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„Nagy megtiszteltetés számunkra,
hogy nem a fővárosban, hanem
Győrben, itt, az egyetemen ünnepel-
hetünk. Fontos célunk a nemzetközie -
sítés, melynek keretében egyre több
indiai diák is tanul a Széchenyin” –
mondta a rendezvényen dr. Földesi
Péter rektor.

Az utóbbi évek kampányainak hála mára jól
tudjuk, mindig lehet időt szakítani az olvasásra.
Mégis valahogy a nyár több lehetőséget ad arra,
hogy kedvenc könyveinket forgassuk. Ilyenkor so-
kan keresik fel a helyi könyvtárakat, hogy ideigle-
nesen felfrissítsék otthoni köteteiket. Erről is be-
szélgettünk a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér igazgatójával Könyvjelző című magazinunkban.

Valóban kiemelt időszak a nyár, a könyvtár is
megváltozott nyitvatartással készül ezekre a hóna-
pokra, tudtuk meg dr. Horváth Sándor Domonkos-
tól. Abban viszont nincs évszakokhoz kötődő sze-
zonalitás, hogy mikor milyen könyveket válasz-
tunk. Jellemzőbb, hogy a trendek alapján döntünk
egy-egy kötet mellett. Az igazgató azt is kiemelte:
megfigyelhető, hogy a filmadaptációk mindig
megdobják a könyvek népszerűségét is. A gyűrűk
ura erre jó példa, hiszen a könyvek megírását kö-
vető jó pár csendes évet a filmek elkészülte fel-
bolygatta, még évekkel a mozi után is folyamato-
san pótolni kell az elhasznált Tolkien-köteteket. A
legtöbben odafigyelnek a hazavitt kiadványokra,
de sajnos vannak, akik még a mai napig nem meg-
felelően bánnak velük. Pedig az igazgató szerint
csupán annyi lenne a dolgunk, mint ami a saját
könyveinknek is kijár. Például nem visszük be ma-
gunkkal a fürdőszobába, nem írunk bele, és nem
hajtjuk be a sarkait.

Mahatma Gandhi születésének 150. és az indiai–magyar diplomá-
ciai kapcsolatok felvételének 70. évfordulója alkalmából rendeztek
konferenciát a Széchenyi István Egyetemen múlt csütörtökön, a kö-
zelmúltban átadott Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ
(FIEK) Audi termében.

Győr egyik országgyűlési képviselője
is köszöntötte a résztvevőket. Simon
Róbert Balázs arról beszélt, hogy a mos-
tani közös ünnep a két állam számára.
„Nagyra tartjuk Gandhit és fő törekvé-
sét, a béke megőrzését, ezért fontos
számunkra, hogy együtt ünnepeljünk
Indiával” – fogalmazott a politikus.

A megyei közgyűlés elnöke párhu-
zamokat vont a két ország múltja és
jelene között és azt hangsúlyozta,
földrajzilag ugyan távol vannak egy-
mástól, de mindkét állam felfelé ívelő
pályán van. „Korábban India és Ma-
gyarország is évszázadokon át mások
fennhatósága alatt létezett, de jó ide-
je már szabad államok vagyunk, ha-
sonló elképzeléseink vannak a sikeres
jövőről, amit miniszterelnökeink veze-
tésével hatékonyan valósítunk meg” –
hangsúlyozta Németh Zoltán.

A város nevében dr. Fekete Dávid
köszöntötte a konferencián résztve-
vőket. Az alpolgármester arra hívta
fel a figyelmet, ami Gandhi számára
is a legfontosabb volt, vagyis hogy a

békéért nap mint nap meg kell küz-
deni. „Itt, Európában szerencsére
hosszú ideje hozzászoktunk, hogy bé-
kében élhetünk, de ez egy olyan kel-
lemes állapot, amiért folyamatosan
tenni és küzdeni is kell” – emelte ki
a városvezető.

A konferencián indiai részről Ku-
mar Tuhin magyarországi nagykövet,
Swapnil Kothari, a Renaissance Egye-
tem kancellárja, valamint a Jóga a
mindennapi életben nemzetközi civil
szervezet elnöke, Vishwaguru Sri Ma-
hamandaleshwar Paramhans Swami
Maheshwarananda köszönték meg,
hogy Győrben is fontosnak tartják
megünnepelni Mahatma Gandhi szü-
letésének évfordulóját.

