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A tábort két turnusban szervezték általános iskolások számá-
ra. A gyerekek az előre tervezett foglalkozások mellett sport-
versenyeken vehettek részt, sőt a tűzoltók munkáját és felsze-
reléseit is megismerhették. „Az 1990-es évek eleje óta minden
évben szervezünk tűzoltótábort, a fiatalok és szüleik számíta-
nak a programra, így hamar be is telt a létszám” – mondta a
Győr+ Televíziónak a katasztrófavédelmi igazgatóság helyettes
vezetője, Sári Ákos, és hozzátette, hatalmas az érdeklődés a
szakma iránt, ami által biztosított lehet az utánpótlás is.

A pénteki szakmai napon gyakorlati bemutatók keretében
adtak számot tudásukról a fiatalok, szüleik és ismerőseik is rá-
csodálkozhattak arra, mi mindent tanultak néhány nap alatt Sá-
ráspusztán a tűzoltóktól és a társszervek képviselőitől. „Nagyon
élveztem a programokat, úgy érzem, sikeres héten vagyok túl,
mert sok olyan dolgot tanultam, amit máshol nem tudtam vol-
na elsajátítani, például a katonáktól menetelést, a rendőröktől
szituációs gyakorlatot, a tűzoltóktól pedig kismotorfecskendő-
szerelést, staféta-futást, puttonyfecskendővel való célba lövést
és sugárszerelést” – fogalmazott Janics Botond. „Persze töké-
letes semmiben sem vagyok, de egy-két ügyes fortélyt ellestem
a szakemberektől, büszke vagyok rá, hogy igazi tűzoltóktól ta-
nulhattam meg a szakmájuk apró fogásait” – mondta a Sopron-
ból érkezett 12 éves fiú.

A tűzoltó szakmai tábor ezen a héten a második turnussal
folytatódott, ismét telt házas tábort bonyolított a katasztrófa-
védelmi igazgatóság. A legtöbb gyereket szüleik fizették be, de
17 fiatal táborozását a motorosok finanszírozták. Az Arrabona
Eagles Motoros Klub májusi, győrújbaráti motoros találkozójá-
nak bevételéből segített olyan diákoknak, akik egyébként nem
jutottak volna el Sáráspusztára.

Az év elején úgy döntöttek, hogy az
eddigi bevétel nagy részét arra fordít-
ják, hogy a handpan és világzene ked-
velőinek fesztivált szerveznek. Elhiva-
tottak a minőségi zene iránt és álmuk,
hogy a handpan rajongói együtt tölt-
hessenek családias és meghitt hangu-
latban boldog és értékes négy napot.
A HUG ünnep, ami a zenéről, a tuda-
tosságról, az együttlétről, a közös alko-
tásról szól, harmóniában létezve egy-
mással és a természettel – mesélte Pat-
rik két élőben eljátszott dal között.

A fesztivált július 4–7. között első
alkalommal rendezik meg Cseszne-
ken, a Kisbükk majorban, ahol közel
húsz hektár területen, erdővel, lege-

A handpan egy ufó formájú, meditatív hangszer, a hangtál és a dob keve-
réke, melyet 2001-ben mutattak be először Frankfurtban a Nemzetközi Ze-
nei Vásáron. Egy ilyen eszközzel érkezett a Győr+ Rádió stúdiójába Szom-
bathelyi Patrik, a ToSoDa Projekt egyik tagja. Nem először járt a stúdiónk-
ban, hiszen koncertekről, fellépésekről, muzsikáról már többször beszél-
gettünk vele. Most viszont egy vadonatúj fesztivál volt a téma, amely a
környéken egyedülálló módon kínál programot a műfaj szerelmeseinek.

lővel, tóval és az azt tápláló forrással,
valamint békésen kérődző háziálla-
tokkal körülvéve lehet feltöltődni. Ki-
váló alkalom az elmélyülésre, a ter-
mészettel való kapcsolódásra, és per-
sze az önfeledt szórakozásra.

A fesztivál céljai között szerepel,
hogy a lehető legnagyobb arányban
használjanak ökologikus megoldáso-
kat a helyszínek és közösségi terek ki-
alakításánál. A fesztivál szemétmen-
tes. Ezt támogatja a szervezők azon
kérése, hogy mindenki hozzon saját
tányért, bögrét és evőeszközt magá-
val, de minél kevesebb műanyag
zacskót és egyszer használatos cso-
magolt dolgokat. 

Idén is népszerű a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság tűzoltó szakmai tábora – erről a szülők, ismerősök és az érdeklődők
múlt pénteken győződhettek meg, amikor a táborozók szakmai nap kere-
tében mutatták be, mit tanultak a hét során.

ajánló

ajánló

ÖKOTUDATOS TALÁLKOZÓ lesz a Bakonyban

Idén is jól „pörög”
A TŰZOLTÓTÁBOR

ajánló

ajánló

Fotó: O. Jakócs Péter
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A győrújbaráti Egy a világunk Ala-
pítvány súlyosan, halmozottan sérült
gyerekeknek, fiataloknak szervez sza-
badidős és rehabilitációs programo-
kat, amiken az általuk csak kacifánto-
soknak hívott fiatalok ép társaikkal
együtt vesznek részt. Ahogy nevük is
kifejezi, azt szeretnék elérni, hogy
természetesebb legyen egy fogyaté-
kossággal élő az épek között.

Tremmelné Kovács Nóra és csa-
ládja még 2012-ben személyes érin-
tettségük miatt hozta létre az alapít-
ványt. Zsófi születésétől fogva súlyos
mozgássérült – idézte fel az anya. 

Az elmúlt években nagyon sokat
láttak, s észrevették, hogy a sorstár-
saik – bár már egyre többen mozdul-
nak ki – belefáradtak a folyamatos
fejlesztésekbe és azt érzik, egysze-
rűbb otthon maradni, az utcán a bá-
muló tekinteteket, a kérdéseket, a
megjegyzéseket már nincs erejük
megtapasztalni, meghallgatni. Az
édesanya hangsúlyozta, ha nincse-
nek jelen az épek között, nem hallat-
ják hangjukat, nem tudnak változáso-
kat elérni. Pedig azt, hogy mire van
szükségük, csak az érintettek tudják
elmondani.

Az alapítványhoz tartozó gyerme -
kek mindenhol ott vannak, ahol az
ép társaik is. Első integrált program-
jukat 2015 decemberében rendez-
ték. „Az volt a célunk, hogy közelebb
hozzuk egymáshoz a gyerekeket, hi-
szen nekik nincs lehetőségük talál-
kozni: nem járnak együtt iskolába,
sportprogramra, színházba” – hang-
súlyozta Tremmelné Kovács Nóra.
Hozzátette, ezt követően sorra szer-
vezték a programokat, amiket már
mindenki ugyanúgy várt. 

2016 nyarán például olyan napkö-
zis tábort, amire korábban még nem
volt példa a környéken: a súlyosan
halmozottan sérült gyerekek szüleik
nélkül, ép társaikkal, felnőtt, külön-
böző területekről érkező segítőkkel
táboroztak. Nóra azt vallja, ilyen egy-
szerű (lenne) az integráció, mert egy
a világunk!

Míg a tábor egy intim együttlét, a
futás nyitott program. Az első ilye-
nen, ahogy ráfordultak a célegyenes-
re, a közönség spontán ünnepelte
őket. A szülőknek ez megerősítés, a
mindennapjaiknak is szól a taps. Leg-
utóbb a Győr–Lipót futóversenyen
vettek részt a kacifántosok öt csapat-
tal, váltóban, önkéntes segítőkkel.

Az alapítvány integráció melletti
másik álma – amit csak csendben

mernek említeni – az, hogy elérjék,
a kacifántosoknak is lehetőségük le-
gyen az élethosszig tartó tanulásra.
Egy intézményt létrehozni, ahova
mehetnek ők is bármikor. Az érintett
fiatalok a tankötelezett kor vége után
a szociális szférába kerülnek, ma egy
súlyosan, halmozottan sérült ember-
nek a nappali ellátása nem
igazán megoldott, ál-
talában a család-
ban maradnak. A
sérülteket ne-
velők célja,
hogy biztosí-
tott legyen
gyermekük
ellátása, mi-
után ők már
nem tudnak
róluk gondos-
kodni. Egy ilyen
alapítványi intéz-

mény fenntartása azonban borzasztó
pénzeket emészt fel. Nóráék bíznak
abban, hogy elindult egy folyamat,
és az ilyen intézmények normatív tá-
mogatását felülvizsgálják, de még
nem látszik, hova fut ki az ügy.

A jelenbe visszakanyarodva Nóra
megjegyezte, mivel a gyerekek több-

sége nem beszél, a prog-
ramok során folya-

matosan használ-
nak alternatív

kommunikáci-
ós eszközö-
ket. Két éve
a Kantha-
rosz Alapít-
vány támo-
g a t á s á v a l

megvásárol-
hatták a szem-

mel irányított
kommunikációs esz-

közt, a Tobiit. Az azóta kapott támo-
gatást pedig szeretnék arra fordítani,
hogy el tudjanak indítani egy kölcsön-
zési rendszert, így azok is tudnának ké-
szülékeket használni, akik nem enged-
hetik meg maguknak a vásárlást.

Zsófi most egy ugyanolyan 15 éves
kamaszlány, mint ép társai, de súlyos
mozgáskorlátozott és nem beszél.
Anya tudja róla, a jelzéseiből, hogy ér-
telmes gyermek. Serdülőkhöz híven a
maga módján lázad. „A humornak mu-
száj jelen lennie, anélkül nem lehet túl-
élni. Nem tudom, hogy milyen lenne
más gyerekkel az élet, nekünk már így
természetes. Igyekszünk sokat nevet-
ni, boldognak lenni. Miután ezt elfo-
gadtuk, hihetetlen szeretet, harmónia
vett minket körül” – mondja az édes-
anya. Hangsúlyozza, ha jelen vagyunk
és felhívjuk a figyelmet, előbb-utóbb
lesz változás, lesz eredmény. Kezdemé-
nyezni kell!

Egy 
a világunk!

Ma már sokkal több család mozdul ki otthonról kacifántos gyerekével, mint korábban. Az
integrációra törekvést is egyre több fronton tapasztalhatjuk. A folyamat azonban Magyar-
országon még mindig gyerekcipőben jár. Az Egy a világunk Alapítvány is azért dolgozik, hogy
természetes legyen, hogy találkoznak a fogyatékossággal élő fiatalok ép társaikkal.

CSAK JELENLÉTTEL
Szerző: Szigethy Teodóra

Fotó: Marcali Gábor

érhető el változás
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A hétvégén Brüsszelben megren-
dezett Hungastry Fesztiválon Győr ki-
emelt szerepet kapott. Ahogy dr. Lipo-
vits Szilárd jegyző a rendezvény meg-
nyitása alkalmából fogalmazott, Győr-
ről a gasztronómia területén is sok ér-
dekességet lehet elmondani. Beszé-
dében kitért gasztronómiai hagyomá-
nyainkra, városunk népszerű fesztivál-
jára, a Stílusos Art Piknikre, amely az
ízeket társítja a kultúrával, de az olyan
különlegességekre is, mint Jedlik
Ányos, a szóda és a fröccs története,
valamint Győr ételkultúrájának jelené-
re, a Győri Bornapokra és Fröccsfesz-
tiválra is. A már említett Stílusos Art
Piknikből a brüsszeli közönség is ízelí-
tőt kapott a győri sátorban.

Városunk csapata a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum ve-
zetésével nemcsak a kulináris külön-
legességeket, de kultúránkat, sőt tu-
dományunkat is bemutatta a feszti-
válon. A program látogatói rövid be-
tekintést nyerhettek a szódakészítés
európai történetébe, kóstolók alkal-
mával megyénk italkultúrájába is.

Városunk nemcsak kitűnő ételekkel, de egy csipetnyi kultúrával
is készült a Hungastry Fesztiválra, megfűszerezve némi tudo-
mánnyal, izgalmas kísérletek formájában. Győr nagy sikert ara-
tott a belga fővárosban.

Kitelepült A Pult is a Rómer Házból a
„Pia Joe” elnevezésű piaggio gasztro-
motorral.

Győrben is tanult a 40 éve elhunyt
Öveges József Kossuth-díjas piarista
szerzetes, tanár, tárgyiasult és szellemi
hagyatéka tovább él a városban. Tisz-
teletére látványos kísérleteket is láthat-
tak az érdeklődők, elsősorban a gaszt-
rofizika témaköréből Mészáros Péter
győri fizikussal, a Rómer-múzeum Öve-
ges-hagyatékának gondozójával.

A győri standon videóinstalláció
formájában láthattak „kiállítást” a
vendégek „Gasztrotémák a magyar
fotóművészetben” címmel, Grászli
Bernadett művészettörténész, múze-
umigazgató, az Art Piknik társalapító-
ja és művészeti vezetője szervezésé-
ben, a budapesti Vintage Galéria tá-
mogatásával.

A győri standon bemutatkozott az
Op-Art – Plastr design workshop is,
amely a gaszrokultúra kiegészítő kel-
lékeire, tányérokra, tálakra fókuszált,
méghozzá Victor Vasarely mozaikjai
által inspirálva.

Vitályos Eszter, európai uniós fejlesztéspolitiká-
ért felelős államtitkár elmondta, a beruházás az
Állami Egészségügyi Ellátó Központ 9,81 milliárd
forint keretösszegű országos fejlesztésének része,
amelynek során az ország 37 patológiai osztálya
számára a szövettani vizsgálatokhoz szükséges kor-
szerű patológiai berendezéseket szerzik be, 8 me-
gyei kórházban korszerű, pneumatikus csőposta-
rendszert alakítanak ki és már befejeződött 43 pa-
tológiai osztály, elsősorban bonctermek, kegyeleti
és kiszolgáló helyiségek felújítása.

