkent. Ennek komplex
okai vannak, de fontos fel-
ismerni, hogy összefogás-
sal megakadályozható len-
ne a kihalásuk.

A kihalás szélén 
Szerző: Bodrogi Sára  /  Fotó: Pixabay



gon az egyik legismertebb magyar
fajta, amelynek jelentős állományai
vannak Nyugat-Európában és az
Egyesült Államokban, valamint Ang-
liában.

A magyar vizslákra jellemző az ele-
gáns megjelenés, a könnyed felépí-
tés, a harmonikus mozgás. Testalkata
szikár, a szépség és az erő harmóniá-
ját tükrözi. A rövid

szőrű vizsla zsemleszínű
szőrzete alig kíván gondo-
zást. Középnagy, 50-60

centiméter marmagas-
ságú, 20-30 kilo gramm

tömegű, rendkívül
elegáns megjelené-
sű és mozgású, ked-
ves, engedelmes
természetű, még a
vizslák közül is kitű-

zációjának részét képezi. Ez az idő-
szak mindössze néhány hónap,
amely alatt a kis jövevény elsajátítja
jövendő életének alapvető viselke-
désformáit. A különböző típusú ku-
tyákat különbözőképpen kell nevelni.
Természetesen mindemellett ugyan-
olyan az alapszocializációjuk, értem
ezalatt a gazdához és a közvetlen kör-
nyezetéhez való viszonyukat, beleért-
ve a társállatokat, a lakást vagy az ut-
cai etikettet. Vannak speciális igé-
nyekre kiképzett állatok, akik megfe-
lelő felkészítésen mennek keresztül.
Ilyenek a vakvezető kutyák, a mentő-
kutyák, illetve a vadászkutyák, vala-
mint sok egyéb, különleges vagy egy-
szerűbb feladatra felkészített ebek. A
vizslafélék felkészítése a vadászatra
összetett feladat. Már egészen kis
korban figyelnünk kell a viselkedését,
mennyire tűnik ígéretesnek. Azonban
vannak későn érő egyedek is. Eleinte
különféle felkészítő játékokkal vezet-
jük rá őket a vadászszellemre. Például
preparált madárszárnyat húznak előt-
tük madzagon, amit a kis, éppen to-
tyogó kölykök lelkesen üldöznek. Per-
sze, hogy a vér nem válik vízzé! Nekik
minden porcikájuk a vadászatra szü-
letett. Ahogy nődögélnek, tapasztalt
felnőttekkel együtt sajátítják el a szak-
ma mesterfogásait. Hát így lesznek a
kis cipészinasokból, a papucsrágcsá-
lókból nagyszerű vadászkutyák!

nik intelligenciájával. A vizslák között
a legsokoldalúbbnak tartják. Helytáll-
nak vízen, mocsárban, mezőn és az
erdőben is. A szagokat már messziről
megérzik, így a megsebzett vadat is
könnyen megtalálják, és megfelelő
távolságból felveszik a jelzőpózt. Ami-
kor megmozdul a vad, a vadásznak
kell eldöntenie, hogy lelőhető-e vagy

sem, ezalatt a vizslának egy hely-
ben kell maradnia. A lelőtt va-

dat készségesen a gazdá-
juk elé viszik.

A rövid szőrű ma-
gyar vizsla nemcsak
munkakutya, hanem a

családi kedvenc és a
gyerekek nagy barátja is,

hiszen intelligenciája, alkal-
mazkodóképessége minderre al-

kalmassá teszi. Rendkívül könnyen
tanítható, de házőrzőnek nem igazán
megfelelő. A vizsla alkalmas lakásban
tartásra, igazi kerevethuszár, sőt té-
len a rövid szőrzete gyakran nem
nyújt megfelelő védelmet a nagy hi-
deg ellen, ilyenkor megfelelő téli szál-
lást kell neki kialakítani!

De térjünk vissza cikkünk témájá-
ra, a kölyökkutyák következetes szoci-
alizálására és a genetikai adottságaik
kiaknázására, jelen esetben a vadá-
szatban való jártasság elsajátítására.
Az ember–kutya kapcsolat alapja a
kötődés, amely a kölyökállat szociali-

A magyar vizsla több fajta keresz-
tezéséből alakult ki. Már honfoglaló
őseink mellett is – akik szenvedélyes
vadászok voltak – volt egy vadászku-
tya, amely követte őket a vándorlá-
sok során. A vizsla említésével neme-
seink levelezésében is gyakran talál-
kozhatunk. A tizenkilencedik század
végén megritkult az állomány, ekkor
vonták be a tenyésztésbe a pointert
és a német rövid szőrű vizslát. A vilá-
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m a g a z i n

Győrságon forgattam filmet Sándor barátomnál, aki csodaszép vizslákat tenyészt. Rajongója a termé-
szetnek, és így mindenféle állatsereglet található rendezett portáján, például galambok és gyönyörű
sólymok is. Vele beszélgettünk a kölyökkutyákal való foglalkozás fontosságáról, miközben a kis gengsz-
terek éppen egy papucsot próbáltak szétrágni, s a zsákmány megtartásáért ádáz harcot vívtak egy-
mással. Nem véletlenül, hiszen a zsákmányszerzés és annak megőrzése genetikailag kódolt tulajdon-
ságuk. Szóval, a mi kis cipészinasaink nem a papucs megjavításával foglalkoztak, hanem
a zsákmány megszerzését gyakorolták rajta, persze némi rágcsálás kíséretében.

CUKI KÖLYÖKKUTYÁK
MINT KÉPZETT CIPÉSZINASOK

Nekik minden
porcikájuk

a vadászatra
született
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Ilyenkor a gondozóik fokozott figyelemmel fordul-
nak feléjük, próbálják elviselhetőbbé tenni a meleget.
Rengeteg lédús gyümölcs, sok-sok ivóvíz, különleges,
nekik készített jégkrémek színesítik az étlapot. Ebben
a táboros gyerekek is segítenek a gondozóknak. Ren-
geteg jégkrém készül az ügyes kezek munkájával.

Ha ez sem elég, jöhet a fürdőzés. Több kifutónk
része a medence, ami ilyenkor igazán kellemes idő-
töltést jelent az állatoknak. Érdekes, hogy a tigrisek
és a jaguárok kimondottan szeretnek pancsolni, a
macskafélék víztől való irtózása rájuk egyáltalán nem
jellemző. A tigriscsaládunk is szívesen időzik a me-
dencében. Az élőhelyükön egyébként a jaguárok
nagy kedvvel vadásznak a vízben is, sőt még a felszín
alá is lebuknak a zsákmányukért.

Az állatkert orrszarvúi is nagyon szeretik a vizet.
Egyik kedvenc elfoglaltságuk a dagonyázás. Az orr-
szarvú rendszeresen sárfürdőzik, így távolítja el bőré -
ből az élősködőket, ugyanakkor hűti testét és meg-
védi magát a nap káros sugarai ellen. Most a kániku-
lában Mana, az orrszarvúhölgy is nagy örömmel fo-
gadja, amikor gondozója slaggal locsolja. Az arcát és
száját is a vízsugárba fordítja, hogy mindenhol érje
a frissítő fürdő.

Nyáron is színes programokkal, látványetetések-
kel vár a Xantus János Állatkert!