INDIA Győrben ünnepelt

Dr. Horváth Sándor Domonkos megemlítette, a be-
iratkozás folyamata náluk nemcsak egyszerű, de iga-
zán megfizethető is. A gyerekek és a tanulók jelentős
kedvezménnyel, de a felnőttek is pár gombóc fagyi
áráért megkaphatják az olvasójegyüket, amely 365

napra érvényes a könyvtár minden fiókintézményé-
ben. Ha valaki mégis úgy dönt, hogy nem szeretne ál-
dozni az olvasásra, ingyenesen is ellátogathat a Dr. Ko-
vács Pál Könyvtár és Közösségi Tér épületeibe, hiszen
a helyszíni olvasás mindenki számára ingyenes.
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A víznek dolga van a természet-
ben, nem azért folyik, hogy az em-
bereket kényeztesse – mondja egy
vizügyi szakember a Mosoni-Duna
partján. 

Az idén augusztus végén a fővá-
rosban ismét sokan átússzák a Dunát.
Ízlés kérdése, hogy a sok halottat kö-
vetelő hajóbaleset és két győri tragé-
dia után lehet-e jókedvű erőpróbát
tartani a folyóban. A biztonságra nyil-
ván különösen ügyelnek majd. De
hát nincsenek mindig vízimentők,
vízirendőrök a közelben. A főfolyó
– és annak mellékágai is – renge-
teg embert elragadtak már.

A győri Aranyparton nemrég
egy orvos és egy strandfelügyelő
egyetemista élesztett újjá egy férfit,
aki a vízben lett rosszul a mellékág át-
úszása közben. Sajnos később elhunyt,
a kórházban sem lehetett megmenteni.
Egy hét alatt két ember vesztette életét
a folyónak ezen a szakaszán.

Nem akarjuk feltépni a még be sem
gyógyult sebeket, nem okokat kere-
sünk és derítünk fel, cikkünk nem a két
esetről szól, hanem a tragédiák kap-
csán a főszezon folyami veszélyeit gon-
doljuk át a folyók városában.

A folyónak többnyire maga vájt
útja van, vize másik folyóba, tóba
vagy tengerbe ömlik. Természetes
feladatkörrel rendelkezik, de az em-
ber is örömmel használja föl előnye-
it. Főleg a hegyvidéken áramot fej-
lesztenek vele – Szlovákiában is, ná-

lunk csak a tervezett erőmű torzói
maradtak –, hajóznak, vitorláznak,
síelnek rajta, turisztikai lehetőségei
is számosak. A legtöbben fürdésre
használják.

A folyó azonban nem feltétlenül
emberbarát. Sodor, pörget, örvénylik.
Az ismeretlen folyószakaszok még a jó
úszók számára sem veszélytelenek. A
Balaton, a Velencei-tó veszélyeket
ugyancsak hordozó, ám sokkal barát-
ságosabb vizeivel szemben a folyóval
gyakran birkózni kell. Először is: bár-
mikor hozhat olyan uszadékot, melyet
nem tudunk kikerülni. Megüt vagy be-
legabalyodunk, pánikba esünk, elve-

szítjük tájékozódó képességünket,
vizet nyelünk a nagy kapkodásban.
De uszadék nélkül is pörgethet a
víz, kiszámíthatatlanul örvénylik,
s a kapálódzás helyett ilyenkor
inkább meg kell várni, hogy föl-
dob, utána próbáljunk meg sza-

badulni belőle. Az egyszerű sod-
rás magas vízállás nélkül is megle-

pő erejű lehet egy, a folyóhoz nem
szokott ember számára. A víz jó ütem-
ben viszi a hátára fekvő embert, a fo-
lyásiránnyal szemben úszva azonban
hamar kimerülünk. 

Amennyiben valaki keresztbe
akarja átúszni a folyót, számoljon an-
nak jelentős sodrásával, s már előre
nézze ki magának, hogy mikor kell rá-
bízni magát a folyóra ahhoz, hogy –

ha nem is a megcélzott helyen – par-
tot érjen. 

A legfőbb tanács: jó úszó próbál-
kozzon csak átúszással, de ő is csak
színjózanul. Az alkoholos állapotban
veszélyérzetünk és tárgyszerű felis-
merésünk, cselekvőképességünk
csökken. A vízben kifejtett erőfeszí-
tés hatására az ittas ember könnyen
rosszul lehet, s akár végzetes követ-
kezményekkel is járhat a sok sör, bor
vagy más ital. Ugyanez vonatkozik va-
lamennyi bódító szerre, drogra is.