A fejlesztés gyorsabb és pontosabb diagnózis
felállítását teszi lehetővé, eredményesebbé válhat
a gyógykezelés és csökkenhetnek a diagnosztika
költségei. A szövettani vizsgálatokhoz szükséges
korszerű patológiai berendezések a terápia alapját
képező szövettani diagnózis minőségét biztosítják
– hangzott el a megnyitón.

HUNGASTRY: Brüsszelben járt a győri gasztronómia

Szerző: Papp Zsolt 

A győri Petz-kórházban közel három kilométer
hosszúságú, korszerű, pneumatikus csőpostarend-
szert alakítottak ki, amelyek a kórház épületein belül
a különböző osztályok és a központi laboratórium kö-
zött teremtenek összeköttetést, és az anyagok gyors,
gazdaságos és megbízható szállítására nyújtanak op-
timális logisztikai megoldást. A korszerű kórházi min-
taszállítás megteremtésével jelentős munkaidő- és
költségmegtakarítás érhető el. A csőposta 48 állomása
a nap 24 órájában biztosítja a szállítást, s havi kétezer
kilométer gyaloglástól mentesíti a kórház dolgozóit.

A diagnosztikai munkafolyamatok támogatását
szolgálja a patológiai informatikai rendszer fejlesz-
tése és az informatikai eszközök beszerzése. Az
eredményesebb gyógykezelés és a költséghaté-
kony diagnosztika érdekében korszerű labordiag-
nosztikai módszertant dolgoznak ki és laboratóri-
umi konzulenseket is képeznek.

Dr. Tamás László János, a kórház főigazgató főor-
vosa az ünnepségen kijelentette: „Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter a Felsőoktatási és Ipari
Együttműködési Központ (FIEK) avatásán azt mond-
ta, sikeres Győr nélkül nincs sikeres Magyarország.
Ezt továbbgondolva úgy vélem, sikeres Petz-kórház
nélkül nem lehet sikeres a régió egészségügye sem.”

A város nevében dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester üdvözölte a fejlesztéseket. Kijelentette: büsz-
ke arra, hogy 41 évig itt dolgozott orvosként, s örö-
mének adott hangot, hogy a kórház kilenc éve folya-
matosan fejlődik, s a mostani fejlesztés is hozzájárul
a győriek egészségének megőrzéséhez. 

Elkészült a győri Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház csőpostarendszere és felújították a
patológiai osztályt. A múlt csütörtöki ünne-
pélyes avatáson azt hangsúlyozták, ismét ja-
vultak a betegellátás feltételei a 300 millió
forintos fejlesztés eredményeként.

Csőpostát
avattakSzerző: Koloszár Tamás

Fotó: Darázs Csaba
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A 2015 őszén elindult szolgáltatás
úgy lett a városlakók és a turisták
életének szerves része, hogy a fel-
használók a mindennapokban nem
is érzékelik, milyen komoly háttérap-
parátus működteti az évről évre gya-
rapodó hálózatot: webes ellenőrző
felületek és nyomon követés, intelli-
gens távfelügyeleti rendszer, a dol-
gok internetes elvén szerveződő esz-
közpark.

A rendszer közel négy éve startolt
el 23 állomással és 180 magyar gyárt-
mányú, tartós, alacsony szervizigé-
nyű, egyedi megjelenésű, jeladóval
ellátott kerékpárral.

Az összes kerékpár elhelyezkedé-
se webes felületen ellenőrizhető, az
állomásokat intelligens, IoT felügye-
leti rendszer tartja állandó ellenőrzés
alatt, immár 34-et: a Malom liget áp-
rilisi felújításakor készült el a leg -
újabb terminál 12 dokkolóval, ame-
lyek közül négy elektromos. Ezzel a
flotta 196 hagyományos és 14 vil-
lanybringából áll, amelyekkel könnye-
dén körbe lehet tekerni az egész vá-
rost. Ráadásul ma már összesen 417
dokkoló áll üzemben, vagyis közel

kerékpárral bővült a GyőrBike

A győri közbringarendszer összesen 34 állomásán már 196 hagyomá-
nyos és 14 elektromos kerékpárt vehetnek használatba a felhasználók.

kétszer annyi van belőlük, mint a ke-
rékpárokból, így mindenütt és min-
dig van elegendő hely a kerékpárok
leparkolásához.

„Az önkormányzat célja az volt,
hogy minél többen használják a ke-
rékpárokat mindennapjaikhoz, ezál-
tal csökkentve a város levegőjének
szennyezettségét, a városi dugókat,
zajokat. A kerékpárkölcsönző rend-
szer formailag elegáns, dinamikus,
ugyanakkor minimalista stílust tük-
röz, mely Győr arculatába könnyen
és jól beilleszkedik” – hangsúlyozza
Radnóti Ákos alpolgármester, aki sze-
rint a közel hatezer regisztrált felhasz-
náló is azt bizonyítja, a kezdeménye-
zés egyre jobban belopja magát az
emberek mindennapjaiba, akik 2015
óta több mint 100 ezer alkalommal
használták a bicajokat. Sok a rendsze-
res tekerő: ők bérletet váltanak, tá-
boruk az év végére az ezres határt
fogja ostromolni, jó esetben átütni.

A közösségikerékpár-szolgáltatás
fizikai infrastruktúrája az önkor-
mányzat tulajdona, és a T-Systems
által biztosított innovatív szoftver
működteti.

Les Zoltán régi, tapasztalt audis. Hu-
szonkét éve került a győri vállalathoz,
pályafutása akkor indult, amikor Győr-
ben megkezdődött az autógyártás.

„Les Zoltán a legapróbb részletekig
ismeri a győri járműgyártást, hiszen a
kezdetektől jelentősen hozzájárult a
fejlődéséhez. Sokéves tapasztalata
nagyban segíti a vállalatot, hogy a jö-
vőben megfeleljen a járműiparban
zajló átalakulási folyamat kihívásai-
nak” – mondta Achim Heinfling, a
győri Audi igazgatóságának elnöke.

Les Zoltán 1971-ben született Pé-
csett, gépészmérnökként végzett a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemen. 1997-ben szé-
riatervezőként kezdte pályafutását
az Audi Hungaria járműszereldéjé-
ben, ahol elsőként az Audi TT gyár-
tása kezdődött meg 1998-ban.
2000-ben átvette a járműszerelde
vezetését, 2008-ban Ingolstadtba
váltott, ahol a járműgyártás terüle-
tén töltött be vezetői feladatokat.
2010-ben tért vissza az Audi Hunga-
riához a szerelde, logisztika és elő-

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Audi

széria területek vezetőjeként. A tel-
jes gyártási mélységű járműgyár
2013-as megnyitásakor a járműsze-
reldét irányította. 2016-tól az analí-
zis- és előszéria-centrumot vezette.

Házas, két lánya van. Les Zoltán
Arnd-Robert Sponagelt váltja a jár -
mű gyártásért felelős igazgatósági tag
pozíciójában, aki visszatér Ingolstadt-
ba a járműgyártás vezetőjeként.

Arnd-Robert Sponagel vezetése alatt
indult el az új Audi TT RS, az Audi RS
3 Limousine, valamint az első győri
SUV, az Audi Q3 sorozatgyártása az
Audi Hungariánál.

Les Zoltánt nevezték ki az Audi Hungaria járműgyártásért felelős
igazgatósági tagjának. A hírnek különös jelentőséget ad, hogy
a vállalat történetében ő az első magyar felelős a poszton. Elő-
ször fordul elő az is, hogy két magyar is tagja az igazgatóságnak.
Dr. Knáb Erzsébet már hosszú évek óta a személyügyekért fele-
lős igazgatósági tag.

MAGYAR VEZETŐ
irányítja az Audi járműgyártását

ELEKTROMOS

Fotó: O. Jakócs Péter
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„Ami elromolhat, az el is romlik” — így szól
Murphy törvénye, a biztosítás pedig nagy se-
gítség lehet egy-egy váratlan, balul elsült
helyzetben.

Varga László, a Megoldások Fiókja Kft. ügyvezetôje a
Gyôr+ Rádióban mesélte el tanulságos történetét. Fel-
idézte, azzal kezdôdött a baj, hogy
felesége lepattant a szobabicikli-
rôl, és aláfordult a bokája. A
lábtöréshez fekvôgipsz társult,
amit majd járógipsz követ, a
többhetes procedúra miatt pedig
a nyaralásukat is le kellett mondani-
uk. És itt még nem ért véget a Murphy-hullám: „A szer-
vizbôl hazahozott autóm kuplungja felmondta a szolgá-
latot” — folytatta az ügyvezetô, aki hálás azért, hogy volt
biztosításuk. „Olyan lakásbiztosítással rendelkezünk,
amire baleset-, sportbaleset-biztosítás van, így némi kár-
pótlásra a fájdalmas boka miatt számíthat a feleségem”
— mondta Varga László. Azzal folytatta, bár a nyaralást
már befizették, az út foglalásával egy idôben kötött
sztornóbiztosítás miatt — minimális önrész levonása után
— visszakapják a pénzüket. Nem beszélve arról, hogy az
autójára kötött casco olyan assistance szolgáltatást tar-
talmazott, amely fedezi a jármû szervizbe szállítását,
ahol garanciális a javítás. Fontos, hogy a kocsi javításá-
nak idejére hasonló kategóriájú autót biztosítottak térí-
tésmentesen!

Varga László története rávilágít, érdemes elôre gon-
dolkodni, hiszen önt is bármikor utolérheti Murphy!
Keresse fel a Megoldások Fiókja Kft. tanácsadóit,
akiknek minden helyzetre van megoldásuk!

Biztosításról tabuk nélkül 
a Megoldások Fiókja Kft., a Generali
hivatalos partnere támogatásával.

www.vlaci61-generalibiztosito.com
Keresse a Megoldások Fiókját a Facebookon is!

A biztosítási szakma iránt érdeklôdôket
Varga Lászó ügyvezetô

szívesen látja egy kötetlen beszélgetésre!

Hívjon: 30/936-1957
Próbálja ki magát nálunk és legyen egy sikeres csapat tagja!

Gyôr, Bajcsy-Zs. út 44.

Ha Murhpy közbeszól,
JÓL JÖN A BIZTOSÍTÁS 

A megemlékezésen Villányi
Tibor, a Győri Zsidó Hitközség
elnöke rámutatott arra, hogy a
holokauszt hatmillió áldozatot
követelt, és a meggyilkolt em-
berek jelenét, jövőjét is meg-
semmisítette. „Szerencsések
vagyunk mi, akik túlélő szülők
gyermekei vagyunk, megkap-
tuk az életet, amit másoktól
megtagadtak. Nekünk kell élni
azok életét is, akik azért nem
születhettek meg, mert zsidók
lettek volna – mi azért élünk,
hogy helyettük is zsidók le-
gyünk” – hangsúlyozta beszé-
dében az elnök.

EMLÉKEZTEK
Borkai Zsolt polgármester is je-

len volt az eseményen. Elmondta,
a II. világháború és a nácizmus
olyan mély sebeket ejtett az em-
beriségen, ami nagyon nehezen
gyógyítható. Hozzátette, a soha
el nem múló fájdalom emberek
millióit érinti, és ez alól Győr sem
kivétel. Arról is beszélt, a világban
fellelhető konfliktusok nagy része
a tisztelet hiányából fakad. „Ha
működött volna a tisztelet, a ho-
lokauszt sem történt volna meg”
– világított rá. Kiemelte: „a zsidó
emberek ma is értékes tagjai kö-
zösségünknek, mi pedig tisztelet-
tel tekintünk rájuk.”

Totha Péter Joel főrabbi a
holokauszt borzalmait idézte
fel. „A holokauszt hosszú, sö-
tét csíkot húzott Európa fölé,
és ebben a kénes fényben a
történtek újramondták a sza-
vakat, és életre keltették az
emberi szenvedésről szóló
passiójátékot” – fogalmazott a
főrabbi. Beszélt arról: ma
1444 olyan magyar város és
falu van, amelyekben több
mint hét évtizede nincs már
zsidó hitközség.

A ceremónia zárásaként a
résztvevők gyászköveket helyez-
tek el az áldozatok tiszteletére.

A hetvenöt évvel ezelőtt Győrből és környékéről elhurcolt több mint ötezer zsidóra és a
munkaszolgálatban, haláltáborban elhunytakra emlékeztek múlt vasárnap az izraelita
temetőben.

A holokauszt áldozataira
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

Veres András megyés püspök a Győri Egyház-
megyében augusztus 1-jei hatállyal többek között
az alábbi, Győrt közvetlenül érintő változtatásokat
rendelte el.

Bognár István plébános atyát felmentette a
Győri Egyházmegye püspöki irodaigazgatói meg-
bízatása és a székesegyházi plébánia, valamint
Győr-Kisbácsa lelkipásztori ellátása alól, és kine-
vezte a Papnevelő Intézet spirituálisává.

Kálmán Imre prefektus atyát kinevezte a Győri Egy-
házmegye püspöki irodaigazgatójává, meghagyva őt
a Papnevelő Intézet prefektusi szolgálatában.

SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK
Vlaj Márk segédlelkészt felmentette székesegy-

házi segédlelkészi és a Prohászka Ottokár Orsolyi-
ta Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda iskolalel-
készi és püspöki biztosi megbízatása alól, és tanul-
mányai folytatására a római Pápai Magyar Intézet-
be küldi.

Végerbauer Richárd atyát kinevezte székesegy-
házi segédlelkésszé, és megbízta a Prohászka Ot-
tokár Orsolyita Gimnázium, Általános Iskola és
Óvoda iskolalelkészi és püspöki biztosi feladatai-
nak ellátásával. Lakóhelyéül a győr-kisbácsai plé-
bániát jelölte ki.

az egyházmegyében
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„Nemcsak daliás és eszes, de eré-
nyes is volt, akit oltalmazóként, ebből
adódóan igazi lovagkirályként tiszte-
lünk” – fogalmazott a városi díszköz-
gyűlésen Borkai Zsolt. Hozzátette,
Szent László tisztelete áthatja minden-
napjainkat, kultúránk része, lokálpat-
riotizmusunk egyik fontos eleme. A
polgármester arról is beszélt, hogy
ezen a napon az emlékezés mellett
olyan személyeket díjaz a város, akik
Győrért tevékenykednek, a győri kö-
zösségért alkotnak, felelősséget vállal-
nak embertársaik iránt. „Nekik a díjjal
köszönjük meg mindezt, de tudnunk
kell, hogy egy olyan városban élünk,
ahol szerencsére rajtuk kívül is sokan
vannak, akik igazi lokálpatrióták, és
nem restek Győrt szolgálni.” Végeze-
tül beszédében arra is felhívta a figyel-
met, hogy a hagyományos értékek
tisztelete és továbbörökítése az utó-
kornak közös felelősségünk.