Afrikai hőség csapott le az országra, és az állatkertben
még az afrikai állatok is igénylik a felfrissülést.

HŰSÍTŐ 
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AZ ÁLLATOKNAK
Szöveg és fotó: 
Xantus János Állatkert
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Marrákes a négy királyi város
egyike, és egyben Marokkó legfelka-
pottabb turistahelye. Aminek egya-
ránt vannak jó és rossz oldalai.
Kezdjük is az utóbbival: itt állandó-
an el akar nekünk adni valaki vala-
mit. Lámpát, fűszert, vacsorát, foci-
mezt, argánolajat. Az árusok ráadá-
sul szívósak, kitartók, rámenősek –
még ha alapvetően kedvesek is. A
turista előbb-utóbb rájön, hogy
az a legjobb, ha figyelmen kí-
vül hagyja a kéretlen aján-
latokat, így ugyanis jóval
gyorsabban szabadul. 

Pozitívum viszont,
hogy mindenki beszél
nyelveket, ha csak alapszin-
ten is. Franciával, angollal bár-
hol elboldogulunk. Az óvárosban
pedig minden ízlés és minden
pénztárca megtalálja, amit keres,
és nem kell aggódni a közbiztonság
miatt sem. A város turistás részein
maximum zsebesekkel találkozha-
tunk. Ha viszont elkerülnénk mind
az árusok, mind a zsebtolvajok
nem kívánt figyelmét, akkor miért
ne fedeznénk fel két keréken az
óvárost, azaz a medinát? Marrákes-
ben ugyanis a győrihez hasonló bi-
ciklikölcsönző hálózat működik.

Két keréken Egy utolsó kanyarral a leszállópálya irányába fordul a gép, a látóteret
pedig betölti sok ezer lapos tető megkapó látványa. A vörös tájból elő-
tűnik egy vörös város, amely izgalmas, vonzó, kalandra csábító. A kelet
kapuja ez: a kis Mukk, Aladdin, az Ezeregyéjszaka különleges világa.
Még akkor is, ha Győrtől történetesen éppen nyugatra van.

Közlekedés
A helyiek alapvetően hajtanak,

mint a meszes, bár az ötvenes sebes-
ségkorlátozást jellemzően senki sem
lépi át. Nehéz is lenne, a szűk sikáto-
rokban ugyanis nem olyan egyszerű
az előbbre jutás. A főúton egyaránt
közlekedik autó, bicikli, lovas kocsi,

szamár – nem is szólva a sok ezer
özönvíz előtti robogóról, melyek mű-
szaki állapota és esti kivilágítása erő-
sen megkérdőjelezhető.

Ennek ellenére érdemes elhozni
egyet a Medina Bike biciklijei közül,
és pár órára aktív szereplőjévé válni
ennek a színes forgatagnak. A kerék-
párok minősége ugyan hagy kívánni-
valót maga után (az összes kipróbált
biciklin ugrott a lánc), kis türelem-

mel azonban bárhova eljuthatunk.
És közben nem kell lejárnunk a lá-
bunkat, vagy folyamatosan taxisok-
kal egyezkedni a viteldíj részleteiről. 

Varázslatos reggelek
Korán kelni nyaralás idén? Abszurd

gondolat. Pedig megéri! Reggel ugyan-
is miénk a város: ilyenkor csak helyiek-
kel találkozunk. Egy-egy kéregetővel,
aki fél euróért rögtön a legjobb bará-
tunk lesz. Meg néhány helyi kereske-
dővel, akik már a boltjukat rendezik,
vagy épp árut szállítanak szamárháton,
robogón. Az utcák java része azonban
teljesen üres, így saját tempónkban fe-
dezhetjük fel a középkori sikátorok sa-
játos hangulatát.

Ha igazán szerencsénk van, akkor
nyitva találjuk a bőrművesek szukjá-
nak, azaz piacának kétszárnyas rézka-
puját. Guruljunk is be rögtön a bérelt
biciklivel. Az üzletek még zárva van-
nak – csak néhány elöl hagyott áru,
egy-egy kint felejtett szerszám emlé-
keztet arra, micsoda komoly élet le-
het itt napközben. Most viszont
csend van és végtelen nyugalom. Az
árnyékolók résein beszűrődik a korai
napsütés, az ember pedig úgy érzi,
hogy egy misztikus mesevilág rejtett
titkait fedezheti fel.

@napolytoldelre

Ez a kis Mukk, 
az Aladdin 

és az Ezeregyéjszaka
világa

Szerző, fotók: Kisté

a medinában

Nagyon meglepő, de a
főtéren árusítók vala-
hogy megjegyzik a turis-
tát, és képesek számon
kérni a több nappal ez-
előtti kifogásait, ígéreteit
(majd később visszajö-
vünk; talán majd holnap;
meg kell beszélnem a fe-
leségemmel stb.). Persze
lehet második alkalom-
mal is nemet mondani,
vagy lehet jót mosolyog-
ni a dolgon és ezúttal el-
fogadni az ajánlatot… De
csak komoly alkudozás
után!
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Ez az egyszerű pite egy vásott rossz kölyöknek kö-
szönhető, a férfiasságot megkérdőjelező és társadal-
mi nyugalmat megzavaró étel volt. Hogy is van ez?

Úgy született maga a pite, hogy
egy anyuka épp vacsorát készített,
amikor a gyerekek hatalmas ribilliót
csaptak. Odarohant, de a kezében lé-
vő két tojást a már begyúrt kenyér-
tészta mellé tette és megkérte a nagy-
mamát, hogy fejezze be az étel. A
nagymama becsületesen mindent fel-
dolgozott, ami oda volt készítve, ezért
a kinyújtott pitébe beleütötte a tojá-
sokat. Az anyuka, amikor visszaért,
már nem javította ki a „hibát”, hanem
kinyitotta a hűtőt és az összes mara-
dék sonkát, sajtot, idényzöldséget
még belepakolta. Hatalmas sikere lett
a süteménynek, olyannyira, hogy
azonnal elterjedt, de bizony nem Fran-
ciaországban, amit otthonának hi-

szünk, hanem Németországban. A
quiche aztán útra kélt, és egyre több
helyen lehetett kapni. A nagy népsze-
rűségnek köszönhetően viszont egy
humorista a szájára vette az akkor
még hús nélküli, könnyed ételt, misze-
rint: „Igazi férfiak nem esznek quiche-t!
Az igazi férfiak flanelingben ülnek az
asztal körül és steaket esznek, és soha
nem beszélnek az érzéseikről, érzel-
meikről, míg a puhányabb, new age
generációba tartozó srácok, akik nem-
hogy quiche-t esznek, de el is készítik
– nos, ők nem igazi férfiak.” Ebből
több vita, kocsmai verekedés is lett az
évek során, de nekünk nagy szeren-
csénk, hogy ebben a quiche-ben bi-
zony van egy kis sült szalonna is.