Ugyancsak ne vagánykodjon az, aki-
nek olyan betegsége van, melynek az
állapota vízben rosszabbodhat. Közis-
mert, hogy a felhevült testtel vízbe ug-
rók közül sokan veszítették már éle -
tüket. A különböző keringési betegsé-
gekben szenvedőknek ugyan előírhat-
nak az orvosok rendszeres mozgást, sőt
akár úszást is, ám ezt a ,,terápiát" lehe-
tőleg uszodában, biztonságos helyen,
ne idegen folyóban alkalmazzuk.  

Hajózni muszáj, fürödni jó. A még-
oly keskeny mellékfolyók átúszásával
azonban csak biztos tudás birtoká-
ban, teljesen józanul próbálkozzunk,
és ott, ahol többen vannak, s mentő-
csónak is található a közelben.

Az ismeretlen
folyószakaszok
még a jó úszók
számára sem
veszélytelenek

Szerző: H. F.   /  Illusztráció: O. Jakócs Péter

Két part között

A folyóátúszás
VESZÉLYEI
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Tizenhét országból huszonöt fiatal
vendégeskedik egy héten át Győrben.
A táborozókat családok látják vendé-
gül, ezt követően pedig két héten át
szervezett táborban vesznek részt.
Akik az óceánon túlról érkeztek, azok
a negyedik hetet is Magyarországon
töltik fogadó szülőknél. A 16 és 22 év
közötti fiatalok között találunk brazilt,
indiait, mexikóit és tunéziait is.

A három, illetve négy hét során
megismerkednek Győr és Magyaror-
szág legfontosabb látványosságaival.

„Győr sportos és fiatalos város, ame-
lyet 2006 óta egy egykori olimpiai baj-
nok sportoló vezet Borkai Zsolt szemé-
lyében” – fogalmazott köszöntőjében
Radnóti Ákos, aki kiemelte: büszkék a
győriek arra, hogy itt rendezték meg Ma-
gyarország első Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválját, az EYOF-ot. Beszélt arról is,
hogy eredeti szépségében felújították a
városháza dísztermét, majd a fiatalokat
meginvitálta a toronyba, hogy gyönyör-
ködhessenek Győr panorámájában.

Negyvenegy új ládát (speciális dé-
zsát) helyez ki a Győr-Szol Zrt. a Szent
István út melletti járdaszakaszokra.
Első ütemben az Aradi vértanúk útjá-
nak a sarkától a Baross útig kialakí-
tott járdára kerültek ki a virágoslá-
dák. A továbbiakban a Jókai utca és
az Aradi vértanúk útja közötti sza-

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

kaszra tizenkét, a Teleki László utca
és a Lukács Sándor utca közé hét, a
Lukács utca és a Gárdonyi Géza kö-
zötti szakaszra hat láda kerül. 

Dr. Fekete Dávid alpolgármester, a
belváros önkormányzati képviselője a
virágosítás sajtóbemutatóján vissza-
idézte, hogy évről évre nő a zöldterület

Győrött. Öt évvel ezelőtt fásítási prog-
ramba fogtak, több ezer fát ültettek el.
A belvárosban, annak talajszerkezete
miatt nehezebb zöld növényeket és vi-
rágokat kiültetni. Az itt lakók azonban
kezdeményezték, hogy valamilyen mó-
don virágok díszítsék a belvárost is.
Ezért döntött úgy a város: a Győr-Szol

Zrt. olyan ládákat alakít ki, melyek ille-
nek a városképbe. A ládákba töltött föl-
dekbe virágokat ültetnek, melyeket egy
mini, automata öntözőrendszer táplál
vízzel. Ezzel a megoldással egyébként
másutt, a körforgalmakban is gazdasá-
gosabbá és hatékonyabbá válik a zöld-
területek fenntartása. 

Radnóti Ákos, a városüzemelteté-
sért is felelős alpolgármester ezt kiegé-
szítette azzal: a vízellátás megteremté-
séhez a járda burkolata alá a szakembe-
rek gerincvezetéket telepítettek, mely-
hez minden láda csatlakozni tud. A cse-
pegtetős rendszer tesztjét most kezd-
ték el, az öntözésre valószínűleg a haj-
nali órákban kerül sor, a csepegtetés
hangja egyáltalán nem zavarja az ott la-
kókat. Nemcsak ládákba ültetett virá -
gok teszik zöldebbé a kormányhivatal
előtti területet, hanem az ott található
gyepet is felújítják és rendszeresen ön-
tözik majd. Az alpolgármester felhívta
a figyelmet arra: kamerák figyelik a vi-
rágosított területeket, hogy a rongálók-
tól megóvják a kitelepített növényeket. 