Borkai Zsolt polgármester Szent
László-érmet adott át Barabás László
festőművésznek festészeti-grafikai

A tavalyi Semmelweis-emlékév-
ben avatott szobor megálmodója dr.
Schmidt Péter gyermekorvos, aki
2015-ben munkájának elismeréséül
Semmelweis-díjat vehetett át. A díj
átvételekor határozta el, hogy az
anyák megmentője iránti tisztelete
jeléül emléket állít az orvostudo-
mány nagy hatású képviselőjének. A
tudós születésének 200. évforduló-
ján avatták fel a Rieger Tibor Kossuth-
díjas szobrászművész készítette mű-
alkotást a Radnóti utca 41. szám
alatt. Az ezredforduló óta Semmel-
weis emlékére állított márványtábla
is díszíti a főorvos rendelőjének elő-
terét, amelyet a mostani ünnepsé-
gen a Győr-Szigetiek Baráti Köre kép-
viselőinek körében dr. Schmidt Péter
koszorúzott meg.

„Semmelweis Ignác egy korszakal-
kotó zseni volt, életében nem jutott

A lovagkirály emlékezete és követői

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

munkássága és Győr művészeti éle -
tében betöltött közösségformáló te-
vékenységéért, míg Nagy István fény-
képészmester a város múltját és jele-
nét bemutató munkásságáért vehet-
te át az elismerést. Szent László-díjat
kapott Szalóky János OSB plébános
is közösségformáló és karitatív tevé-
kenysége elismeréseként, míg mun-
katársunk, Zombai-Kovács Ákos, a
Győr+ Televízió főszerkesztője a győ-
riek hiteles tájékoztatása érdekében
végzett több évtizedes szerkesztő-tu-
dósító munkája elismeréseként ve-
hette át a díjat. 

Munkatársunkat a díjjal kapcsolatos
érzéseiről kérdeztük: „23 éve vagyok a
pályán, és közben értek szakmai elis-
merések, de a 2019-es év különleges
számomra. Március 15-én Palkovics
László innovációs és technológiai mi-
niszter elismerő oklevelét vehettem át,
most pedig Győr városa ismerte el a
munkámat a Szent László Éremmel. Tu-
domásom szerint még egyiket sem
kapta meg médiamunkás, de az üzene-
te számomra egyértelmű: következhet
újabb 23 év kemény munka.” Zombai-
Kovács Ákos lapunknak azt is elmond-
ta, hogy az elmúlt több mint két évti-

zed alatt még soha nem dolgozott jobb
csapatban, mint a Győr+ Televízióban.
„Talán ennek a csapatszellemnek kö-
szönhető, hogy miénk a negyedik leg-
nézettebb helyi híradó az országban!” 

Az ünnepi műsorban Molnár Ág-
nes, a Győri Nemzeti Színház színmű-
vésze és Stummer Márton gitármű-
vész közreműködött. A Szent László-
nap a lovagkirály szobrának megko-
szorúzásával folytatódott a Káptalan-
dombon, majd püspöki szentmisével
a bazilikában, amit a hagyományos
ünnepi körmenet követett Szent Lász-
ló hermájának hordozásával.

Ünnepi díszközgyűlés, koszorú-
zás, püspöki szentmise és ünne-
pi körmenet szerepelt a Szent
László-nap programjai között
múlt csütörtökön. Munkatár-
sunkat is díjazták.

az „anyák megmentőjének” szobránál

számára elismerés, de halála után az
utókor méltó módon emlékezhet ar-
ra, aki a felfedezésével, miszerint a
műtétek előtti klórvizes kézmosással
megelőzhető a fertőzések terjedése,
anyák és újszülöttek százezreinek
életét mentette meg” – mondta kö-
szöntőjében dr. Schmidt Péter. 

Szeles Szabolcs önkormányzati kép-
viselő kiemelte, a legnagyobb magya-
rok Pantheonjában helye van Semmel-
weis Ignácnak, akit úgy tartanak nyil-
ván, mint az egyetemes orvostudo-
mány egyik legnagyobb hatású felfe-
dezőjét. Győrben nemcsak szoborral,
utcanévvel tisztelgünk előtte, hanem
születésnapján köszöntik a város szo-
ciális és egészségügyi dolgozóit és
büszkék lehetünk, hogy ma is vannak
olyanok, akik értünk, az egészségün-
kért dolgoznak a világhírű magyar or-
vos nyomdokain. 

A 2018-ban felavatott Rad-
nóti utcai Semmelweis-
bronzszobor avatásának el-
ső évfordulója alkalmából
szervezett ünnepségen
emlékeztek meg az anyák
megmentője, Semmelweis
Ignác születéséről és mun-
kásságáról.

EMLÉKEZÉS Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Zombai-Kovács Ákos, Szalóky János, 
Borkai Zsolt, Barabás László és Nagy István 

Átadták a Szent László-díjakat
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MEGELEVENEDETT a lovagkirály kora 

A hétvégén a szakrális események
után a középkort megidéző progra-
mok várták az érdeklődőket a
Szent László Napok keretében. A
belvároson ismét átvonult a kö-
zépkori sereg, az Aranyparton pe-
dig történelmi bemutatók, előadá-
sok, lovagi tornák hozták vissza a
kort, amiben lovagkirályunk élt.

O. Jakócs Péter képriportja
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A 40. évadzáró társulati ülésen
először az évad bemutatójáról szólt
az igazgató, amelyet az I. világháború
befejezésének 100. évfordulója alkal-
mából készített Ángel Rodriguez ko-
reográfus Black to say Silence – Sö-
tét, csönd címmel. Győrben 19 elő-
adáson több mint 10 ezer néző látta,
a fővárosban pedig három alkalom-
mal játszották telt ház előtt a dara-
bot, óriási sikerrel. „A nézőket a hi-
deg vízből a meleg vízbe kell dobálni,
szórakoztatni és elgondolkodtatni fel-
váltva” – hangsúlyozta Kiss János a
témaválasztással kapcsolatban. 

Felújították a Forgószél, avagy a
képzelet csodája című gyermekdara-
bot, amely elnyerte a veszprémi XXI.
Országos és Nemzetközi Kortárs
Összművészeti Találkozó Közönségdí-
ját, valamint a győri V. Gyermek Tánc-
fesztivál Arany Bab díját, amelyről
szintén a közönség döntött. Velekei
László koreográfiáját Máltára is meg-
hívták, ahová valószínűleg két év
múlva viszik el a mesebalettet.

Szó volt még a műsoron tartott da-
rabokról, amelyeket nagyon szeret a kö-
zönség, és amelyeket külföldön is gya-
korta bemutatnak. Ilyenek a Passage,

A skarlát betű, a Bolero és a Romance
című előadások, valamint Sebestyén Bá-
lint Antigoné című táncdrámája, ame-
lyet az Imre Zoltán Program díjazottja-
ként nyílt lehetősége színpadra vinni.

A direktor beszélt az új, világszín-
vonalú próbateremről is, amelyet az
Árpád parkolóházban alakítottak ki.
Az önkormányzat beruházása méltó
ajándék az idén 40 éves Győri Balett
számára, a mintegy 400 négyzetmé-
teres létesítményt a legmodernebb
technológia jellemzi. 

„A közelmúltban véget ért XV. Ma-
gyar Táncfesztivál rekordot döntött a
nézőszám és a bevétel szempontjából
is, pedig a megszokottnál kevesebb
volt az előadás. Az együtteseknek
presztízsnek számít részt venni a fesz-
tiválon” – tájékoztatott Kiss János. 

Kiderült: az évad végén búcsúzik a
társulattól a svájci Thierry Jaquemet ba-
lettművész, akit többek mellett A skarlát
betű előadásban láthatott a közönség.
Kiss János igazgató tánckari tagból ma-
gántáncossá nevezte ki Marjai Lili Annát

és Engelbrecht Patrikot. A Bombicz Bar-
bara alapító tag által létrehozott Győri
Balett-vándordíjat, melyet a táncosok
szavazata alapján ítélnek oda, Luigi Ian-
nonétól Tatiana Shipilova vehette át.

A következő évadról szólva az igaz-
gató azt ígérte, különleges fellépések,
nagyszerű előadások és sok munka
vár a társulatra. November 2-án, a 40.
születésnapra ünnepi gálaműsorral ké-
szülnek, majd november 9-én Velekei
László koreográfiáját, az Anna Kareni-
nát mutatja be a társulat.

Negyvenedik 
születésnapjára készül
A GYŐRI BALETT
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió

Fantasztikus évadot zárt a 40 éves Győri Balett
– jelentette be Kiss János igazgató a múlt pén-
teki társulati ülésen, amelyen díjakat is átadott.

Kiss János, Tatiana Shipilova és Luigi Iannone
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Rengeteg zene
A #FUNtime Nagyszínpadon gazdag ze-

nei kínálat várható, fellép többek között a
Bagossy Brothers Company, a Kaukázus, a
PASO, az aurevoir, a The Carbonfools és a
Soulwave. Árnyas fák alatt, lampionok han-
gulatos fényei mellett egyedülálló koncert -
élmények várnak rád és a barátaidra.

Hiphop tánc
„Őrületes hangulat, felejthetetlen élmé-

nyek, fantasztikus kezdeményezés” ‒ így
jellemezték Magyarország élvonalbeli hip-
hop-táncosai az első 31! happeninget. A
hiphop lényege az önkifejezés, a zene lük-
tetésének visszaadása, figurakészlete válto-

zatos és a koreográfiák gyakran improvizá-
ciós úton születnek. Gyere és légy részese
a workshopoknak, bemutatóknak, verse-
nyeknek, és szurkolj a kedvenceidnek!

Fények, fények, fények
Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy fényekbe

és színekbe csomagoljuk a helyszínt. Sötéte-
dés után megelevenedik a csodálatos Atlan-
tisz a győri Püspökvár falán. Titkok öltenek
formát és fényeket a Bécsi kapu téren. Az év-
nek csak ebben a szakaszában látható egy
különleges, egyedi, alapvetően rejtőzködő
organizmus, a fénylő „Győri Juhar”, amely
ezeken az éjszakákon megnyitja a tudás ka-
puját, mely egészen lélegzetelállító, hologra-

fikus látványt nyújt. Újjáéled a Radó-szige-
ten található Vénusz-szobor, Az ősi istennő
legendája elnevezésű interaktív szoborvetí-
tésünk által. Hatalmas, világító virág fényin s -
talláció is a helyszínre érkezik, ahol a szirmo-
kat a barátaiddal zárhatod és nyithatod. Óri-
ás vízililiomok nyílnak a Rába folyón, melyek-
nek a színeit te változtathatod egy appliká-
ció segítségével. Felejthetetlen élmények
várnak, amiket kár lenne kihagyni!

Közösségi élményfestések
Hozzánk nem kell különösebb rajztudás,

csak a kreativitásod, a fantáziád és a jóked-
ved. Hagyd a lenyomataidat a molinóinkon,
és járulj hozzá a 31! közösségi alkotásához.

Számos élménnyel leszel gazdagabb, ha részt veszel július 12–14. között a 31! – 3 folyó, 1 sziget, összművészet
happeningen Győrben, a Radó-szigeten. Hogy le ne maradj ezekről az élményekről, most sorra vesszük őket.

További infók: www.31gyor.hu. Kövess minket Facebookon és Instagramon is!

Gyere el Győrbe, és légy részese Te is a 31! életérzésnek!

HAPPENINGEN31-féle életérzés a 31! 
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

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  

Vom 11. bis 21. Juli finden in der Audi Arena
in Győr die U19 Handball Junior-Europameister -

schaften statt. Details unter: www.playhandball.hu

Zwischen 12–14. Juli findet auf der Radó-Insel
Győrs jüngstes Festival, das „31! – drei Flüsse,
eine Insel” – Gesamtkunstfestival, statt. Wäh-
rend der drei Tage erhalten bekannte Vertreter
diverser Kunstrichtungen eine Möglichkeit sich
zu präsentieren. Unter anderem auf den Ge -
bieten: Tanz, Musik, Licht, Bildende Künste, Foto,
Literatur und Architektur/Design. Details finden
sich auf der Webseite: 31gyor.hu

Der Erzeugermarkt erwar-
tet am Sonntag, den 14. Juli
von 8–13 Uhr wieder seine
Käufer auf dem Dunakapu-
Platz, wo sie aus dem Ange-
bot der Kisalfölder Erzeuger

auswählen können.

„Papst Franziskus – Ein Mann sei-
nes Wortes” – Filmvorführung in
Originalsprache am 10. Juli ab 21
Uhr im Hof des St. Ladislaus-Besu-
cherzentrums (Káptalandomb 13.)
Die Teilnahme ist an eine vorige An-
meldung per E-Mail an die E-mail-
Adresse triangulum@kaptalan-
domb.hu gebunden.

A japán Atsuo Hukuda ezüst és arany pa-
pírműveiből, az olasz Linda Carrara fes-
tett, márvány mintázatú munkáiból, va-
lamint Körösi Viktória formázott vásznai-
ból nyílik közös kiállítás július 8-án 18 óra-
kor a Magyar Ispitában (Nefelejcs köz 3.).
A kiállítás szeptember 1-ig látogatható.

Az Én vagyok a vihar című olasz vígjátékot vetítik
Daniele Lucchetti rendezésében a Rómer Ház kert-
mozijában (Teleki L. u. 21.) július 11-én 21 órától.