ELKÉSZÍTÉS: 1. A tésztát egy késes
aprítógépben vagy gyors mozdulatok-
kal, akár kézzel is, összeállítom. Elmor-
zsolom a vajat a liszttel, hozzáadom a
sót, tojást, tejfölt, és tésztává gyúrom,
keverem. Hűtőben egy éjszakán át pi-
hentetem. Másnap a sodrófával
először alaposan megklopfo-
lom, így töröm szét a vaj ke-
ménységét, majd két sütő-
papír között vékonyra ki-
nyújtom. 2. Egy magas falú
tortaformát kibélelek vele,
körbevágom a túlnyúló
tésztarészeket és a felső
szélére tapasztom. 3. A
brokkolit megfőzöm, a sza-
lonnakockákat megpirítom,
a cukkinit felkarikázom és a
reszelt fokhagymával szintén
2-3 perc alatt megpirítom. A
gombát felszeletelem és
ugyanabban a serpenyőben

NYÁRI ZÖLDSÉGTORTA
Az igazi férfiak nem esznek QUICHE-T?

#szarkazsófi

megpirítom ezt is. Kicsit kihűtök min-
dent. 4. A szószhoz összekeverem a to-
jást, tejszínt, tejfölt, sót, borsot és a re-
szelt sajtot. 5. A sütőt előmelegítem,
a tésztával kibélelt formába beletöl-
töm a zöldségeket, szalonnát, ráön-
töm a szószt és beteszem a 180 fokos
sütőbe 45 percre. 

BEVÁSÁRLÓLISTA (18-20 cm-es tortaforma)
• 150 g vaj (min. 82%) • 300 g liszt (vegyesen:
rozs és finom) • 1 kk. só • 1 kisebb méretű tojás
• 1 ek. tejföl
Töltelék: 2 db tojás • 100 g reszelt sajt (min.
42% zsírtartalom) • 150 ml tejszín • 100 ml tej-
föl • 100 g brokkoli • 1 közepes cukkini • 200 g
friss gomba • 200 g császárhús • 1 gerezd fok-
hagyma • 1 kk. bors • 1 kk. só

Tipp:
Érdemes a

ropogós tészták széleit 
egy kis vízzel megkenni, 
magvakkal megszórni, 
hogy még ropogósabb

legyen.
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Asaf Shinar katonaként szolgált az
izraeli hadseregben, majd egyetemre
készült, de az élet mint legnagyobb
rendező, más irányt mutatott számára.
Barátja megkérte, hogy segítsen az ét-
termében, amíg elkezdi az egyetemi ta-
nulmányait. Ott találkozott Segal Viktor
magyar séffel, és néhány hét alatt „sze-
relembe esett” a konyhaművészettel.
Később Jeruzsálem Arcadia nevű étter-
mében is dolgozott, amely a legjobb iz-
raeli étterem címet kapta, és Asaf Shi-
nar számára az ott töltött időszak volt
az, amely aztán örökre a konyhában
marasztalta. Két év után szülei kérték,
szerezzen végre diplomát és séfünk rá-
talált a neki való szakra és szakmára. A
Culinary Institute of America,
vagyis a CIA, ahogy Asaf
viccesen utal rá, volt
az az iskola, ahol
diplomát szerzett
főzés-, étterem-
és hotelmene -
dzsment sza-
kon. „Szeren-
csém volt, a
szakmai gyakor-
latomat Kalifor-
niában, a híres
Thomas Keller ve-
zette étteremben töl-
töttem. Nagyon tanulsá-
gos volt, minden percét élvez-
tem a hat hónapnak, mert a világ min-
den szegletéből érkeztek a hozzávalók
és így helyben tanulmányozhattam a
húsokat, halakat, gyümölcsöket és
zöldségeket, vagyis mindent, ami a fő-
zéshez, az ételkészítéshez kell” – em-
lékszik az amerikai időszak első felére
a mesterszakács. Három évet volt séf
Boston egyik négycsillagos éttermé-
ben és 2011-ben visszatért Izraelbe,
hogy hazájában kamatoztassa a tenge-
rentúlon szerzett tudását. Akkoriban,
ahogy fogalmaz, a második intifáda
(fegyveres konfliktus az izraeliek és a
palesztinok között) idején kevésbé jár-
tak az emberek étterembe, és már at-
tól félt, nem tudja hasznát venni tanult
szakmájának. Különböző éttermekben
dolgozott, közben figyelte az emberek
reakcióit, amikor az általa készített fo-
gásokat kóstolták. Úgy érezte, minden
étel és annak íze egyfajta emlékezés ar-
ra, ki főzte, hol kóstolta, milyen alka-
lom társul hozzá, vagyis helyszínt, tör-
ténetet és embereket idéznek a fala-
tok. Volt olyan vendége, aki sírva fa-
kadt a meghatottságtól az étkezés
után, mondván, édesanyja főztjét érez-
te újra a szájában. „Az illatok, ízek ér-

Az izraeli hadseregben szolgált, majd különleges
fordulatot vett élete Asaf Shinar izraeli mestersza-
kácsnak, aki ma Tel-Aviv egyik népszerű éttermé-
ben főz a vendégek és önmaga örömére. Tisztele-
tet kell adni a zöldség- és gyümölcstermelőknek,
állattenyésztőknek azzal, hogy az árujukat úgy ké-
szítjük el, hogy minden használható rész fi-
nom ételek formájában az asztalra kerül,
véli a séf, aki a baráti és családi étke-
zésekben az együttlét örömét tart-
ja a legfontosabbnak. 

zése, az emlé-
kek felidézése a

főzés esszenciája,
ezen keresztül csatlako-

zom hozzájuk és próbálom
boldoggá tenni az embereket” – vall
munkája legnagyobb kihívásáról és egy-
ben legnagyobb öröméről Asaf Shinar. 

A farmtól az asztalig vendéglátás az
a módszer, amelyben Tel-Avivban dol-
gozik. A túlgépesített és pazarló ven-
déglátásban ma már elvesznek a hoz-
závalók ízei, náluk a naponta reggel ér-
kező árukkal a farmról elviszik a frisses-
séget az étterembe és ezáltal a vendé-
gek elé az asztalokra. Különlegesség
még náluk az is, hogy a kihelyezett kí-
nálatból a hozzávalókat a vendégek vá-
laszthatják ki és előttük készítik el a kí-
vánt fogásokat. „Megadjuk a tisztele-
tet a termelőknek, hogy a friss termé-
keikből a lehető legtöbb részt használ-
juk fel az elkészítésnél” – mondja az
étteremben folyó munkáról a séf. 

Izrael olyan hely, ahová a világ ösz-
szes tájáról érkeztek az ott letelepült
emberek, az ételek állandóan változ-
nak, ma már nehezen meghatározha-
tó, hogy mi honnan származik, mi mi-
re hatott. „Kelet és nyugat, észak és
dél között ha nem a különbségekre fó-
kuszálunk, hanem megosztjuk egy-
mással az értékeinket az étkezésekben
is, akkor a kultúrák nagyon sokat ad-

hatnak egymásnak, nagyon tudnak
hatni egymásra, és a változásból cso-
dás dolgok születhetnek” – vallja Asaf
Shinar, aki a győri látogatásakor kóstolt
halászlevet említette, hogy az izraeli
étteremben is szeretné elkészíteni. De
az már nem a magyarországi halászlé

lesz, hanem egy új izraeli fogás ma-
gyar elkészítési móddal, ottani hozzá-
valókból és ottani fűszerekkel ízesítve. 