A ládákba fagytűrő virágokat ül-
tetünk, melyeket télen is a szabad-
ban lehet hagyni – mondta el Ács
Szilárd, a Győr-Szol köztisztasági
üzemvezetője. 

Az elmúlt években új, az eddigiek-
nél változatosabb növényvilág került
a Szent István út autós forgalomelvá-
lasztó sávjába is – tette hozzá Ozs-
várt Tamás, a Győr-Szol vállalati kom-
munikációs csoportvezetője.

Győr idén második alkalommal ad otthont a Lions Clubok Nemzetközi Szervezete által szervezett
ifjúsági csereprogram táborlakóinak. A fiatalok hétfőn a városházára látogattak, ahol Radnóti Ákos
alpolgármester köszöntötte őket.

CSERETÁBOROZÓK
a világ minden tájáról

Automata rendszerrel öntözött, ládákba ültetett virágok díszítik a Szent István út mellett futó járdasza-
kaszt. A belvárosba a mélygarázs, s a talaj alatt elhelyezett közművek miatt fákat telepíteni nem lehet, a
dézsás megoldással azonban télen-nyáron életképes virágok találhatnak otthonra a város centrumában.

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Automata öntözőrendszer
csepegteti a vizet

Virágzik a belváros
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A megbeszélésen Palkovics Lász-
ló innovációs és technológiai minisz-
ter, Borkai Zsolt, Győr polgármeste-
re, Ésik Róbert, a Nemzeti Befekte-
tési Ügynökség (HIPA) elnöke, vala-
mint Peter Kössler, az Audi AG igaz-
gatótanácsának termelésért felelős

Az Audi Hungaria eredményeiről
és terveiről tárgyalt Orbán Viktor
miniszterelnök és Bram Schot, az
Audi AG igazgatótanácsának elnö-
ke csütörtökön Budapesten, a Kar-
melita kolostorban.

tagja és Achim Heinfling, az Audi
Hungaria Zrt. igazgatóságának elnö-
ke is részt vett.

Bram Schot a kinevezése óta most
tárgyalt először a magyar kormány
képviselőivel. A személyes bemutat-
kozás után ismertette Orbán Viktor-

ral az Audi Hungaria eredményeit. A
megbeszélésen szóba kerültek Ma-
gyarország mint beruházási célpont
versenyképességének a cég számára
fontos szempontjai is – közölte dr.
Havasi Bertalan miniszterelnöki saj-
tófőnök az MTI-vel.

ORBÁN VIKTOR az Audival tárgyalt

A 2006 óta hivatalban lévő város-
vezető a 13 évvel ezelőtt megkezdett
út folytatását ígéri, és továbbra is
Győr dinamikus, töretlen fejlődésé-
ért kíván dolgozni. „2006 óta hatal-
mas utat jártunk be: mára az ország
egyik fő gazdasági központja Győr,
emellett pedig kulturális fellegvár,
hazánk egyik legnépszerűbb úti célja,
a tudomány, az innovatív megoldá-
sok otthona, valamint a sport kiemel-
kedő városa – kezdte Borkai Zsolt.
– Célom, hogy ezeket a területeket
tovább erősítsük, miközben megőriz-
zük a város élhetőségét. Ezért tartot-
tam mindig fontos feladatnak a nagy-
beruházások mellett a városrészek
és lakókörnyezetek kiegyensúlyozott
fejlesztését is. Választási jelmonda-
tom – Együtt, Mi, Győriek! – nem
pusztán szlogen. Valóban hiszem,
hogy ezt a várost együtt, mi, győriek
közösen vezethetjük sikerre. Ezt bizo-
nyítja a mögöttünk hagyott 13 esz-
tendő is” – fogalmazott Borkai Zsolt,
majd ismertette a Fidesz–KDNP ön-
kormányzati képviselőjelöltjeinek
névsorát is, akik közül tizenhárman
jelenleg is önkormányzati képviselők,
hárman pedig új jelöltek.