Ferenc pápa – Egy hiteles ember című filmet ve-
títik július 10-én 21 órától a Szent László Látogató-
központ udvarán (Káptalandomb 13.) A film ere-
deti nyelven, felirattal lesz megtekinthető.  A rész-
vételhez regisztráció szükséges a triangulum@kap-
talandomb.hu e-mail címen.

Szabadtéri, ingyenes kézműves játszóházak vár-
ják a szünidőző gyerekeket városszerte. Július 8-
án a szabadhegyi József Attila-emlékműnél, július
9-én a Malom ligetben, július 10-én Győrszent -
ivánon, a Törökverő úti játszótéren, július 11-én
a Bem téren, július 12-én a Bezerédj-kastély park-
jában. A foglalkozások 17.30-kor kezdődnek. 

A Gyárvárosi Víg Esték sorozatban Baranyai Judit
és Szűcs Péter Pál zenés műsorát hallgathatják
meg az érdeklődők július 12-én 17 órától a Gyár-
városi Közösségi Házban (Külső Árpád út 6–8.). A
belépés díjtalan.

A Gyermekkönyvtárban (Herman O. u.
22. földszint) július 10-én 10 órától és
10.45-től kézműves foglalkozásra várják
a gyerekeket. A belépés díjtalan, de elő-
zetes bejelentkezéshez kötött: személye-
sen vagy telefonon (96/516-677).

Csermák Zsuzska kiállítása nyílik július
11-én 18 órakor a győri Abrakadabra ká-
vézóban. A tárlatot Szarka Fedor Guido
nyitja meg. Zenél Steitz Marci és Ősz Dini.
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A külföldre utazónak több lehetősé-
ge is van, ugyanis még itthon az indu-
lás előtt vásárolhat valutát, illetve kint
is tud pénzt váltani, valamint készpénzt
felvenni vagy fizetni bankkártyájával. A
valutavásárlás során érdemes megfon-
toltan és figyelmesen kiválasztani azt a
pénzváltót, ahol a legolcsóbban, azaz
a legalacsonyabb eladási áron és a leg-
kevesebb pluszköltséggel – rendszerint
kezelési költség – kínálják célországunk
fizetőeszközét. Pénzváltásnál nincs
szükség bankszámlára és bankkártyára,
azonban a biztonság szempontjából
nem biztos, hogy a legelőnyösebb op-
ció, hiszen fennáll az esélye, hogy bár-
mennyire is vigyázunk, ennek ellenére
elhagyhatjuk vagy eltulajdoníthatják
pénzünket. További hátránya, hogy a
nyaralás után az el nem költött valutát
vételi árfolyamon el kell adnunk, ami
többnyire nem gazdaságos.

Amennyiben rendelkezünk bank-
számlával és a hozzá tartozó bankkártyá-
val, elenyésző készpénzmennyiségre le-
het szükségünk. A külföldön történő
készpénzfelvétel és pénzváltás maga-
sabb költségekkel járhat, ezért érdemes
előzetesen érdeklődni a számlavezető
bankunknál, illetve célszerű a kinti iro-
dák árfolyamait is előre áttekinteni.

A nyár beköszöntével sokan választanak külföldi helyszínt nyara-
lási desztinációnak, ezért néhány tippel szeretnénk szolgálni ah-
hoz, hogy milyen fizetőeszközt érdemes használni az utazás alatt.

(A legtöbb bank a külföldön történő kár-
tyás fizetésért már nem számol fel plusz -
költséget, de érdemes utánajárni.)

A forint alapú bankszámláról törté-
nő fizetés esetén a bank középárfolya-
mon váltja át például a forintot euróra.
Ezzel kapcsolatban érdemes megje-
gyezni, hogy a devizaárfolyam mindig
kedvezőbb a valutaárfolyamnál. Ha de-
viza elszámolású bankszámlánk van az
adott pénznemben, akkor átváltási
költség sem terhel minket. A bankkár-
tya előnye, hogy mellőzni tudjuk a
készpénzhasználatot, így annak is ele-
jét tudjuk venni, hogy egy marék apró-
val kell mászkálnunk egész nap.

Mindegyik alternatívának vannak elő-
nyei és hátrányai egyaránt, ezért min-
denkinek körültekintően, a saját mérle-
gelése szerint kell eldönteni, melyik a
számára legmegfelelőbb. A Pénzügyi Na-
vigátor Tanácsadó Iroda szakemberei azt
tanácsolják, hogy legyen nálunk az úti-
költségek fedezéséhez elegendő kész-
pénzmennyiség, de inkább a bankkár-
tyánkat használjuk a fizetésnél.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó
Irodahálózat győri irodájában a pénz-
ügyi szolgáltatások teljes spektrumát
érintő kérdés vagy panasz esetén in-
gyenes segítséget kérhet. (x)

Elérhetőségek: 
Győr, Szent István út 10/a., II. emelet 208-as iroda (az ITC-székház), 
06-30/923-4942 (ügyfélfogadási időben) • gyor@penzugyifogyaszto.hu
www.penzugyifogyaszto.hu •  facebook.com/penzugyifogyaszto

Pénzváltás 
bankkártya? 

VA
G

Y
Tippek a külföldi kártyahasználathoz

PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR. UTAT MUTAT A PÉNZÜGYEKBEN.

Ügyfélfogadás:  hétfő: 8–14 óráig • szerda: 8–14 óráig • csütörtök: 11–17 óráig

A programokon a kis egyetemisták
betekinthettek az egyetemi élet rejtel-
meibe, igazi nagyelőadókban hallgat-
hatták az egyetemi oktatók izgalmas
előadásait. Az ötnapos program során
kiscsoportos foglalkozások, sportvetél-
kedő, labor- és könyvtárlátogatás is szí-

nesítette a programot. Idén a Gyerek-
egyetem a mosonmagyaróvári egyete-
mi kart is meglátogatta, ahol színes és
igazán élménydús programokon vettek
részt a gyerekek.

Megtudhatták, hogyan működnek
az okosvárosok, miért a legbiztonságo-

sabb közlekedési eszköz a repülőgép,
megismerhették a jog és az EU törté-
netét, sőt egy játékmaci kiszabadítása
során az áldozattá válással kapcsolatos
problémákat is megbeszélték a Győri
Rendőrkapitányság bűnmegelőzési
programjának segítségével.

A drámajátékokon a színpadi világ-
ba kóstolhattak bele, megtudhatták,
tényleg járt-e ember a Holdon 50
éve. Lovaglás és gazdászbajnok is szí-
nesítette az ötnapos eseményt. Ki-
próbálhatták, milyen nehéz feladat
az újraélesztés menete, hogy sérülés
esetén hogyan lássuk el a sebeket. 

Idén is mindenki diplomát kapott,
de előtte a kis csapatok bemutatták a
projektfeladataikat, miként képzelik el
a „Jövő iskoláját”. Tankönyvek helyett
tabletek, robotpincérek az iskolai étter-
mekben, zöld megoldások az iskola
működtetésében, személyre szabott
órarend, svédasztalos reggeli, lebegő
székek, csocsóasztal és konzolszoba, és
folytathatnánk a sort… Nem is olyan
megvalósíthatatlan ötletek!

Főszponzorunk az Audi Hungaria
Zrt., kiemelt támogatónk az Agrofeed
Kft., a Győri Térségfejlesztési és Pro-
jektmenedzsment Kft., a Hödlmayer
Hungária Logistics Kft., a Pannon-Víz
Zrt., az Universitas-Győr Nonprofit Kft.,
támogatónk a Patent Védelem Secu-
rity Kft. és a Szintézis Informatikai Kft.
volt, akiknek a szervezők köszönik,
hogy idén is támogatták az esemény
színvonalas lebonyolítását. (x)

Immár harmadszor szervezte meg a Mobilis a Széchenyi István Egyetemmel közösen a Győri
Gyerekegyetemet, amely idén is óriási siker és élmény volt a részt vevő gyerekeknek.

A KIS EGYETEMISTÁK
a jövő iskoláját álmodták meg



sodást. A fal
páraáteresztő
képességét nem be-
folyásolja. Alkalmazható
kül- és beltéri falfelületeken, homlok-
zatfelújító festék felhordása előtt.

A termék felhasználása + 5–25 °C
közötti alapfelületi, környezeti hő-
mérséklet megléte esetén javasolt,
esős időben és tűző napon nem. Az
impregnálás előtt kis területen vé-
gezzünk próbalapozást a felület szí-
vóképességének megállapítására. Az
alapozást kefével vagy korongecset-
tel végezzük, azért, hogy az alapot jól
átitassuk. A magas szívóképességgel
rendelkező falfelületet hígítatlan
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Homlokzattisztító oldat 
A homlokzattisztító oldat a biológiai

szennyeződések – algák, gombák – el-
távolítására szolgál. Alkalmazható hom-
lokzatokon; kövön, betonon, téglán. Az
oldat gyorsan és mélyen behatol a ke-
zelt felületbe, így garantált az ered-
mény. Homlokzatfelújító festékkel al-
kalmazva megakadályozza a mikroor-
ganizmusok megtelepedését, még a
résekben is. Alkalmazhatjuk kül- és bel-
téri felületeken, festett, műkő tárgya-
kon, kádillesztéseken, szanitereken,
csempén, fugán kialakult gomba- és al-
gafertőzések megszüntetésére és a fer-
tőzés megelőzésére. Kültéri algás, mo-
hás műkő tárgyak és falfelületek védő-
kezelésére is alkalmas.

A szennyeződéseket (például pe-
nész, alga) a homlokzattisztító oldat
használata előtt ne távolítsuk el. A ter-
méket vigyük fel a száraz felületre hen-
gerrel, ecsettel, +5–25 °C közötti hő-
mérsékleten és kedvező időjárási körül-
mények között (az eső lemosná az ol-
datot). Ügyeljünk arra, hogy a kezelen-

P.G. Color Festékáruház

9023 Győr, Mester u. 11. • Tel.: 06-96/317-486,
06-30/450-2861 • www.pgcolor.hu

Így újítsuk fel egyszerűen 

A homlokzatfelújító termékek a már meglévő és új homlokzati hőszi-
getelő rendszerek fedővakolatának és festett homlokzatának felújítá-
sára szolgálnak. Kiváló megoldást nyújtanak a homlokzati felületeken
jelentkező biológiai szennyeződések, algák, penészgombák eltávolítá-
sára, illetve azok újbóli kialakulásának megakadályozására.

dő felület jól felszívja a terméket, hagy-
juk hatni 24 órán át. Utána a biológiai
szennyeződéseket távolítsuk el nagy-
nyomású tisztítóval vagy vizes kefével.
Nagynyomású tisztító használata ese-
tén a lemosó kimosódhat, ezért aján-
latos újból kezelni a felületet homlok-
zattisztító oldattal a megelőző hatás el-
éréséért. A végső réteget a lehető leg-
hamarabb vigye fel, de legkésőbb négy
héten belül. Az oldatnak nincs fehérítő
hatása. Felhasználás előtt mindig vé-
gezzünk próbatisztítást egy kisebb fe-
lületen. Biocidok alkalmazásakor
ügyeljünk a biztonságra! Használat
előtt olvassuk el a címkét és a hasz-
nálati útmutatót!

Homlokzatfelújító alapozó
Felhasználásra kész szilikongyanta

emulziót tartalmazó, vizes bázisú, tej-
fehér alapozó. A homlokzatfelújító
alapozó előkészíti az alapfelületet,
hidrofobizálja, kiegyenlíti annak szí-
vóképességét és leköti a rajta maradt
port, valamint megszünteti a krétá-

homlokzatfelújító alapozóval kezel-
jük. A mélyalapozónak a felület póru-
saiba teljesen be kell szívódnia, ne
képezzen a felületen fényes réteget,
mert az a túladagolás jele.

Homlokzatfelújító festék
Szilikon bázisú kötőanyagának kö-

szönhetően a bevonat rugalmas. A
festék felülete vízlepergető és öntisz-
tuló. Vízfelvevő képessége minimális,
ugyanakkor kimagasló páraáteresztő
képességgel rendelkezik. A homlok-
zatfelújító festék filmvédő biocidot
tartalmaz. Kiválóan alkalmas meglé-

vő homlokzati hőszigetelő
rendszer fedőva-

kolatainak új-

raszínezé-
sére (akár mű-

gyanta bázisú vé-
konyvakolat vagy festék esetén is),
valamint műemlék épületek fedőfes-
tésére, ásványi vakolattal vakolt épü-
lethomlokzatok (min. vH10 minősé-
gű) és lábazatok, továbbá egyéb be-
ton-, tégla-, mészhomoktégla felüle-
tekre. A korábban műanyag bázisú
festékkel festett vagy hordképes kő-
porozott felületekre is alkalmazható.

Alapos felkeverés után ecsettel,
hengerrel vagy szórással +5–30 °C-ig
terjedő levegő-, anyag- és falhőmér-
séklet mellett alkalmazható.

A HOMLOKZATOKAT
Tá
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Fotó: spiber.de/Shutterstock.com
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felmutatójának.

Thermotek Dryvit 
homlokzatfelújító termékcsaládra

Más kedvezménnyel nem vonható össze. 

Az akció 2019. július 31-ig tart.

15%
kedvezmény 
a hirdetés
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A serdülőkor nagyon összetett, s mint egy híd, össze-
köti a gyermekkort a felnőttkorral – mondta a rendkívül
kényes időszakról Komáromi Melitta pszichológus. Az
időszak legfontosabb célja a szülőtől való leválás, és a
kortárscsoportokba való beilleszkedés. A serdülő szá-
mára létfontosságú, hogy befogadja az új közeg, ami az-
zal jár, hogy a csoport, barátok, haverok céljai, érték-
rendje előbbre való számára, mint a családból hozott
minta – sorolja a szakember. Ezek a változások a külső-
ségekben is megnyilvánulhatnak, aminek üzenete: „ke-
resem önmagam”. Ezzel párhuzamosan a fiatal szomo-
rú, gyászolja, hogy többet nem térhet vissza a „fészek-
be”. A kamasz ingázik a két véglet között: néha még oda-
bújik anyához, kéri, igényli a simogatást, máskor pedig
magából kivetkőzve elutasítja, becsukja a szülő előtt az
ajtót. A kamaszok gondolkodására jellemző a szélsősé-
gesség, nagyon empatikusak, sok mindenről lehet ve-
lük beszélgetni, emellett azonban gondolataik általában
saját maguk körül forognak, minden történést maguk-
ból kiindulva vezetnek le.