A mesterszakács felidézi magyarul
beszélő nagyszüleinél töltött emlékeit
is. A Triesztben élő nagymama kony-
hájában többféle ételt készített,
amelyben a magyar pörkölt és gulyás-
leves mellett a bolognai szósz és a piz-
za is jól megfért egymással, hogy min-
denki megtalálja a fogások között a
kedvencét, és a múltbéli hagyomá-
nyok is helyet kapjanak új hazájukban.
A tradicionális konyhák még feldolgoz-

ták az egész állatot, minden részéből
ételt készítettek, ahogy a gyümölcsök
és zöldségek értékes részeit is felhasz-
nálták. „Ezt az irányt kell követnünk az
éttermekben is és megváltoztathatjuk
a nyugati fogyasztói társadalom pazar-
ló étkezési kultúráját. A készételekből

és a gyorsétkezdékben hiányzik a friss
termékek vitaminadagja, elfelejtjük,
hogy más íze van a szabad tartású ál-
latok húsának és nem tudjuk felidézni
a megérett gyümölcs valódi ízét. Szá-
momra a főzés a részletekben rejlik, és
a részletekben ott van Isten, ahogy el-
készítjük és megosztjuk egymással az
ételeket” – említi Asaf Shinar. „Az ét-
kezések alkalmával a családdal, a bará-
tokkal töltjük a számunkra legértéke-
sebbet: az időt, amit nem elveszítünk,
hanem emlékezetessé teszünk az ízek-
kel, illatokkal, az együttlét örömével.” 

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Nem 
a különbségekre

fókuszálunk, 
hanem megosztjuk

egymással 
az értékeinket 

Az együttlét öröme

csúcspontja
AZ ÉTKEZÉS 
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet 

építéshatósági ügyintéző 

munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolatban további informá-
ció 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:

NEHÉZGÉP-
KEZELÔ
Feltétel:
• min. 8 általános
• nehézgépkezelôi és/vagy 

földmunka-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

GÉPJÁRMÛ-
VEZETÔ
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.

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

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala tájékoztatja
ügyfeleit, hogy július 1-jén, hétfőn a közszolgálati tisztviselők
napja miatt a hivatalban szünetel az ügyfélfogadás. Megérté-
süket köszönjük!

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

A 11. oldalon található Kuka Berci-
totó helyes megfejtései:

Álláshirdetés

A 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 műszakos, 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

SZÜNETEL az ügyfélfogadás

Felújítják a Dunakapu téren lévő állan-
dó színpad burkolatát. A térelemként lé-
tesített színpad egyes részei a használat
és az időjárási viszontagságok miatt el-
használódtak, ezért azok cseréjéről dön-
tött a Győr-Szol Zrt. A megkezdődött
munkálatok során a burkolatot ez erede-

A SZÍNPADOT
tivel megegyező anyagra cserélik, így tar-
tós, cseppálló, impregnált rétegezett fa
színpaddeszkák kerülnek az alaptestre.
Ezen a héten a vízszintes elemeket, majd
a jövő hét elején az oldalelemeket cseré-
lik. A Győrkőcfesztivál megnyitó ünnep-
ségére befejeződik a színpad felújítása.

Felújítják

A hétvégi Szent László
Napok lovagkort bemuta-
tó korhű kosztümös felvo-
nulása miatt június 29-én
szombaton 10–13 óráig le-
zárják a forgalom elől a Vá-
rosháza tér, Aradi vérta-
núk útja, Árpád út, Teleki
L. út, Bajcsy-Zs. út, Aradi
vértanúk útja, Virágpiac,
Zechmeister út, Bécsi ka-
pu tér, Káptalandomb, Du-
nakapu tér, Kossuth híd,
Kálóczy tér, Vásárhelyi P.
utca, Aranypart útsza-
kaszt. A korlátozás ideje
alatt a forgalmat rendőrök
irányítják. 

korlátozás
Forgalom-

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.
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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

´́

´́ ´́
´́ ´́

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô,
világviszonylatban több mint 100 telephellyel
rendelkezô vállalata, gyôri  telephelyére „emelt
alapbérekkel, megújúlt jövedelem csomaggal”
több mûszakos munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI ADMINISZTRÁTOROKAT
(középfokú végzettség szükséges)

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
(új tipusú jogosítány szükséges)

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

Ami a munkakörök  betöltéséhez szükséges:
•  megfelelô iskolai végzettség
•  több mûszakos munkarend vállalása
•  üzemorvosi alkalmasság

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

(a tanfolyam ideje alatt is)
•  munkába járás támogatása
•  stabil munkáltatói háttér
•  Cafeteria rendszer 
•  munkavállalói kedvezménycsomag

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

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

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában teljes kapacitással zajlik a
fűnyírás a városi zöldterületeken, immár a negyedik fűnyírási kör
van folyamatban. A gépek dolgoznak többek között a lakótelepe-
ken, a parkokban, a játszótereken és az egyéb zöldterületeken. A
tevékenységben összesen huszonöt önjáró, nagy teljesítményű
gép vesz részt. A szűkebb helyeken, például fák között, villanyosz-
lopok és kerítések mellett damilos kézi fűnyíróval vágják le a nö-
vényzetet. A szolgáltató figyel arra, hogy a fűnyírás lehetőség sze-
rint ne rontsa az utcák és járdák elvárható köztisztaságát, ezért a
fűnyírókat seprőgépek kísérik, míg más helyszíneken kézi légfú-
vóval tüntetik el a burkolatra került nyiradékot. A fűnyíráshoz kap-
csolódóan a szakemberek türelmet kérnek, hiszen a gépek egy-
szerre nem lehetnek ott minden helyszínen.

Ön is a lefolyóba öntötte idáig a
használt sütőolajat? Ne tegye! A
használt olaj a csatornában kihűlve
kemény, szappanszerű lerakódást
okoz. A csatorna emiatt előbb leszű-
kül, majd eldugul. Emellett egy bio-
lógiai folyamat következtében ké-
nessav keletkezik, amely megtá-
madja és tönkreteszi a házi és az ut-
cai csatornacsöveket egyaránt. Az
ingatlanon belüli duguláselhárítás
és a csatornajavítás költségei pedig
közvetlenül a tulajdonosok pénztár-
cáját terhelik. Nem is szólva a csa-

NYÍRJÁK A FÜVET

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

NEGYEDSZER

tornadugulások okozta rengeteg
kellemetlenségről. 

Az élővizekbe kerülő egyetlen
csepp használt sütőolaj pedig akár
ezer liter vizet is megszennyezhet! 

Van megoldás, ön is aktív környe-
zetvédő lehet mától! Az összegyűj-
tött használt étolajat, sütőolajat a
MOL benzinkutaknál, a Győr-Szol Zrt.
6 győri és 43 térségi hulladékudvará-
ban, vagy Győrben, a Jereváni úti
Coop Szuper áruházban adhatják le. 

Vendéglátóhelyek, üzemi kony-
hák, lakóközösségek szerződést is

köthetnek az összegyűjtést végző
Biofilter Kft.-vel (www.biofilter.hu).
Az itt keletkező használt sütőolajat
60 literes gyűjtőtartályokban, meg-
egyezés szerinti gyakorisággal szállít-
ja el a begyűjtő cég.