A polgármester a jelenleg is kép-
viselőként tevékenykedő jelöltekről
elmondta, már bizonyították, hogy
elkötelezettek a városrészeik iránt, és
azok fejlődését tartják szem előtt, de
az új jelöltjeiket is jó szívvel ajánlja
választók figyelmébe, hiszen vele
együtt valamennyien Győrért és a
győriekért kívánnak dolgozni a köz-
gyűlésben, mert ahogy fogalmazott:
„Mi egy csapat vagyunk!” 

polgármester- és képviselőjelöltjeit
„Októberben fontos választás kö-

vetkezik. A Fidesz–KDNP-nek, sze-
mély szerint nekem és képviselője-
löltjeinknek is egy a célunk, ez pedig
nem más, mint Győr további dinami-
kus fejlődése, a megkezdett út foly-
tatása. Városunk az élet számos terü-
letén szolgál jó példával más, hazai
települések számára. Továbbra is egy
biztonságos, tervezhető jövőt kínáló,
jó munka- és szabadidős lehetősége-
ket, erős szociális szolgáltatásokat
biztosító, dinamikus fejlődést megőr-
ző Győrért szeretnénk dolgozni. Eh-
hez kérjük a választók támogatását
az önkormányzati választásokon” –
tette hozzá Borkai Zsolt, majd ismét
kiemelte: „Bár sok mindent elértünk
közösen, úgy gondolom, hogy még
nagyobb dolgokra vagyunk képesek
Együtt, Mi, Győriek!” 

A Fidesz–KDNP szerda este je-
lentette be polgármester- és
képviselőjelöltjeit. Győr jelen-
legi vezetője, Borkai Zsolt újra
indul, ahogy a képviselők nagy
része is. 

1. körzet: Szeles Szabolcs (Sziget, Pinnyéd és Újváros északi része)
2. körzet: Dr. Fekete Dávid (Belváros nyugati része,

Újváros déli része és Révfalu nyugati része)
3. körzet: Takács Krisztián (Belváros keleti része és Révfalu középső része)
4. körzet: Morvay László (Révfalu keleti része, Kisbácsa, Nagybácsa, Sárás)
5. körzet: Dr. Dézsi Csaba András (Nádorváros)
6. körzet: Hajtó Péter (Gyárváros, Likócs és Jancsifalu északi része)
7. körzet: Radnóti Ákos (Adyváros keleti része és Jancsifalu déli része)
8. körzet: Dr. Szálasy László (Adyváros középső része)
9. körzet: Kovács Tamás (Marcalváros I. keleti része,

Nádorvárosi déli része és Adyváros nyugati része)
10. körzet: Borsi Róbert (Marcalváros I. középső része,

Adyváros északi része és Nádorváros déli része)
11. körzet: Rózsavölgyi László (Marcalváros I. nyugati része és Marcalváros II.)
12. körzet: Hajszán Gyula (Szabadhegy északi része)
13. körzet: Diligens Tibor (Szabadhegy déli része, Kismegyer)
14. körzet: Dr. Sik Sándor (Győrszentiván)
15. körzet: Laczkovits-Takács Tímea (Csanak)
16. körzet: Szabó Jenő (Ménfő és Gyirmót)

Bejelentették a Fidesz–KDNP
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Hetedhét világra szóló mulatsággal nyílt meg múlt pénteken este a Dunakapu téren
a gyerekek által egész évben várt esemény, a Győrkőcfesztivál. Zene és tánc várta
a városból és messzi tájakról összesereglett győrkőcöket, akik
a hetedhét művészet jegyében fesztiválozhattak a hétvégén vá-
rosunkban, a Vaskakas Bábszínház főszervezésében. A megnyitó
ceremónián kalózok karmából menekülve kezdte meg beszédét
Borkai Zsolt polgármester. „Több ezer fagylaltot és palacsintát kellett
váltságdíjként fizetni, de köszönöm, gyerekek, hogy kimentettetek!
Tizenkettedik alkalommal találkozunk, azon gondolkodtam, hogy talán
még az is lehetséges, hogy aki annak idején 12 évesen ott volt az első
Győrkőcfesztiválon, most elhozta saját gyermekét is. Vigyázzatok maga-
tokra, vigyázzatok a városra és szórakozzatok nagyon jól” – ezekkel a sza-
vakkal adta át a győrkőcöknek a város kulcsát a polgármester, majd a látvá-
nyos tűzijáték is jelezte, Győr a gyerekeké: két napig több mint ezer ingyenes
programmal csaltak mosolyt az arcukra a szervezők.