A növekedés hormonális változások következmé-
nye, a serdülő teste már felnőtt női és férfi jegyekkel,
míg a lelke még gyermeki. A hirtelen jött átalakulás
sokkoló lehet, a kamasz szégyelli külsejét – mondja a
fiatalokkal foglalkozó pszichológus. 

A serdülőkor másik fontos sajátossága, hogy a ser-
dülő felelősséget vállal tetteiért, testéért, kialakul egy
állandó értékrendje. Ennek hiányát mutatja például
az önsértés vagy falcolás, ilyenkor a fiatal úgy gondol-
ja, a teste még nem a sajátja, a viselkedés a szülőnek
szól. Emellett az önsértéssel a belső fájdalmát igyek-
szik külsővé tenni. 

Komoly problémát takarhat, ha a serdülő olyan visel-
kedésformákat mutat, mint testi elhanyagoltság, érintés
kerülése, önsértés, csavargás, veszélyes helyzetek kere-
sése, szélsőséges csoporthoz csatlakozás, túlzott drog-
eś alkoholfogyasztás, teljesítmény szélsőséges le rom -
lása, fokozott beilleszkedési és tanulási problémák. Ilyen-
kor érdemes szakember segítségét kérni.

Mit tehet a szülő? Az integratív szemlélettel dolgo-
zó szakember szerint a legfontosabb, hogy biztosítsák
a serdülőt arról, hogy rájuk bármikor lehet számítani.
Emellett engedni kell a saját teret, intim szférát, nor-
mális, hogy már nem akar a szülővel mindent megbe-
szélni. Fontosak az életkornak megfelelő határok! Az
otthon legyen az a hely, ahol az indulatait levezetheti,
az érzéseiről beszélhet a fiatal. Leginkább így tudja a
szülő kísérni, támogatni a kamaszt ebben az átmeneti
időszakban, hogy megbirkózzon a változással, és meg-
válaszolja a kérdéseket, hogy kicsoda ő és mi a felada-
ta a világban!
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A 15 éves Dávid édesany-
ja arról panaszkodik, fia
bezárkózott, nem tud ve-
le beszélgetni. A 16 éves
Bianka szülei aggódva
mesélik, lányuk az iskola
előtt rosszullétekkel
küzd. A 14 éves Noémi
csúnyának és kövérnek
látja magát, hiába próbál-
ják a szülők az ellentétjé-
ről meggyőzni. Zalán 17
éves, nincsenek barátai,
emiatt féltik őt, mert ar-
ról panaszkodik, hogy őt
„senki sem bírja!”
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Az integrált szülő-csecsemő konzu-
lens szakma nyugaton már működik,
de Magyarországon még egészen új
dolog. Az ilyen végzettségű szakembe-
rek a csecsemőkori önszabályozási
problémákkal (alvás, evés, indulatkeze-
lés, szobatisztaság) foglalkoznak. Kocz-
ka Kriszta azt mondja, mindig a család-
dal együtt dolgozik, egy csecsemőt, kis-
gyermeket ugyanis nem lehet a szülője
nélkül megérteni, segíteni.

Egy csecsemőnek élete múlik a
szülővel való kapcsolaton, a babák
minden idegszálukkal szüleikre fi-
gyelnek, ezért azt is érzik, ha ők
valamiért bizonytalanok, prob-
lémákkal küzdenek. Az anya-
ság amúgy is egy különleges
időszak, amit a mai rohanó vi-
lág inkább még meg is nehezít.

Azok a babák, akiknek alvás közbeni felsírására szülei az első három hónap-
ban azonnal reagáltak, később jobb alvók lettek – idézte a 2018 elején indult
Magyar Születési Kohorszvizsgálat első részeredményeit Koczka
Kriszta integrált szülő-csecsemő konzulens. Szerinte ma a kis-
gyermekes családokban az alvás kényes téma és nagyon
komplexen kell kezelni.

A munkában a nők hozzászoktak,
hogy hatékonyak, mindenre azonnal
találnak megoldást. A gyereknevelés
nem ilyen, el kell fogadni, hogy ezt
nem tudjuk tökéletesen csinálni, idő
kell, hogy összeszokjunk a kisbabával
– figyelmeztet Koczka Kriszta. Hozzá-
tette, nagy a kontraszt a kontrollált,
kezemben tartott világ és a babával
közösen kialakított világ között, ép-

pen ezért a szülők hamarabb kétség-
be is esnek, ha valamit nem tudnak
azonnal vagy a maguktól elvárt szin-
ten megoldani.

Előfordul, hogy a gyerekek sírnak,
nem cél, hogy ne sírjanak, hiszen an-
nak jelzése van. A csecsemőnek „jo-
ga van” napi bizonyos időt (általunk
megértett) indok nélkül sírni. Ettől
anya még jó anya. Ha nem alusszák
át azonnal az éjszakát, éjjelente több-
ször ébrednek, az is normális – mu-

tatott rá a szakember.
Az agynak természetes alvá-

si ciklusa van, az, hogy önma-
gunktól vissza tudunk aludni,
ha az alvásciklusok között meg-
ébredünk, már egy érés követ-

kezménye. Az elalváshoz, vissza-
alváshoz nagy szükség van a szülői

segítségre is, ilyen értelemben az al-
vás egy tanulási folyamat is.

Ha azonnal reagálunk egy újszülött
jelzésére, nem kényeztetjük el. Az első
időben joga van a „teljes kiszolgálás-
hoz”, mert szüksége van a segítségünk-
re a megnyugváshoz is. Ha felébred, a
visszaalvásban kell közreműködni, de
persze a gyermek temperamentumá-
tól is függ, hogy mennyire.

A baba a sírással fejezi ki, hogy
szüksége van a szülőre, ha a vigaszta-
lást, választ elutasítjuk, úgy érezheti,
hogy nincs értelme segítséget kérni,
és nem az önállóan alvást tanulja
meg. Ezt a 2018. január 1-jén indult
Magyar Születési Kohorszvizsgálat el-
ső eredményei is megerősítik: hosz -
 szabb távon sokkal jobb alvók lettek
azok a babák, akiket három hónapos
koruk előtt felvettek, amikor felsírtak.
Ez ellentmond annak a nézetnek,
hogy a felvétellel csak megerősítjük
ezt a viselkedést, és ettől a baba
többször fog felébredni éjszaka – osz-
totta meg Koczka Kriszta.

Fontos viszont, hogy a reagálási
időt a gyermek fejlődésével újra és
újra felülbírálhatjuk, egy féléves pél-
dául már, ha nem sietünk annyira, le-
het, hogy tudja mozgósítani addig
megtanult önmegnyugtató technikáit
– hangsúlyozta a szakember.

Az agy érése egyébként nagy
egyedi különbségeket mutat, hat hó-
napos korig a csecsemők harmada
alussza át az éjszakát, de később is
kellhet segítség a visszaalvásban.
Nem kell egy gyereknek egyévesen
átaludnia az éjszakát – magyarázta
Koczka Kriszta. Ugyanakkor a nagyon
sokszor ébredő, nehezen megnyug-
tatható baba altatása nagy teher a
családnak, érdemes ilyenkor szakem-
berektől segítséget kérni.

Vannak persze okok, amik hajla-
mosítanak a „rosszabb” alvásra, de
nem törvényszerű, hogy gondot
okoznak. Ezek például a problémás
babavárás, a koraszülés, hosszabb
kórházi tartózkodás, a képernyő előtt
töltött idő, vagy valamilyen váratlan
esemény. Ha testvér érkezik, a nagy
is felkelhet, mert ő is igényli anyát.
Érdemes nappal minőségi időt keres-
ni, hogy ne éjjel kelljen a közös órá-
kat bepótolni – sorolta a konzulens.

Elaltatásnál a nap során szerzett
ingereket le kell vezetni, és kialakíta-
ni egy rituálét, lehet az ének vagy
mese, beszélgetés a napi esemé-
nyekről, a nap lezárása ugyanis fon-
tos a nyugodt éjszakáért.

Idô kell, 
hogy összeszokjunk

a kisbabánkkal

Fotó: Pixabay

Nem kell az egyévesnek

VÉGIGALUDNIA
az éjszakát
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UTOLSÓ NYÁRI
ÚSZÁSOKTATÁSOK, 

ÚSZÓEDZÉSEK!!!

Vidra Úszóiskola

Mindennapos foglalkozások, hétfőtől péntekig, délelőtt és délután!

ÓVODÁS, GYERMEK, DIÁK, FELNŐTT!
Indul: július 8-án, július 15-én délelőtt és délután
az Aqua Uszodában, a győri sátoros fedett uszodában,

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

BÉBIÚSZÁS
Csütörtökön, szombaton és vasárnap

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

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

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

Rákosfalvy Ferenc: 30/272-2064

Érdeklôdés:
Rákosfalvy Ferenc: 30/ 272-2064

Kovács Aliz: 70/947-9409
Jelentkezés: péntekenként 

16.30–18.00 óra között a győri
sátoros fedett uszodában.

„Az elmúlt években a klíma-
változás hatására egyre több a
kullancsfertőzés” – mondja szak-
értőnk, dr. Schmidt Péter. A győ-
ri gyermekgyógyász, háziorvos
azonnal hozzáteszi, hogy ha-
zánkban nagyjából húszféle kul-
lancs él, megyénk az erdős terü-
letei miatt különösen érintett,
hiszen ez az ektoparazita a bozó-
tosokban tartózkodik a legszíve-
sebben. „A kullancs esetében
a problémát elsősorban az
okozza, hogy ha már sike-
rült megszívnia magát, ak-
kor az egyén helytelenül
igyekszik eltávolítani a
bőrfelületéről. Sokan
megpróbálják kikaparni,
letépni, így bent maradhat
a vérszívó feje. Minden
esetben speciális kullancski-
szedő eszközzel távolítsák el az
élőlényt, és ha lehet, fordulja-
nak szakemberhez” – tanácsolja
dr. Schmidt Péter. Gyermekeink
megijedhetnek, ha érzékelik a
veszélyt, rájuk különösen figyel-
jünk, egy-egy szabadtéri prog-
ram előtt használjunk kullancs
elleni szereket, fújjuk be ruhán-
kat, bőrünket, később pedig tü-
zetesen vizsgáljuk át hajlatain-
kat, hajunkat, testünket.
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Szakértőnk arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy nem célszerű ola-
jat, alkoholt vagy bármilyen más
anyagot az állatra csepegtetni,
mert az oxigénhiánnyal küzdő
kullancsból – ha fertőzött – még
több vírus juthat az ember vérke-
ringésébe. Nem szabad továbbá

a kullancs potrohát megnyomni,
mert lehet, hogy ekkor juttatja a
kórokozót szervezetünkbe! „Csí-
pés után az első egy-két hétben
influenzaszerű tünetek jelentkez-
hetnek, ha súlyosbodik, akkor né-
hány hónap múlva kialakulhat az
agyhártya- vagy agyvelőgyulladás.

Mindenképpen tanácsolom a vé-
dőoltás beadatását, hogy felhőt-
lenül élvezhessük szabadidős te-
vékenységeinket” – hangsúlyozza
a gyermekgyógyász.

Kevésbé veszélyesek, ám an-
nál nagyobb bosszúságot okoz-
nak a szúnyogok. Különösen a ki-
csik körében válthat ki allergiás
reakciót a csípés, bőrpír, nem
egyszer hematóma, bevérzés és
duzzanat jelentkezhet a csípés

környékén. „Ezt a permetszer
okozza, a szervezet immun-
reakciója a szúnyog nyálá-
ban található fehérjékre,
vegyi anyagokra. De ne
ijedjenek meg a szülők, szö-
vődmény veszélye nem áll

fenn, sorozatos szúnyogcsí-
pésnél maximum láz fordul-

hat elő, de a gyulladáscsökken-
tők azonnal gyermekeink segítsé-
gére lesznek” – magyarázza dr.
Schmidt Péter, kiemelve, hogy a
különböző készítmények vásárlá-
sakor is legyünk körültekintőek,
hiszen vannak olyan krémek,
amelyek után nem tanácsos köz-
vetlenül érintkezni a nap sugarai-
val, márpedig örökmozgó csöpp-
ségeinket nem egyszerű kordá-
ban tartani, különösen nem a
nyári hónapokban.

Felvehetjük 
a harcot 

az ízeltlábúak
ellen

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Marcali Gáborha csípnek

NEM CSÍPJÜK,

A nyári hónapok kellemetlen főszerep-
lői a kullancsok és a szúnyogok. Hogy
elkerüljük a sok bosszúságot, főleg, ha
gyermekeinket igyekszünk óvni a vér-
szívóktól, érdemes nagy hangsúlyt fek-
tetnünk a megelőzésre. Gyógyszertári
készítményekkel, védőoltással felve-
hetjük a harcot az ízeltlábúak ellen.
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A szép bőrhöz és egészséghez
már gyermekkorban is elengedhetet-
len a megfelelő mennyiségű és minő-
ségű alvás. Az egészséges táplálkozás
mellett ez az egyik legfontosabb do-
log. A szülőknek érdemes kialakítani
a napi rutint úgy, hogy a gyerekek
eleget aludjanak. A pihentető alvás
közben fejlődik a gyerekek agya.

Ne feledjük, a szépség belülről fa-
kad: a táplálkozásnál az olívaolajat, a
salátákat, a főzelékeket részesítsük
előnyben, a friss zöldségek és gyümöl-
csök hozzájárulnak az egészséghez. És
persze sok-sok folyadék, ami bármi le-
het: víz, tea, csak ne cukrozott üdítő! 