A használt olajból összegyűjtés
után bioüzemanyagot állítanak elő.
Magyarországon évente több tízezer
tonna étolajat használnak fel. Az ét-
termek, konyhák által használt étolaj
begyűjtése megoldott, a lakosság ál-
tal használt olajnak egyelőre csak kis
része kerül lerakóhelyekre.

A SÜTŐOLAJ!
Ne a csatornában landoljonNe öntse a csatornába a hasz-

nált sütőolajat, hiszen környezet-
szennyező és dugulást is okoz, in-
kább gyűjtse össze, és adja le az
átvevőhelyek valamelyikén!

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.
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NYUGDÍJASOK jelentkezését vár-
juk rész- és folyamatos munka-
végzésre: porciózó, szakács, ta-
karító, konyhai kisegítő, moso-
dai kisegítő, csőhálózat-szerelő,
árufeltöltő (Kapuvár). Jelentke-
zés: 20/335-7312, 96/822-514,
Győr, Bartók B. u. 8/7. alatt, az
Északi Szomszédok Nyugdíjas
Szövetkezetnél.

Gépkocsivezetőket keresünk
négytengelyes betonmixerre,
billenős tehergépkocsikra, Győr
környéki munkára! 
06-30/253-5006

SZOLGÁLTATÁS

Vállalom limlomjának elszállítását,
megbízható csapat vagyunk. Hív-
jon bizalommal, ár megegyezés
szerint. 70/514-6990

Lomtalanítást vállalok ingyenes el-
szállítással a padlástól a pincéig,
Hívjon bizalommal! 70/707-5812

Lomtalanítást vállalok, eltakarí-
tom limlomját, ingyen elszállítom
felesleges holmiját. 20/996-7268

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

Régiséget, hagyatékot, hangle-
mezeket, régi zárakat, kulcsokat
vásárolok. 70/670-8268

Győr–Kisbér és vonzáskörzeté-
ben vállalok kedvező áron szo-
bafestést 3 fős csapatommal.
Ingyenes helyszíni felmérés
után korrekt áron precíz mun-
kát nyújtunk. 16 éves tapaszta-
lattal, számlaképesen. Hívjon
bizalommal! Érdeklődni: 06-
30/464-3259  

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

Szobafestés, tapétázás, padlóle-
rakás. 15 éves szakmai tapaszta-
lat. Megbízható, tiszta munka-
végzés. Nyugdíjasoknak kedvez-
mény! Telefonszám: 06-30/912-
2266.

Ablak, redőny, okosredőny, szú-
nyogháló, zsaluzia, reluxa, sza-
lagfüggöny, gurtnicsere, redőny-
javítás. Ingyenes felmérés! Ér-
deklődni lehet telefonon: 06-
70/233-9213.

Ajtók javítása! Vállaljuk fém, fa,
műanyag, beltéri-kültéri ajtók
javítását-szerelését, zárjavítását.
06-70/223-7957

Villanyszerelést és villanybojlerek
javítását vállalom Győrben és kör-
nyékén. Érd.: 06-70/384-6557

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

Mindennemű kárpitozást, javítást
vállalok ingyenes felméréssel, vi-
déken is. Nagy szövetválasztékkal.
Tel.: 06-20/239-9198.

Kertek rendezését, fűkaszálást, el-
hagyott kertek, telkek gondozását,
fakivágást, tuják nyírását vállalom.
+36-20/517-2701

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, famet-
szés, faültetés, bozótirtás! 06-
30/403-6810; 96/826-322.

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

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

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbútorok ja-
vítása, áthúzása anyagválasztással.
Ingyenes felmérés–szállítás. Autók,
robogók kárpitjainak javítása, át-
húzása. Érd.: 06-70/884-6838.
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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!

A hetilapba feladott hirdetése már 
a gyorplusz.hu oldalon is megjelenik!

Apróhirdetések
MÁR ONLINE IS! 

állandó délelôttös (6–14 óra), állandó délutános (14–22 óra)
vagy állandó éjszakás (22–6 óra) mû sza ko k ba gyakorlattal ren-
delkezô 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-es telefonon lehet. 
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, Herendi porce-
lánt, Zsolnayt, kristályokat, ezüst-
tárgyakat, ékszert, régi órákat,
könyveket, dísztárgyakat, hagya-
tékot vásárolunk. Hívjon bizalom-
mal! Telefonszám: 06-70/640-
5101. Díjtalan értékbecslés! 

Napközis színjátszótábor 12–14
éveseknek július 8–12-ig. Infor-
máció: 06-30/511-0914.

Kéziszerszámokat, kalapácsokat,
kulcsokat, fogókat, satukat, kis-
gépeket, kerti szerszámokat,
komplett műhelyeket vásárolok.
20/415-3873

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát, Ce-
ragem ágyat vásárolok! Telefon-
szám: 06-20/529-9861.

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

INGATLAN

Eladó Kisbéren egy 3+3 fél szobás,
kétszintes+galériás, 163 nm alap-
területű családi ház 600 nm-es te-
lekterületen. A házhoz két autó
befogadására alkalmas garázs is

POLIFARBE VAKOLATAKCIÓ!

TM PROFIL KFT. • Gyôr, Serfôzô u. 2. Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Ny.: h—p. 8—17 h, szo. 8—12

KÜLTÉRI HÔSZIGETELÔ RENDSZER!

Az akció a raktárkészlet erejéig tart! • Az árakról érdeklôdjön személyesen!

• 1,1 m2 háló, 6 kg ragasztó, 7 cm hungarocell 1.800 Ft/m2

BOMBA ÁR MINDEN MÉRETRE!

INGYENES ÁRAJÁNLAT-KÉSZÍTÉS!
gipszkarton lapok, gipszkarton profilok • flexibilis ragasztó kül- és beltérre • vakolatok, vakolatrendszerek, kiegészítôk • hôszigetelô

anyagok • padlókiegyenlítôk • profilok, élvédôk, ragasztók • díszlécek (kül- és beltéri) • gránit-, márványkönyöklôk

HOMLOKZATI hungarocell EPS 80
• 5 cm.............. 925 Ft/m2

• 7 cm.......... 1.295 Ft/m2

• 10 cm........ 1.850 Ft/m2

SZUPER
AKCIÓ!

Beltéri inntaler, 15 l
és elfogadóhely

kártya-

tartozik. Irányár: 19,9 millió forint.
Érdeklődni a +36-30/841-5930-as
telefonszámon lehetséges. 

Adyvárosban 1+2 fél szobás, er-
kélyes, 2. emeleti lakás eladó.
30/322-4356

ÜZLETHELYISÉG

Győrben, Marcalváros II-n 18 nm-
es üzlethelyiség bérleti joga át-
adó. Érdeklődni munkanapokon
10–13 között. 06-20/349-1462

LAKÁSCSERE

96/505-050

Belvárosi, 1 szobás, 29 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 50 nm-ig,
1-2 szobás, belvárosi, révfalui, kis-
bácsai, nádorvárosi, határozatlan-
határozott idejű bérleményre (hir-
detésszám 699). 

Szabadhegyi, 3 szobás, 58 nm-
es, összkomfortos, korszerűsí-
tett, teljesen felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne 58 nm-nél nagyobb,
korszerűsített, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Lift
nélküli házban maximum 2.
emeletig. Sziget, Újváros, Ady-

város kizárva (hirdetésszám:
700).