A GYŐRKŐCŐK

A hetedhét művészet
jegyében játszottak

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter, 
MekliZ Fotóstúdió
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A Győrkőcfesztiválon hangsúlyt kapott a zöldgondolkodás, egy kiemelt helyszínen ismer-
kedhettek meg a gyerekek és szüleik a környezettudatossággal és annak fontosságával.
A Vársétány zöldparttá változott, ahol egész hétvégén megtalálhatták a gyerekek a
Győr+ Média Zrt. és a Győr-Szol Zrt. által életre hívott Kuka Bercit is, aki új játékokkal ké-
szült. Például szemétcsipesszel szelektálhattak a kicsik, magokat ültethettek és végigkövet-
hették a hulladék útját is, egészen az újrahasznosításig. Rengetegen érdeklődtek a szelektív
hulladék gyűjtés játékos formái iránt, az állomások közül a már állandó visszatérő, a pa-
lackprés volt az egyik legnépszerűbb: aki műanyag flakont hozott magával, nemcsak össze -
préselhette, hanem megismerhette a szerkezet működését és hasznosságát ugyancsak.
Örömteli tapasztalat, hogy sokan azért nem hoztak palackot Kuka Bercinek, mert már nem
eldobható palackból isznak, hanem kulacsból. Köszönjük, hogy velünk játszottatok!

KUKA BERCIVEL

ZÖLDEN GYŐRBEN

is fesztiváloztak a gyerekek
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Akasszuk a hóhért?
Akasszuk.

Az olvasó kedvéért tisztázzuk:
akkor mondják ezt, ha újságíró ké-
szít interjút újságíróval.

Jobban szeretek a mikrofon innen-
ső oldalán állni. Túl sok interjút nem
adtam, talán néhányat, amikor kitün-
tettek és utána meginterjúvoltak. Kér-
dezni sokkal jobban szeretek. Válaszol-
ni kellemetlenebb, mint kérdezni.

A te olvasatodban milyen a jó
interjú?

Egyszerű, tárgyilagos kérdéses. Pró-
bálj meg a riportalanyból a legtöbbet
kihozni. Fontos az adott személy isme-
rete. Máshogy kérdez az ember egy
politikust, mint mondjuk az utca em-
berét. Ha szükséges, bátorítsd a riport -
alanyt, hogy megnyílhasson.

Igyekszem megfelelni. Most na-
gyon magasan vagy. Az elmúlt fél
évben két kitüntetést is kaptál. A
közelmúltban a Szent László-díjat,
ennek apropóján beszélgetek ve-
led. Milyen érzés magasan lenni?

193 és fél centiméter magas va-
gyok, így ezt már régóta teljesítem.
De komolyra fordítva: sosem azért
csináltam ezt a szakmát, hogy valaki
majd elismeri. Szerelmes vagyok eb-
be a szakmába, élethivatásnak tar-
tom az újságírást, ha nem élvezném
és nem szeretném, biztosan nem csi-
nálnám már. Nem titok, 23 éve tévé-
zem. Kaptam egy pár szakmai elisme-
rést korábban, majd jött a 2019-es
év, amikor két olyan díj talált meg,
amit újságírónak, főleg vidéki televí-
ziósnak nem nagyon szoktak adni.
Palkovics László innovációs miniszter-
től miniszteri elismerő oklevelet kap-

tam. Agykutatók, fejlesztők között
meg is kérdeztem a miniszter urat,
mit keresek én itt, erre azt válaszolta,
a feladat az feladat, aki jól elvégzi,
megérdemli. Így indult az év, majd
jött a Szent László-díj, ami nekem
sokkal fontosabb, mert a szülőváro-
somtól kaptam, úgy, hogy a polgár-
mester mellett a teljes közgyűlés tá-
mogatta. S bár 13 éve nem Győrben
élek, de nap mint nap jövök, és itt
dolgozom. Szüleim, barátaim, sok
minden Győrhöz köt.

Magasság után mélység: voltak
nehéz pillanatok a pályafutásodban?