Nagyon fontos, hogy a gyerekek
számára megfelelő termékeket vá-

lasszunk, amelyek mentesek a káros
anyagoktól. A gyermekek bőre na-
gyon érzékeny, sérülékeny, amelyet
rendkívüli gondossággal kell ápolni.
Bőrgyógyásztól érdemes tanácsot
kérni, hogy milyen szappant, testápo-
lót, napvédő krémet használjunk.

A szabadban eltöltött idő szintén
fontos a gyerekeknek, de nyáron ne

engedjük a kicsiket napra 11 és 15
óra között, mert könnyen leéghet a
bőrük! Nagyon kell figyelni, hogy el-
kerüljük a leégést, ugyanis a statiszti-
kák szerint egy súlyos, gyermekkor-
ban bekövetkezett leégés megdup-
lázza a későbbi bőrrák kialakulásának
esélyét. 

A strandon a medencében fürdés
után érdemes lezuhanyoztatni a gye-
rekeket, hogy lemossuk bőrükről a
medence vizében található vegysze-
reket. Tengerben fürdés után is érde-
mes hasonlóan tenni, mert a sótól
viszkethet a bőr.

A gyerekeket meg kell tanítani a
helyes és rendszeres tisztálkodásra.
Az otthoni, esténkénti fürdetéshez
vagy zuhanyozáshoz használjunk für-
detőkrémet vagy a bőrgyógyász által
ajánlott fürdetőszert, és a törölközés
után a gyermek enyhén nedves bőré -
be óvatosan masszírozzunk neki
ajánlott testápoló terméket, amely-
lyel csökkenthető a nap okozta bőr-
pír vagy az esetleges bőrszárazság. A
fürdés után érdemes testápolót
használni. Fontos az is, hogy napköz-
ben rendszeresen mossák meg a ke-
züket és az arcukat. A tisztálkodással
sok betegség megelőzhető.

Melyik anya ne engedné
meg kislányának, hogy
kipakolja a táskáját és
próbálgassa a kozmeti-
kumait? A kicsik is igény-
lik a bőrápolást – fontos,
hogy jó példát lássanak
maguk előtt.

BŐRÁPOLÁS
gyermekkorban 

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Pixabay
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„Az elmúlt időszakban számos
megkeresés érkezett hozzám az itt
élőktől, hogy több zöldterületet sze-
retnének a Szent István út körül. Mi-
vel az utat sűrű közműhálózat övezi,
a faültetésre nincsen lehetőség,
mégis megoldást szerettünk volna ta-
lálni a problémára” – mondta el dr.
Fekete Dávid alpolgármester, a terü-
let önkormányzati képviselője. Hoz-
zátette, ezért döntöttek a nagymére-
tű dézsás cserjék és virágok mellett,
amelyek folyamatos gondozására
egy újszerű megoldást választottak.
„A speciálisan erre a célra kialakított
ládák alján csatlakozó található, ami
lehetővé teszi, hogy vizet juttassunk
a ládában elhelyezett vezetékbe, így
gyakorlatilag egy mini öntözőrend-
szer táplálja a növényeket” – fejtette

Az arra sétálók két raklap alapú lá-
dát láthatnak, az egyik normál méretű
– felnőtteknek szánva, a másik pedig
egy kicsinyített verzió, amely gyerekek-
nek lett kialakítva. Ujhelyy Károly, a
Kertészek és Kertbarátok Győr Városi
Egyesületének elnökségi tagja, hobbi-
kertész elmondta, a magaságyás fon-
tos eszköz a gyermekek környezeti ne-
velésében. Hatalmas élmény a kicsik-
nek saját kezükkel leszedni és megen-
ni például az érett epret, amelyet
vegyszermentesen termelhetnek meg. 

Az ágyásokba folyton termő epret,
mángoldot, paprikát, balkonparadicso-
mot ültettek, és  sarkantyúkát, amely
a levéltetveket „szedi össze”, a büdös-
ke pedig a csigát csalogatja magához,
megvédve ezzel a többi termést.

Nagykutasi Viktor, az egyesület el-
nöke, kertész-szakíró kiemelte, a
technológia nem új keletű, napjaink-
ban kezd újra népszerűvé válni.
„Nincs az a kicsi felület, ahol ne lehet-
ne kertészkedni. Segítségével akár
egy erkélyen is belevághatunk.”

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

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

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

A forgalmas út mentén 41 nagyméretű virágládát telepítenek, ame-
lyek különlegessége, hogy automata öntözőrendszer juttatja a szük-
séges vízmennyiséget a növények tövéhez. Július végére dézsás cser-
jék, újabb egynyári virágok díszítik a Szent István utat.

ki Radnóti Ákos városüzemeltetésért
felelős alpolgármester.

A vízellátás biztosításához a szak-
emberek a járda burkolata alá gerinc-
vezetéket telepítettek, és minden vi-
rágtartó helyére kiállások kerültek. Eh-
hez a kiálláshoz csatlakozik egy-egy lá-
da, mely csepegtetős rendszeren ke-
resztül biztosítja a virágok öntözését.
Ez a megoldás egyébként jól illeszke-
dik a Szent István út középszigeteinél
kialakított automata rendszerhez,
amelynek segítségével az öntözés
nem akadályozza a forgalmat.

A 41 új virágládát a Győr-Szol Zrt.
a Szent István út melletti járdaszaka-
szokra helyezi ki a Jókai utcától egé-
szen a Gárdonyi Géza utcáig. A teljes
rendszer várhatóan július végére ké-
szül el. 

Tovább szépül
a Szent István út

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

A magaságyásban húsz centimé-
teres rétegeket képeztek. Alulra a
vastagabb, lassabban korhadó anya-
gok kerültek, egyre feljebb haladva
pedig a könnyebben korhadókat he-
lyezték el. Az ágyás tetejére a kom-
poszt minőségű termőréteg került.
Ez az összetétel biztosítja a hosszabb
korhadási időt, a magas talajhő pe-

dig a koraiságot eredményezi. A nö-
vényeket túlöntözni sem tudjuk,
nem alakul ki pangó víz, hiszen az az
edény alján szabadon kifolyhat.

A szakemberek a magaságyások
mellett érvelve kifejtették, nem kell ka-
pálni, a kikelő gyomokat kézzel is ki
tudjuk húzni a földből. Nem kell
műtrágyázni, sőt tilos is, az emelt

ágyásba kerülő komposzt, növényi hul-
ladék és zöldtrágya lazítja, és szerves
anyaggal látja el a talajt. Akár az idő-
sebbeknek is jó választás lehet, hiszen
nem kell hajolgatni, a magasságot igé-
nyeinknek megfelelően alakíthatjuk ki,
akár raklapokból. Kevesebb vízzel, rit-
kábban kell locsolnunk, ugyanis a ma-
gaságyás talaja nehezebben szárad ki.

Szerdán mutatták be a sajtónak a
két mobil magaságyást, amelye-
ket a Kertészek és Kertbarátok
Győr Városi Egyesülete helyezett
ki a Megyeház téri szökőkúthoz.

Kicsiben is lehet
sikeresen kertészkedni

Szerző: Ferenczy Balázs
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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A nyaralás nem elhatározás, ha-
nem pénztárca kérdése. Hová, hány
napra, milyen szállodában, milyen ki-
szolgálás mellett? Sokan felteszik
ezekben a napokban ezeket a kérdé-
seket maguknak, az utazási irodák-
ban pedig leginkább azt, mennyiért?

Autós úti célok közül klasszikus-
nak számít Horvátország, Olaszor-
szág, esetleg Görögország, a repülős
utak közül pedig ezek mellé zárkózik
fel Albánia és Montenegró – mondta
megkeresésünkre Micsinai János, az
ÉTK Print utazási iroda tulajdonosa.
A tapasztalat az, hogy nem kizárólag
fürödni indulnak a magyarok, hanem
egy-egy programmal is megspékelik
a kiruccanást. A városnézések és a
tengerparti ejtőzések váltogatják
egymást. Az országok között Spanyol-
ország és Ciprus továbbra is népsze-
rű, az idén pedig sokan választják az
egyiptomi utazást is. Ez utóbbiak ér-
telemszerűen a távolság miatt repü-
lős utak, s jóval drágábbak, mintha
az ember autóval indulna nyaralni. 

Aki pedig nem a megszokott helye-
ket részesíti előnyben, a görög szigetek
között válogathat, de idén a Kanári-szi-

getek és Ibiza is nagyon népszerű – fo-
galmaz Micsinai János. De egyre többen
választják a hajós utakat, legyen az az
Északi- vagy éppen a Földközi-tengeren. 

Az árak pedig igen eltérőek, szezon-
tól, a szálloda minőségétől vagy éppen
attól függően, hogy csak reggeli jár
vagy all inclusive ellátás keretében
egész nap korlátlan fogyasztás. Aki pe-
dig a belföldi nyaralást preferálja, az

többnyire SZÉP-kártyával fizet és a Ba-
latont, Hajdúszoboszlót vagy éppen va-
lamelyik wellnessközpontot választja.

Bulgária, Görögország és Törökor-
szág foglalja el idén a győriek köré-
ben legkedveltebb országok nyaralá-
si listáját – tudtuk meg egy másik
utazási iroda ügyintézőjétől. Koráb-
ban népszerű volt Horvátország is, az
áremelkedésre azonban a magyarok

reagáltak, s kevesebben utaz nak,
mint korábban. Megerősítette, hogy
a győriek előszeretettel választanak
olyan tengerparti nyaralást, ahol az
időjárás kiszámíthatóbb, mint Ma-
gyarországon. S bár túl vagyunk az el-
ső hőségnapokon, a korábbi évek ta-
pasztalatából tudjuk, Közép-Európá-
ban a nyár mindig lutri, voltak itt már
esős és hideg nyarak is.

Megkezdődött a szabadságolási dömping. Ahol gyer-
mek van, igazodva a nyári szünethez, döntően július
elejétől augusztus közepéig tart a nyaralási szezon.
Az általunk megkérdezett utazási irodák egyöntetű-
en állítják: aki csak teheti, tengerpartra indul. Rá -
adásul nem a magyarra, hanem igazi tengerpartra.

Ciprus 
továbbra is az egyik 

legnépszerûbb 
célpont 

ÍGY NYARALNAK A GYŐRIEK:
tenger minden mennyiségben

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: Pixabay
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A zselatinlapokat jeges vízbe áztatjuk. A tejet a tejszínnel és a cukorral
felforraljuk, majd a kicsavart lapzselatinokat feloldjuk benne. Amikor a ke-
verék kihűlt, poharakba töltjük és dermedésig hűtőbe tesszük. Az epret
legalább egy órára a bodzaszörpbe keverjük és aprított mentával átfor-
gatjuk. Az epreket lecsepegtetve a dermedt panna cottára tesszük.

Sokan imádják a túrógombócot, kevesen tudják azonban habkönnyűre elkészíteni. A titok nyitja
csak a türelem. A bekevert gombócnak valót ugyanis jó ideig állni kell hagyni, s csak utána kifőzni.
A panna cotta mentás-gyümölcsös változata is kiváló választás a meleg nyári napokra, és Nagy
Eszter creative chef mindkét desszertet jól behűtve ajánlja.

creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter

Hozzávalók: Túrógombóc: 250 g áttört túró, 2 db tojás, 60 g búzadara, 20 cu-
kor, csipet só, 1 csomag zabkeksz, 1 citrom héja. Levendulás tejföl: 400 ml tej-
föl, 1 ek. szárított levendula, 2 cs. vaníliás cukor, 1 citrom héja, 50 g cukor

A túrót a tojásokkal, a darával, a cukorral, a reszelt citromhéjjal, a sóval
összekeverjük és minimum 2 órára hűtőbe tesszük, majd gombócformálás
után forró vízben körülbelül 2 percig főzzük. A zabkekszet porrá törjük és
a kifőtt gombócokat ebbe forgatjuk. A tejfölt a másik citrom héjával, cuk-
rokkal és levendulával összeforraljuk, majd leszűrjük. Amikor kihűlt, a ma-
radék morzsára öntjük és erre tálaljuk a gombócokat. Hidegen kínáljuk.

Panna cotta bodzás-
mentás eperrel
Hozzávalók: 4 dl tej, 4 dl habtejszín, 50 g cukor, 6 db lapzselatin
Bodzás‐mentás eper: 250 g eper, 0,5 dl bodzaszörp, 1 marék menta

Hideg túrógombóc levendulás tejföllel

Hűsítő és habkönnyű
NYÁRI DESSZERTEK
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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

NEHÉZGÉPKEZELÔ
Feltétel: • min. 8 általános • nehézgép-
kezelôi és/vagy földmunka-rakodó és
szállítógép-kezelô OKJ-s bizonyítvány •
gépkezelôi jogosítvány 4511-es gépcso-
port Elônyt jelent: • gyôri lakhely  

KUKARAKODÓ
Feltétel: • 8 általános Elônyt jelent:
• darukezelôi végzettség • konténer -
emelôi végzettség

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
Feltétel: • C kategóriás jogosítvány •
GKI (gépjármûvezetôi képesítési igazol-
vány) • digitális tachográfkártya • eme-
lôgép-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.

Felújították a Dunakapu téren lévő állandó színpad
burkolatát. A térelemként létesített színpad egyes ré-
szei a használat és az időjárási viszontagságok miatt el-
használódtak, ezért azok cseréjéről döntött a Győr-Szol
Zrt. A munkálatok során a burkolatot az eredetivel
megegyező anyagra cserélték, így tartós, cseppálló,
impregnált rétegezett fa színpaddeszkák kerültek az
alaptestre. A Győrkőcfesztivál megnyitó ünnepsége

Évek óta zajlik a nagyszabású szö-
kőkút-fejlesztési program Győrben. A
beruházásnak köszönhetően sorra
újulnak meg a csobogók, a korábban
leromlott állapotú, akár évtizedekig
száraz szökőkútmedencékben újra
látványos vízképeket láthatunk és
újak is épültek. Tervezés alatt van a
Bem tér és a Zrínyi utca sarkánál ta-
lálható Fiú tállal elnevezésű vizes al-
kotás rendbetétele is.