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, felújított, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 50–70 nm-es, 3-4 szobás,
felújított, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Lift nélküli ház-
ban maximum 2. emeletig. Sziget,
Újváros, Gyárváros, Bán A. u. kizár-
va (hirdetésszám: 701).

Sáráson 2 szobás, 56 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3
szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre (hirdeté s -
szám: 702).

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1–5 év futamidô
• Törvényes ÁFA-

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ
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„Egész Magyarország büszke ar-
ra, hogy Győr ad otthont az első ju-
nior torna-világbajnokságnak!” –
mondta Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter a rendezvény
megnyitóján csütörtökön. Hozzátet-
te, sportos múltunkra, jelenünkre,
olimpiai bajnokainkra is büszkék va-
gyunk, Magyarország kormánya pe-
dig kiemelt figyelmet fordít a fiata-
lok testmozgására, hiszen a sport,
az egészséges életmód a legjobb
befektetés a jövőbe. A miniszter ki-
emelte azt a forradalmi technológi-
át, amelyet először Győrben alkal-
maznak. A különleges szoftver
elemzi a bemutatott gyakorlatot, és

segítséget nyújt a pontszám kialakí-
tásában a bíróknak.

„Egykori tornászként nagy öröm
számomra a világbajnokság rendezé-
se, ahogy szívügyem a tornasport fej-
lődése is. Örülök, hogy az EYOF ver-
senyei után ismét egy ilyen rangos
eseményt rendezhetünk, mert ezzel
hozzájárulhatunk ahhoz is, hogy mi-
nél több fiatal élje át testközelből en-
nek a gyönyörű sportágnak a szépsé-
geit, és maguk is tornázni kezdjenek”
– fogalmazott a megnyitón Borkai

Városunk ismét sporttörténelmet
ír, hiszen Magyarország első olim-
piai nagyrendezvénye után két év-
vel a tornasport történetének el-
ső junior korosztályú világbajnok-
ságát is megrendezi 62 nemzet
részvételével. A jövő bajnokait
láthatjuk Győrben!

mondatot: ,,Az I. Junior Torna Világ-
bajnokságot ezennel megnyitom!” 

Az eseményt megelőző sajtótájé-
koztatón Steve Butcher, a Nemzet-
közi Torna Szövetség (FIG) sport-
igazgatója a győri előkészületekről
beszélt, mint mondta, a város és a
szövetség maximális felkészültség-
ről tett tanúbizonyságot, egyben
megköszönte a magyar szövetség-
nek a juniorok világbajnoki soroza-
tának kezdeményezését, és hogy
emellett végig kitartottak. 

„Kemény két évet tudhatunk ma-
gunk mögött, de a nemzetközi szö-
vetség elfogadta a koncepciónkat,
így elindulhat a junior korosztálynak
szóló versenysorozat” – árulta el Al-
torjai Sándor, a Magyar Torna Szövet-
ség főtitkára, aki kiemelte, a jövő vi-
lágklasszisait, olimpiai bajnokait lát-
hatják a nézők Győrben. 

Az egyik legnagyobb magyar esé-
lyes, az ifjúsági olimpiai aranyérmes
Balázs Krisztián a saját magával szem-
beni elvárásokról beszélt. Mint
mondta, ha tudásának megfelelően
teljesít korláton és nyújtón, akkor ott
lehet a fináléban, ott pedig már bár-
mi megtörténhet. Szujó Hanna a pó-
diumedzés tapasztalatait osztotta
meg a sajtó képviselőivel. Az egész
csapatnak jól sikerült az edzés, ki-
sebb rontásokkal ugyan, de biztató-

an alakult a délelőtt. Magától ugrás-
ban és gerendán vár a legtöbbet. 

Szujó Hanna, Makovits Mirtill, Szi-
lágyi Nikolett, Balázs Krisztián, Dob-
rovitz Ádám, Bátori Szabolcs, vagyis
a magyar csapat tagjai, valamint a
két tartalék, Kovács Márton és Szmir-
nov Anna is egyetértettek abban,
hogy óriási dolog egy ilyen nagy je-
lentőségű versenyen hazai pályán
szerepelni, ahol a magyar biztatás
pluszerőt jelent a számukra.

Puskás Jenő szakmai igazgató, a fi-
úk vezetője és Török Dániel, a női
csapat vezetője nem ment bele
esélylatolgatásba, de azt mindketten
leszögezték, ha mindenki hozza a leg-
jobbját, egy nagyon pozitív kicsengé-
sű vb-t zárhatunk.

A világbajnokság a csütörtöki meg-
nyitóval tehát már elkezdődött az Audi
Arénában, lapzártánk után a férfi selej-
tezőre, az egyéni összetett döntőre és
a csapatfináléra került sor, pénteken
ugyanez a menetrend a lányoknál,
míg szombaton és vasárnap a szeren-
kénti döntőket rendezik meg. Az első
két napon a junior-világbajnokság hi-
vatalos honlapján (jwchgyor2019.hu),
míg a második két napon az M4 Sport
honlapján látható élő streamközvetí-
tés, televíziós közvetítést pedig felvé-
telről láthatnak a nézők. Belépők a
jegymester.hu-n válthatók. 

Zsolt polgármester, aki a magyar ál-
lam és a Magyar Torna Szövetség
mellett a nemzetközi szövetségnek is
köszönetet mondott, hogy megszü-
lethetett az új versenysorozat és
hogy annak első állomása Győr. 

Morinari Watanabe, a Nemzetközi
Torna Szövetség (FIG) elnöke méltatta
Magyarország elkötelezettségét a tor-
nasport iránt, valamint azt a munkát,
amelyet a sportág junior korosztályú
világbajnokságának elindításáért vé-
geztek. Végül kimondta a várva várt

a sporttörténelem első
ELKEZDŐDÖTT Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

junior torna-világbajnoksága
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Jegyek: playhandball.hu/jegy •
Web: w19euro2019.com • Face -
book: facebook.com/w19euro2019
• Instagram: instagram.com/w19_
ehf_euro_2019

Csoportbeosztás: A‐csoport
(Mag vassy Mihály Sportcsarnok):
Franciaország, Oroszország, Szlová-
kia, Szlovénia • B-csoport (Magvassy
Mihály Sportcsarnok): Németország,
Dánia, Hollandia, Horvátország • C-
csoport (Audi Aréna Győr): Magyar-
ország, Spanyolország, Montenegró,
Ausztria • D-csoport (Audi Aréna
Győr): Norvégia, Románia, Svédor-
szág, Portugália

Már kaphatók a jegyek a július
11–21. között Győrött sorra kerü-
lő női U19-es kézilabda Európa-
bajnokságra, amelyen a C-cso-
portban lép pályára a 2017-ben
Európai Ifjúsági Olimpai Fesztivál-
győztes és ifjúsági Eb-bronzér-
mes, 2018-ban pedig ifjúsági vb-
ezüstérmes magyar válogatott. A
napijegyek a csoportmérkőzések-
re és a középdöntőkre 500 forint-
ba, az elődöntők és a döntő nap-
jára 1000 forintba kerülnek.

A csoportok első két-két helyezett-
je jut a középdöntőbe. A torna máso-
dik szakaszából a két középdöntő-cso-
port első két-két helyezettje jut az elő-
döntőbe. A csoportmérkőzések prog-
ramja márciusban válik véglegessé.

A középdöntő mérkőzésnapjai:
július 16. (kedd), július 17. (szerda) •
Elődöntők, az 5–8. helyért: július 19.
(péntek) • Döntő, helyosztók: július
21. (vasárnap) • Teljes mérkőzés-
program: www.w19euro2019.com 

A magyar női junior válogatott
kerete: Kapusok: CSAPÓ Kincső
(Dunaújvárosi KKA), HERCZEG Lili
(NEKA), SZABÓ Dóra (DVSC Scha-
effler) • Jobbszélsők: ARANY Rebe-
ka (DVSC Schaeffler), BÁNFAI Kíra
(MTK Budapest), MIHÁLY Petra
(Dunaújvárosi KKA) • Jobbátlövő:
ALBEK Anna (Graz) • Irányítók: PÁL
Tamara (Győri Audi ETO), TÓTH Ni-
kolett (FTC-Rail Cargo Hungaria),
KELLERMANN Dóra (Győri Audi

ETO) • Beállók: VARGA Emőke (Al-
ba Fehérvár KC), SIMON Armilla
(Érd) • Balátlövők: KÁCSOR Gréta
(GVM Europe-Vác), VÁMOS Petra
(NEKA), SZILOVICS Fanni (Győri Au-
di ETO), KUCZORA Csenge (GVM
Europe-Vác) • Balszélsők: SCHATZL
Natalie (Érd), STRANIGG Zsófia
(MTK Budapest), TAKÓ Viktória
(NEKA)

Szövetségi edző: GOLOVIN Vlagyi-
mir • Edző: PIGNICZKI Krisztina

KAPHATÓK A JEGYEK
a győri junior Eb-re!

A 2018/2019-es szezon végén is
voksolást hirdetett a Handball
Planet.com kézilabdás portál a legte-
hetségesebb fiatal kézilabdázók megvá-
lasztására. Az újságírói és szurkolói sza-
vazatok összesítését követően rajzoló-
dott ki a legjobb hét mezőnye a poszt-
jukon legjobbnak ítélt játékosok részvé-
telével. Balszélen a Győri Audi ETO KC
fiatal tehetsége, Fodor Csenge kapott
helyet, aki a szezonban számos alka-
lommal bizonyította rátermettségét.

Pénteken Késely Ajna arany-, Ka-
pás Boglárka pedig ezüstéremmel
gazdagodott. Szombaton Milák Kris-
tóf 200 méter pillangón utasította
maga mögé a mezőnyt verseny-
csúccsal, míg Verrasztó Dávid 400
méter vegyesen lett második. Ké-
sely Ajna 800 méter gyorson ugyan-
csak ezüstérmes lett. Négyszáz mé-
ter vegyesen győri versenyző, Jaka-
bos Zsuzsanna nyert.

A háromszoros olimpiai bajnok
Hosszú Katinkát ugyanezen a távon
vízbe ugrását követően kizárták. Ed-
zője, Petrov Árpád arról tájékoztatta
az MTI-t, hogy a 30 éves klasszist
azért diszkvalifikálták, mert a hátról
a mellre fordulás előtt már hason ér-

topcsapatában

GYŐRI LÁNY
a Handball Planet

JAKABOS 
Jakabos Zsuzsanna arany-
és ezüstérmet nyert a ró-
mai Hét Domb (Sette Colli)
elnevezésű nemzetközi
úszóversenyen a hétvégén.

aranyat és ezüstöt hozott Rómából

kezett a falra, ami szabálytalan. Hoz-
zátette, minden bizonnyal azért hibá-
zott tanítványa, mert a kissé szeles
időben a távolságot jelző zászló lebe-
gése megzavarta.

Vasárnap nyolc érmet: két aranyat,
négy ezüstöt és két bronzmedált sze-
reztek a magyarok. Hosszú Katinka
200 méter vegyesen győzött, 200 há-
ton pedig második lett. Kapás Boglár-

ka 200 méter pillangón diadalmasko-
dott, és ebben a számban a dobogó
többi fokára is magyarok álltak fel: Ja-
kabos Zsuzsanna második, Szilágyi Li-
liána pedig harmadik lett.

Ezüstérmet nyert 200 méter há-
ton Telegdy Ádám, valamint 50 mé-
ter pillangón Szabó Szebasztian, míg
Késely Ajna 200 méter gyorson har-
madikként csapott be a célba.
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Egyre népszerűbb a kosárlabda 3×3-as válto-
zata, ami a streetballra hasonlít, három-
három játékos küzd egymással egy
palánkra. A kosár egy pontot ér,
a félkörön kívül viszont kettőt.
Egy meccs tíz percig vagy
az egyik csapat huszonegy
pontjáig tart. Legutóbb
Manilában a magyar vá-
logatott nyolcadik lett,
most viszont döntőbe ju-
tott. A csoportban há-
rom győzelem mellett –
Lettország, a házigazda
Hollandia és Türkmenisztán
ellen – egyszer kikaptak a mie -
ink, Kína ellen 21–11 lett az
ázsiaiaknak, majd következett a ne-
gyeddöntőben Spanyolország, a négy között pe-
dig Franciaország két vállra fektetése. A finálé-
ban Kínának vághattak volna vissza a magyarok,

VB-EZÜSTÉREMMEL 

Papp Klaudia, aki nyártól az UNI Győr já-
tékosa, múlt héten fantasztikus sikert
ért el a 3×3-as világbajnokságon a ma-
gyar válogatott tagjaként: ezüstérmet
szerzett. Mindössze Kínától szenvedett
vereséget a magyar gárda. Augusztus-
ban a debreceni Európa-bajnokságon az
aranyérmet célozzák meg a mieink – ad-
ta hírül a gyorikosar.hu.

de nem bírtak a domináns, a magyar játékosok-
nál is egy fejjel magasabb játékost is felvonulta-
tó riválissal.

Az ezüst is szépen csillogott azonban Med-
gyessy Dóra, Theodoreán Alexandra, Papp Klaudia
és Goree Cyesha nyakában. A sikerből egykori és
jelenlegi győri játékosok és edző vették ki alapo-
san a részüket, hiszen Papp a következő szezonban
Győrben kosárlabdázik, Goree három évet húzott
le zöld-fehérben, míg a kapitány Károlyi Andrea,
valamint segítője, Jakab Máté korábban másoded-
zőként dolgozott a győrieknél

A csapat a vb-ezüsttel kivívta az olimpiai selej-
tező jogát. A 3×3-as kosárlabda Tokióban sze-

repel először az ötkarikás játékok mű-
során, s egy nagy lépést tett a ki-

jutás felé a válogatott.
„Bár több megkeresésem

volt, Győrből is, de az iskola
végéig nem akartam válta-
ni. Utána jött a BEAC aján-
lata, amit elfogadtam,
most pedig egy még na-
gyobb ugrás következik, a

nemzetközi porondon in-
duló UNI Győr. Várom a sze-

zont, kíváncsi vagyok, mire le-
szek képes. Előrelépés ez szá-

momra, biztosan sokat tanulok
majd, de remélem, én is tudok segíteni

a csapatnak, hogy elérje a célját” – mondta Papp
Klaudia, aki a hagyományos kosárlabdában is ki-
próbálná magát a válogatottban.