Ahhoz, hogy a vizes alkotások a nyá-
ri szezonban üzembiztosan működhes-
senek, el kell végezni rajtuk a szüksé-
ges takarítási és karbantartási feladato-
kat. A Győr-Szol Zrt. koordinálásában
naponta takarítják a csobogók meden-
céit, eltávolítják a lerakódásokat és ki-
szedik a virágokat, leveleket, kisebb
ágakat és a vízbe dobált holmikat. A
tisztítás és a takarítás nem befolyásolja
a szökőkút működtetését. Vannak
azonban olyan karbantartások, ame-
lyeket csak úgy tudnak elvégezni a
szakemberek, ha rövid időre leállítják
a vízforgató berendezéseket. Ilyen pél-
dául a hetente, egyes csobogóknál he-
tente több alkalommal is elvégzendő
szűrőtisztítás vagy vegyszerutántöltés.

KORLÁTOZÁS
Csütörtök 23 órától hétfő 4 óráig a

Győrkőcfesztivál miatt teljes szélessé-
gében lezárják a Zechmeister utca Vi-
rágpiactól a Bécsi kapu térig terjedő
szakaszát és a Rába-kettős hidat. A le-
zárás teljes időtartama alatt az 1, 1A, 8,
8B, 11, 14, 14B, 29 jelzésű helyi autó-
buszjáratok terelőútvonalakon közle-
kednek. A Győri Rendőrkapitányság
ideiglenes forgalomkorlátozást rendelt
el a szombati Dunakapu téri ingyenes
Quimby-koncert idejére is 20 és 23 óra
között az Újkapu utca–Móricz Zsig-
mond rakpart kereszteződés és a Ró-
nay Jácint utca–Dózsa György rakpart
kereszteződés közti útszakaszon (Mó-
ricz Zsigmond alsó rakpart és Kossuth
híd). A lezárt útszakaszon a megadott
időtartamban mindennemű jármű köz-
lekedése tilos!

Forgalom-

A szakemberek törekednek arra, hogy
a szükséges karbantartást a lehető leg-
rövidebb idő alatt elvégezzék. Gépek-
ről lévén szó a legnagyobb odafigyelés
mellett is adódhatnak műszaki meghi-
básodások. Az alkatrészbeszerzés mi-
att előfordulhat, hogy egy-egy napig
nem működik az adott csobogó, ösz-
szességében nézve azonban a Győr-
Szol Zrt. jó műszaki háttérrel rendelke-
zik a javításokhoz. A vizes alkotások
működését befolyásolhatja a légmoz-
gás is, többek között a Megyeháza téri
multimédiás szökőkút esetében a szél-
érzékelő szükség szerint kisebbre állítja
vagy megszünteti a vízképet. Ez tehát
nem műszaki hiba, a légmozgás csök-
kenésével a vízkép újra a teljes megje-
lenésében látható. A Rába és a Moso-
ni-Duna találkozásánál lévő multimédi-
ás szökőkút például árvízveszély ese-
tén nem üzemel. Az adyvárosi tóban
lévő szökőkút kétóránként 30 perc, a
Kuopio parki csobogó óránként 15 per-
ces üzemszünet tart.

A szökőkutak népszerű közösségi
helyeken találhatóak a városban.
Rendezvények alkalmával a program
szervezője kéri a vizes alkotások mű-

ködtetésének szüneteltetését a Győr-
Szol Zrt.-től. Ennek oka, hogy például
a Dunakapu téren egy nagyszabású
koncert alkalmával nem működhet a
szökőkút. Ilyenkor a csobogó üzemel-
tetésének korlátozása nemcsak az
esemény napjára vonatkozik, ha-
nem az előkészületek és az utómun-
kálatok idejére is érvényben van. Így
történt ez a héten is, például a Du-
nakapu téri és Széchenyi téri szökő-
kutat az itt aktuális hétvégi progra-
mok miatt kedden lezárták, ezeket
a csobogókat az utómunkálatokat
követőn lehet újra üzembe helyezni.
Minden ilyen esetben a Győr-Szol
Zrt. a lehető leghamarabb elindítja,
illetve teljes funkcióval működteti a
vizes alkotásokat.

A szolgáltató felhívja a figyelmet,
hogy a szökőkutakban és a csobogók-
ban az algásodás megelőzése érdeké-
ben vegyszerrel kezelt víz van, amely-
ben fürödni és amelyből inni tilos.
Azon vizes alkotásoknál, ahol ivóvíz is
rendelkezésre áll, külön felirat jelzi. Ké-
rik továbbá, hogy a szökőkutak és cso-
bogók medencéibe lehetőség szerint
senki ne dobjon bele semmit!

A SZÖKŐKUTAK 
üzemeltetéséről
Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

a színpad Szöveg: Győr-Szol Zrt.

előtt néhány nappal befejeződött a színpad felújítása.
A színpad jó állapotának hosszú távú megőrzéséhez
szükséges annak rendeltetésszerű használata. A bur-
kolatát a gördeszkák, görkorcsolyák, kerékpárok, egyéb
extrémsport-eszközök nagymértékben rongálják, ezért
a színpadra ezekkel tilos rámenni! Az üzemeltető kéri
a térre látogatókat, hogy az erre vonatkozó írott és írat-
lan szabályokat mindenki tartsa be!

MEGÚJULT
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Újabb nyilvános illemhelyet telepített a Győr-
Szol Zrt., ezúttal Nádorvárosban, a Malom liget
délnyugati részére. Dr. Dézsi Csaba András, a terü-
let önkormányzati képviselője elmondta: örvende-
tes, hogy Győrben egyre több nyilvános WC áll
rendelkezésre. Ezentúl a város egyik legnagyobb
és legszebb multifunkciós parkjában is a legmo-
dernebb technikát képviselő, jól használható au-
tomata illemhely szolgálja a látogatókat. Korábban
a Bisinger sétányra, a Virágpiac tér közelébe a
Zechmeister utca és a Rába-part közötti részre és
az adyvárosi tóhoz már került hasonló szerkezet.
Ez is nehezen rongálható, tartós kialakítású, moz-
gáskorlátozottak számára is használható.

A fülke rozsdamentes acél borítású. Belső ré-
szei könnyen tisztíthatóak, a beltérben lévő szap-
pan- és a WC-papír-adagoló külön kialakított, a
használó által nem elérhető szerviztérből üzemel.
Az illemhely világítással, fűtéssel, szellőzéssel ren-
delkezik, ajtaja automatikusan működik, s haszná-
lat után automatikus ürítést végez. Használati díja
200 forint. Nyitvatartási idő: 6 és 22 óra között.

A beépített kommunikációs egység az üzemelte-
tő felé jelzi a szappan, a papír fogyását, illetve azt,
ha a használó irreálisan hosszú időt tölt benne.

A vízműves sátor idei újdonsá-
ga a pohárfestés lesz. Mostantól
csak papírpoharakkal találkozhat-
nak vendégeink a pannon-vizes
rendezvényeken, ez alkalommal
pedig a poharak festhetők is lesz-
nek. Higgyék el, jóval nagyobb él-
mény egy saját festésű pohárból
vizet kóstolni! A legjobban sike-
rült festett poharak fényképei fel-
tölthetők a Pannon-Víz Zrt. Face-
book-oldalára, a jól sikerült alko-
tások készítőit állatkerti belépők-
kel jutalmazzuk. 

A GYŐRKŐCFESZTIVÁLON! Szöveg és fotó:
Pannon-Víz Zrt.

A Győrkőcfesztivál vizes helyszínén, a Bécsi kapu téren várja látogatóit a Pannon-Víz Zrt.
csapata. A legnagyobb kalandnak a gyerekek kedvence, a kismarkoló ígérkezik. A jövő gép-
kezelői – fiúk és lányok egyaránt – kipróbálhatják, mire képes a fürge kis szerkezet.

Az elmúlt év nagy újdonsága
volt, hogy egy fiatal képzőmű-
vész, Varga Bertalan tervei alap-
ján új színeket kapott a marcal-
városi víztorony. Látgatóink újra-
élhetik a tervezés izgalmas folya-
matát, standunkon saját színter-
vet készíthetnek a víztoronyra. 

A nyári bemutatók nagy slá-
gere a Big Waterplay vizes aszta-
li játék, ezt is kipróbálhatják a
gyerekek. Kézi vízszivattyúkkal
pumpálhatnak, zsilipeket nyit-
hatnak, kis hajókat úsztathat-

nak, vízkerekeket forgathatnak.
Garantált a jókedv, és az is, hogy
senki nem marad szárazon. 

Kint lesz a víziközmű-terep -
asztal, amelyről megtudhatják,
hogyan jut el a víz a vízcsapokba
és hogyan folyik el a szennyvíz.
Az idősebbek pedig ismét gyö-
nyörködhetnek a Harcsás-féle
falikútgyűjtemény legszebb da-
rabjaiban. 

Mindenkit szeretettel várunk
a Győrkőcfesztiválon, a Bécsi ka-
pu téren!

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

VIZES JÁTÉKOK IS VÁRNAK 

Komplex beruházás keretében a közel-
múltban megújult a Malom liget. A fej-
lesztésekhez kapcsolódóan új automata
illemhelyet is telepítettek, fokozva ezzel
a népszerű park és játszótér komfortját.

Automatizált illemhely 

A MALOM LIGETBEN



SZOLGÁLTATÁS

Vállalom limlomjának elszállí-
tását, megbízható csapat va-
gyunk. Hívjon bizalommal,
ár megegyezés szerint.
70/514-6990

Lomtalanítást vállalok ingye-
nes elszállítással a padlástól
a pincéig, Hívjon bizalom-
mal! Édeklődni lehet telefo-
non: 70/707-5812

Lomtalanítást vállalok, elta-
karítom limlomját, ingyen el-
szállítom felesleges holmiját.
20/996-7268

tunk. 16 éves tapasztalat-
tal, számlaképesen. Hívjon
bizalommal! Érdeklődni:
06-30/464-3259  

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, tisztasági festést, la-
minált padlók lerakását vál-
laljuk. 06-70/245-8931

Fűnyírás, kaszálás, sövényvá-
gás, fakivágás, gyökérkivétel,
fametszés, faültetés, bozótir-
tás! 06-30/403-6810;
96/826-322.

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

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

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbúto-
rok javítása, áthúzása anyag-

tapasztalat. Megbízható, tisz-
ta munkavégzés. Nyugdíja-
soknak kedvezmény! Tele-
fonszám: 06-30/912-2266.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel-
mérés! Érdeklődni lehet tele-
fonon: 06-70/233-9213.

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

Régiséget, hagyatékot, hang-
lemezeket, régi zárakat, kul-
csokat vásárolok. 70/670-
8268

Győr–Kisbér és vonzáskör-
zetében vállalok kedvező
áron szobafestést 3 fős csa-
patommal. Ingyenes hely-
színi felmérés után korrekt
áron precíz munkát nyúj-

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

Villanyszerelést és villanyboj-
lerek javítását vállalom Győr-
ben és környékén. Érd.: 06-
70/384-6557

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

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

Kertek rendezését, fűkaszálást,
elhagyott kertek, telkek gondo-
zását, fakivágást, tuják nyírását
vállalom. +36-20/517-2701

Szobafestés, tapétázás, pad-
lólerakás. 15 éves szakmai

választással. Ingyenes felmé-
rés–szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá-
sa. Érd.: 06-70/884-6838.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron an-
tik bútort, festményt, Herendi
porcelánt, Zsolnayt, kristályo-
kat, ezüsttárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, dísz-
tárgyakat, hagyatékot vásáro-
lunk. Hívjon bizalommal! Tele-
fonszám: 06-70/640-5101.
Díjtalan értékbecslés! 

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

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

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,

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

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

aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 
értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-30/948-4701 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

ÁLLÁS

Igényes győri házaspár ház-
vezetőnőt keres családi há-
zukba, hosszú távra, heti 3-
4 alkalomra. Kézzel írott,
fényképes önéletrajzot
„Megbízható” jeligére a
Győr+ Hetilap szerkesztősé-
gébe (9023 Győr, Kodály Z.
u. 32/a.) kérjük.

Gépkocsivezetőket keresünk
négytengelyes betonmixer-
re, billenős tehergépkocsik-
ra, Győr környéki munkára! 
06-30/253-5006



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

INGATLAN

Eladó Kisbéren egy 3+3 fél
szobás, kétszintes+galériás,
163 nm alapterületű családi
ház 600 nm-es telekterületen.
A házhoz két autó befogadá-
sára alkalmas garázs is tarto-
zik. Irányár: 19,9 millió forint.
Érdeklődni a +36-30/841-
5930-as telefonon lehet.

Adyvárosban 1+2 fél szobás,

erkélyes, 2. emeleti lakás el-
adó. 30/322-4356

ÜZLETHELYISÉG

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

LAKÁSCSERE

96/505-050

Belvárosi, 1 szobás, 29 nm-es,

komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 50
nm-ig, 1-2 szobás, belvárosi, rév-
falui, kisbácsai, nádorvárosi, ha-
tározatlan-határozott idejű bér-
leményre (hirdetésszám 699). 

Szabadhegyi, 3 szobás, 58 nm-
es, összkomfortos, korszerűsí-
tett, teljesen felújított, határo-
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne 58 nm-nél nagyobb,
korszerűsített, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleményre.
Lift nélküli házban maximum
2. emeletig. Sziget, Újváros,
Adyváros kizárva (hirdetés -
szám: 700).
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

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

Sáráson 2 szobás, 56 nm-es,
komfortos, határozott bérle-
ti szerződéses lakást cserél-
ne 2-3 szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérlemény-
re (hirdetésszám: 702).