Reméli,
tud segíteni
a csapatnak,
hogy elérje

célját

érkezik Győrbe

A spinracing zenés, koreografált
teremkerékpár-edzés, mely kitűnően
alkalmas az állóképesség fejlesztésé-
re. Az edzések során különös figyel-
met fordítanak a zene ütemszámá-
nak kihasználására. Lassú, közepes, il-
letve gyors zenék határozzák meg a
mozgás karakterét, melyek segítsé-
gével hegy-, sík- és lejtőmenetet is
tudnak modellezni.

KÉTSZÁZ PERCIG
tekertek a Dunakapu téren

Kétszáz ember, jó zene, izzasztó
gyakorlatok – ezek jellemezték
leginkább a szombati Spinracing
Marathont, ami idén már az
ötödik volt.

Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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Aranyérmesek: női tanuló kétpár (Majsa Klaudia,
Holpert Eszter), női tanuló négypár (Majsa Klaudia,
Holpert Eszter, Nabi Mirella, Győri Alexandra, korm.:
Kővágó Hanga), női tanuló egypár, A futam (Majsa
Klaudia), női tanuló egypár, B futam (Holpert Eszter),
női tanuló egypár, C futam (Nabi Mirella), női tanuló
egypár, D futam (Győri Alexandra).

Ezüstérmesek: női tanuló kétpár (Nabi Mirella,
Győri Alexandra), női ifjúsági négyes (Vaday Kata-
lin, Szabó Lujza, Dittrich Zsófia, Czapáry-Martin-
csevics Klára).

Bronzérmesek: női serdülő négyes (Vaday Ka-
talin, Szabó Lujza, Hécz Zsuzsanna, Czapáry-Mar-
tincsevics Klára, korm.: Kővágó Hanga), női tanuló
egypár, A futam (Csiza-Pák Luca), női tanuló egy-
pár, B futam (Papp Dóra), női serdülő kétpár (Ka-
rácsonyi Nóra, Dittrich Zsófia).

A versenyzőket Lakó Szandra edző készítette fel.

a mieink

A hétvégén rendezték az evező-
sök Budapest-bajnokságát, amelyen a Győri
Atlétikai Club (GYAC) 25 versenyzője vett részt,
főként a tanuló és serdülő korosztályból. Az
időjárás nem volt mindegyik futamban ideális,
néha záporok nehezítették a versenyt.

Sikerrel
SZEREPELTEK
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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 28—július 4.

Sertéslapocka

Magyar Idared
alma

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Mesés tejföl
20%-os, 330 g, 

663,64 Ft/kg

Tuborg
dobozos sör 
0,5 l, 358 Ft/l, 189 Ft/db

999 Ft/kg

350 Ft/kg

Csirkeszárnytô

219Ft/db

120 Ft/kg

kartonos ár

179 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 358 Ft/l

kartonos ár

179 Ft/db

Az elszánt kerekezők azt kísérelték
meg, hogy huszonnégy óra leforgása
alatt százszor tekerjenek fel a Fő tér-
től az apátságig, azaz egy napjuk volt
arra, hogy megtegyék a 8848 méter
szintkülönbséget, amely a tenger-
szinttől a Mount Everest csúcsáig ju-
tással ér fel. A kihívást tizenhárman
próbálták teljesíteni, aki ötször fölte-
kert, azt már emlékéremmel jutal-
mazták, azonban mindössze öt em-
bernek, a Bakony Racing Team négy
tagjának – dr. Timár Zsoltnak, Váraly-
lyai Lászlónak, Vock Balázsnak és Ma-
rosvölgyi Csabának –, valamint egy
pápai kerékpárosnak  – Marton Atti-
lának  – sikerült századszorra is elérni
az apátságig, ezzel maguk mögött
hagyva 160 kilométert, amelynek kö-

rülbelül felét tették meg emelkedőn
fölfelé.

Vock Balázs szervező, a táv egyik
teljesítője elmondta, csapatával az
Everest Challenge-hez olyan hely-
színt kerestek, amely szép, mere-
dek, árnyékos, ugyanakkor autóktól
elzárt, biztonságos, és valóban kihí-
vást jelent a kerékpárosok számára.
Hozzátette, sokat edzenek Pannon-
halmán, így tulajdonképpen adott
volt, hogy a Gesztenyés Horog mel-
lett teszik le voksukat, de ez még
őket is nagy erőpróba elé állította.
Elárulta, bár legtöbbjük 7000 kilo-
méternél is többet tekert már, volt,
hogy huszonnégy óra leforgása alatt
a tengerig bicajoztak, mégsem volt
könnyű dolguk szombaton. Vock Ba-

Nagy esély van arra, hogy Győr-
ben fut be a Giro d’Italia mezőnye
2020 májusában, sőt sajtóértesü-
lések szerint a világ legjobb kerék-
párosai feltekernek a pannonhal-
mi apátsághoz is. A témában lap-
zártánk után, csütörtökön tartott
sajtótájékoztatót többek mellett
Révész Máriusz aktív Magyarorszá-
gért felelős kormánybiztos, a Giro
d’Italia Nagy Rajt szervezőbizott-
ságának vezetője Budapesten, er-

kerékpáros körverseny a Tour de
France után, amelyet évente ren-
deznek meg. Míg az útvonal min-
den évben más, a verseny felépí-
tése nem változik: legalább két
időfutamot tartalmaz, illetve a
versenyzők áthaladnak az Alpo-
kon, beleértve a Dolomitokat is.
Hasonlóan a többi Grand Tour ver-
senyhez a Giro is 21 szakaszból áll,
amit 23 nap alatt teljesítenek két
pihenőnappal.

végállomás?! 

Talán Győr lesz

AZ EGYIK 

ről természetesen következő lap-
számunkban hírt adunk. A Giro
d’Italia a második legrangosabb

lázs érezte, hogy önmagával is meg
kell küzdenie, de úgy véli, a siker
többnyire fejben dől el, így nem volt
kérdés: 13 és fél óra alatt még há-
rom defekt ellenére is megcsinálta
a kihívást. Nem csak ő küzdötte le
saját határait, szerinte mindenki
erőn felül teljesített, aki bevállalta a
tekerést. Kiemelte a leggyorsabb
bringást, dr. Timár Zsoltot, aki mind-
össze körülbelül 10 és fél óra alatt
pipálta ki a megmérettetést, de a
legidősebb társukat, a 62 éves Hardi
Jánost is megemlítette, aki elképesz-
tő teljesítménnyel, 50 körrel zárt.
Természetesen nem hagyta ki, hogy
elmondja, mennyire büszke 12 éves
fiára, Vock Andrásra, aki a legifjabb
kerekezőként 15 kört hajtott.

Saját határaikat feszegették és küzdötték le
azok a kerékpárosok, akik múlt szombaton ne-
kivágtak az I. Everest Challenge teljesítésének
Pannonhalmán.

Szerző: Bodrogi Sára  /  Fotó: O. Jakócs Péter

SZÁZSZOR
tekertek az apátságig
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