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

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

Apróhirdetések

M
Á

R

O
N

LI
N

E
IS

!
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Wanda, a keskenyszájú orrszarvú-
lányunk szerdán ünnepelte a 23. szü-
letésnapját a Xantus János Állatkert-
ben. 1996 nyarán született Zürich-
ben, majd 12 éves korában Rotter-
damba költözött. Innen érkezett hoz-
zánk idén tavasszal.

Ő aztán igazi keskenyszájú orrszar-
vú, kapkodós, nyugtalan természet,
de egy kis kenyérrel bármire rá lehet
venni, mivel rajong a pékáruért és a
sárgarépáért.

Gondozói a kedvenceiből készült
ünnepi finomságokkal lepték meg
ezen a nevezetes napon. A torta orr-
szarvútápból, lucernából, akáclevél-
ből, sárgarépából, almából és a ked-
venc csemegéjéből, kenyérből és kif-

liből állt. A zootáboros gyerekek küld-
ték neki a sárgarépát. A reggeli meg-
lepetéskor is megmutatta igazi orr-
szarvútermészetét, nem igazán akart
kijönni a házból a kifutóra. Az ünnepi
alkalomból kenyérdarabkákkal is csa-
logattuk, de ahogy megkapta, már
fordult is vissza a házba. Bizony sok-
sok türelem kell egy makacs és óva-
tos orrszarvúlányhoz.

Érdemes ellátogatni hozzánk és
személyesen is találkozni az ünne-
pelttel, mivel a világon megmaradt,
nagyjából 5000 veszélyeztetett kes-
kenyszájú orrszarvúból Győrben hár-
mat is megcsodálhatunk, ami nem
mindennapi lehetőség és élmény.

Nyáron is vár az állatkert! 

Boldog
szülinapot,

Szöveg és fotó: 
Xantus János Állatkert

Wanda!

Támogatott tartalom
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„Óriási világverseny volt. Ezek a fia-
talok nagyot küzdöttek. Láttam olyan
gyakorlatokat, amelyek a felnőttme-
zőnyben is megállták volna a helyüket.
A szakmai szempontból rangos ver-
senyhez ráadásul nagyon jó rendezés
és fantasztikus atmoszféra társult” –
mindezt Steve Butcher, a Nemzetközi
Torna Szövetség sportigazgatója nyilat-
kozta az első junior vb-ről.

Az esemény sporttörténeti jelentő-
ségű volt, hiszen ennek a korosztály-
nak először rendeztek világbajnoksá-
got, mégpedig magyar kezdeménye-
zésre. Győrben 63 ország sportolói áll-
tak a szerekhez, a lányoknál 14–15, a
fiúk mezőnyében 16–17 éves torná-
szok szerepeltek. Rendeztek mindkét
nemnek csapatversenyt, a selejtezők
alapján hirdettek összetett győztest,
majd szombat-vasárnap következtek
a szerenkénti finálék a szokott felosz-
tásban, öt az első, öt a második na-

pon. A világbajnokság idejére a torná-
szok beköltöztek a nagy győri sport-
csarnokokba, hiszen az Audi Aréná-
ban versenyeztek, a bemelegítésre a
Magvassy Mihály Sportcsarnok szol-
gált, edzésre pedig az Olimpiai Sport-
parkot vehették birtokba. 

A Nemzet Sportolója cím-
mel kitüntetett ötszö-
rös olimpiai baj-
nok Keleti Ág-
nes csütör-
tökön láto-
gatott ki a
vb helyszí-
nére. „Ala-
posan meg-
változott és fel-
gyorsult ez a sportág is, jó
látni ezt a sok tehetséges fiatalt. Bí-
zom benne, hogy sokuk sportolói kar-
rierje igazából csak most kezdődik” –
mondta a 98 éves olimpiai bajnok. 

„Nem tudok elfogulatlanul beszél-
ni erről a sportágról, hiszen én is tor-
nász voltam. Nagyon örülök, hogy
Győr adhatott otthont az első junior
torna-világbajnokságnak. Úgy gondo-
lom, hogy remek versenyt rendez-
tünk, és mindenki számára emléke-

zetes marad ez a
sporttörténelmi

vb” – ösz-
s ze g ze t t
B o r k a i
Z s o l t ,
Győr pol-

gármeste-
re, aki ver-

s e n y z ő k é n t
olimpiai bajnoki cí-

met szerzett az 1988-as
olimpián. 

A magyar színeket a fiúknál Ba-
lázs Krisztián, Dobrovitz Ádám és
Bátori Szabolcs képviselte, a tarta-

lék Kovács Márton volt. A lányoknál
Makovits Mirtill, Szujó Hanna és Szi-
lágyi Nikolett indult a vb-n, míg tar-
talékként Szmirnov Anna volt még
tagja a keretnek. A legnagyobb si-
kert az ifjúsági olimpia bajnok Ba-
lázs Krisztián érte el. A Ferencváros
17 éves tehetsége két szeren is finá-
léba került. Korláton ötödik helyen
végzett, míg nyújtón bronzérmet
szerzett. „Nagyon örülök az érem-
nek, szuper volt a világbajnokság kö-
zege, sajnálom, hogy vége lett. Ami-
kor leugrottam a nyújtóról, és meg-
hallottam a közönség üdvrivalgását,
azt éreztem, meglesz a dobogó. A
hangulat, ami az arénában volt, leír-
hatatlan. Azért is szerettem volna
érmes lenni, mert ezt szántam meg-
lepetés ajándéknak edzőmnek,
Nagy Zoltánnak, aki születésnapját
ünnepelte” – nyilatkozta a döntő
után Balázs Krisztián.

Sporttörténelmet
írt a város

Eddig a kontinensbajnokságok jelentet-
ték a legrangosabb nemzetközi verse-
nyeket a junior tornászok számára.
Idén viszont történelmi változás követ-
kezett: magyar kezdeményezésre világ-
bajnokságot rendeztek a korosztály-
nak, az első házigazda Győr volt. 

Juniorok a felnőttek szintjén Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter, Rózsa Tamás 

A JÖVŐ OLIMPIKONJAI
versenyeztek
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A fiatal sportolónak bőven van nemzetközi he-
gyifutó-viadalokon szerzett tapasztalata. A legna-
gyobb élményt a tavalyi Európa-bajnokság jelen-
tette számára. „Az Eb-t egy évvel ezelőtt Macedó-
niában rendezték az U20-as korosztálynak, én is
ebben a mezőnyben indultam, és végül a közép-
mezőnyben, a 34. helyen végeztem. Amikor lát-
tam, hogy mi is vár ránk, rosszabb eredményre
számítottam, 31 százalékos volt a pálya legmere-
dekebb része” – mondja a GYAC futója, aki pálya-
versenyeken is indul, sőt a felkészülés nagy részét
ezek az edzések teszik ki. „1500 és 3000 méteres
síkfutásban indulok, és saját korosztályomban or-
szágos bajnokságokon egész jó eredményeim van-
nak, általában dobogós helyezéseket érek el. Egy
hete volt az országos bajnokság, előtte sokáig be-
teg voltam, de így is megcsíptem egy bronzérmet
a hosszabb távon. A jövőben a 10 ezer méteres
versenyeket is szeretném elkezdeni és ebben a
számban is jó lenne a válogatottba kerülni.”

A GYAC atlétája,
Marx Balázs kihozza a maxi-
mumot szeretett sportágából. A 17 éves fiú nem-
csak pályaversenyeken indul és ér el figyelemre méltó ered-
ményeket, de komolyan veszi a mezeifutó- és a hegyi versenyeket
is. Utóbbin a kontinens legjobbjaival méri össze tudását a hétvégén
Svájcban, az U20-as korosztály hegyi futó Európa-bajnokságán.

A Győri Audi ETO KC női kézilab-
dacsapata július 17-én kezdi meg a
felkészülést. A lányok július 21. és
28. között Balatonbogláron, a NEKA
központjában edzőtáboroznak. A kö-
zönség az utóbbi évek hagyományai -
nak megfelelően ismét nyílt edzé-
sen találkozhat először az új idény

csapatával, július 30-án, kedden.
Augusztus elején Horvátországba
utazik az ETO, a zöld-fehérek egy he-
tet Porecben töltenek, majd egy
franciaországi tornán játszanak. A
klubvezetés úgy döntött, hogy az
együttes nem vesz részt a kínai
Super-Globe tornán. Az első két fel-

készülési meccs az Audi Arénában
lesz július 31-én és augusztus 2-án
Dél-Korea válogatottja, majd az
MTK ellen. Augusztus 7-én Porec-
ben a Krim Ljubljana, majd 16-án,
17-én és 18-án Brestben sorrend-
ben a házigazda csapat, a Metz és a
Buducnost vár a Győrre. Augusztus

23-án a Siófok, 27-én az Érd fogadja
Danyi Gábor csapatát felkészülési
mérkőzésen. A nyílt edzés, valamint
az Audi Arénában rendezett hazai
felkészülési mérkőzések idén ingye-
nesek lesznek, a jegy- és bérletérté-
kesítés várhatóan július végén, au-
gusztus elején kezdődik.

VÉGLEGES az Audi ETO felkészülési programja

Balázs a mezei- és hegyifutó-versenyekre is ké-
szül, olyan helyszínen, ami a leginkább hasonlít a ko-
moly megmérettetések pályáihoz. „A nyúli kilátónál
van egy szakasz, amit az edzőmmel, Hollósi Laci bá-
csival kimértünk, és ezen az 1,3 km-es, emelkedők-
kel tarkított részen tréningezünk sokat. A válogatott-
ba bekerülni így is nagyon nehéz feladat, hiszen a
selejtező az Európa-bajnokságra idén egy országos
bajnokság volt. A Kékes-csúcs-futáson 9,5 km-es táv
várt ránk, 850 méteres szintkülönbséggel. Ezt az ifi
és a junior korosztálynak rendezték és itt első let-
tem” – mondja Marx Balázs.

A hétvégi svájci Európa-bajnokságon a legnagyobb
célja a győri futónak, hogy tavalyi helyezésén javítson.
„Meg fogunk szenvedni a sikerért, mert szokatlan te-
repen futunk. 6 km lesz a táv, és csak felfelé megyünk.
A 600 méteres szintemelkedés nagy része az utolsó 2
km-re marad, aminek nem örülök, de megpróbálom
a legjobbat kihozni magamból. Annak nagyon örülnék,
ha a legjobb húsz között sikerülne célba érni.”

HEGYMENET VÁR a GYAC atlétájára
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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: július 5—11.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Mesés tejföl
20%-os, 330 g, 

663,64 Ft/kg

1099 Ft/kg

Csirkemellfilé 07. 05—07. 07.

219Ft/db

kartonos ár

179 Ft/db

Steffl dobozos sör
0,5 l, 358 Ft/l

Marhacomb 2500 Ft/kg
Marhastefánia 2500 Ft/kg
Marhalapocka 2300 Ft/kg
Marhavelôscsont 1200 Ft/kg

Sertéslapocka

999 Ft/kg

360 Ft/db

Kovászos uborka
500 g, 720 Ft/kg

Köztük voltak a Graboplast Győri
Vízisport Egyesület kajak-kenusai is:
a kajakos Kopasz Bálint két aranyat
szerzett, 1000 és 5000 méteren is

A magyar küldöttség 19
éremmel: 4 arannyal, 6
ezüsttel és 9 bronzzal zárta
a június 21. és július 1. kö-
zött, Minszkben megren-
dezett Európa Játékokat.

nyert, úgy, hogy a döntős mezőny-
ben mindkét számban ott volt az ak-
tuális világbajnok, a portugál Fernan-
do Pimenta. „Az 5000 méter döntője

hihetetlenül kemény futam volt, leg-
nagyobb riválisomat csak az utolsó
métereken tudtam megelőzni, ott
éreztem, hogy fárad, bennem vi-
szont maradt még egy kis erő. Soha
életemben nem fáradtam még el
ennyire egyetlen versenyen sem,
olyan volt, mintha öt 1000 méteres
futamot lapátoltam volna végig. Re-
mélem, a szegedi vb-n 1000 méte-
ren újra le tudom győzni a portugált”
– nyilatkozta Kopasz Bálint.

Kadler Gusztáv klubelnök elmond-
ta, Bálint tavasszal igazolt a Győri
VSE-hez, és abszolút beváltotta a
hozzá fűzött reményeket, „óriási
munkabírású fiatal”.

Aranyat hozott Oroszországból
Balla Virág és Devecseriné Takács
Kincső kenus duója is, ők 500 méte-
ren értek legelőször célba. „Fantasz-
tikus előrelépés ez mindhárom ver-
senyzőnk pályafutásában, jó előjelek-
kel készülünk a szegedi gyorsasági ka-
jak-kenu világbajnokságra. Az év
egyik legfontosabb versenye pedig
Tokió előszobájának nevezhető, hi-
szen ez lesz a 2020-as olimpia legfon-
tosabb kvalifikációs versenye” – tette
hozzá Kadler Gusztáv. 

Három győri arany
az Európa Játékokon

Huszonnégy ország 1500 sportolója vesz részt a 2019-es
ultimate frizbi Európa-bajnokságon Győrben, amelyet a gyir-
móti Alcufer Stadion pályáin rendeznek június 29-től július 6-
ig. A sportág történetében ez a negyedik kontinensbajnokság,
2007-ben Angliában, rá négy évre Szlovéniában, legutóbb pe-
dig Dániában rendeztek Eb-t. A tornán 20 ország indított fér-
fiválogatottat, 15 női nemzeti csapat érkezett az Eb-re, és 19
vegyes csapatnak is szurkolhatnak a nézők, összesen 289

Frizbifesztivál
meccsen. A szervezők 14 játékteret alakítottak ki az Alcufer
Stadionban és a hozzá tartozó edzőpályákon. Magyarországot
egy vegyes csapat képviseli az eseményen, amelyben több
utánpótlás-játékos is helyet kapott, nem véletlenül: a szövet-
ség már a jövő válogatottját építi, amely akár az olimpiai sze-
replést is megcélozhatja a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás já-
tékokon. A mieink a címvédő Nagy-Britanniával, a svédekkel,
az osztrákokkal és a litvánokkal kerültek egy csoportba.
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