Én mindig is a közszolgálati televí-
ziózáshoz vonzódtam. Ennek ellené-
re három és fél évig voltam az RTL
Klub győri tudósítója. Amikor elvál-
laltam, sokat gondolkodtam rajta,
mert én nem az a típusú riporter
vagyok, akit ők kerestek. A nagyon
bulvár témák mindig is távol álltak

tőlem. Három és fél év után azon-
ban leépítés áldozata lettem, s fél
évig munkanélküli voltam. Nehéz
volt megélni, hogy egyik pillanatban
megismernek az utcán, mert látnak
a tévében, utána pedig bemegyek a
munkanélküli hivatalba és leadom a
papírjaimat. Kérdezték, hol a kame-
ra? Mondtam az nincs, mert munka-
nélkülinek jöttem bejelentkezni. Sze-
rencsére ez csak egy féléves időszak
volt. Ha van lent, akkor az az volt. Ta-
nultam belőle, azóta a kicsit vagy ki-
sebbet is jobban megbecsülöm.

Zombai fiamnak szólítlak, mióta
megismertelek. Ez bizony nem ma
volt. Akkoriban történt, amikor egy
fiatalember besétált a Győri Városi
Televízióba, hogy itt szeretne dol-
gozni. Véletlenül vagy tudatosan ke-
rültél a pályára?

Abszolút tudatosan. A Révaiban
érettségiztem, s kommunikációt akko-
riban az ELTE-n lehetett tanulni, ahová
lehetetlen volt bejutni, mert évente tíz
embert vettek fel. Ezért földrajz–ökoló-
gia szakra jelentkeztem, ahová fel is vet-
tek. Közben pedig írogattam ide-oda,
sportriporter szerettem volna lenni. Ko-
vács nagypapa már sajnos nem él, nagy
focirajongó volt. Az 1982-es spanyol vb-n
mellette gombfociztam, s végig közve-
títettem a meccseket. Egyszer csak Vit-
ray Tamást lehalkította a tévén, s az én
közvetítésemet hallgatta. Majd egyete-
mistaként jelentkeztem a Nap TV Ripor-
ter kerestetik versenyére, amelyen elég
sokáig eljutottam. Gyárfás Tamás azt

mondta, az alapjaim megvannak, kilin-
cseljek a tévéknél. A kilincselésből nem
sok lett, mert Győrben éltem, ha csak
az akkori Győri Városi Televízió kilincsét
nem tekintem annak.

Mennyit változott a tévézés, és
mennyit te?

Én biztosan sokat. A tévézés kevés-
bé. A műhelymunka mindig fontos volt
nekem. Ez egy időben kiveszett, eltűnt.
Most azonban a Győr+ TV-nél újra ér-

zem, hogy van szellemi-szakmai mű-
hely, ahová egy fiatalnak nem félve kell
bemenni, hanem kérdezhet, tanulhat,
ha az akarat is megvan benne.

Az írott sajtó és a rádió sosem ér-
dekelt?

Cikkeket írtam, belekóstoltam, de
mindig a tévé állt közel hozzám. Tudok
írni, nem tartom magam újságírónak,
tévés vagyok. Ez persze nem azt jelen-
ti, hogy szerepelni szeretek. Sokkal job-

Huszonhárom
éve élethivatása

a szakma

Zombai-Kovács 
Szerelmes vagyok a televíziózásba

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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ban élvezem a híradó szerkesztését, le-
forgatását, mint mondjuk a Konkrét cí-
mű műsor levezetését.

A legtöbb tévést utoléri a képer-
nyőfüggőség. Te is az vagy?

Biztosan nem. Nem jelent gondot
egy műsor levezetése, főleg ha olyan em-
bert faggathatok, akivel magánember-
ként is szívesen beszélgetnék. Ilyenkor én
vagyok a néző meghosszabbított szócsö-
ve. Képernyőfüggő azért sem vagyok,

mert a műsorvezetést már most szíve-
sen átadnám egy fiatalabb kollégának.

Miként éled meg, hogy tévét
harminc-negyven alatt már szinte
mindenki interneten néz? Más a té-
vézés a világháló korszakában?

A korosztály eltolódott felfelé, té-
vét inkább az ötvenes, hatvanas ge-
neráció néz. A hírek azonban nem ve-
szítik el értéküket, ugyanúgy kíváncsi-
ak rá az emberek, legfeljebb a Face-

bookon nézik, telefonon vagy table-
ten, s nem a tévékészülék előtt ülve.
Ősztől azt tervezzük, hogy minden
híradós anyag felkerül a Facebookra.
A fiatalokat nehezebb megfogni, ők
mindent interneten néznek. Tudom,
mert nekem is van egy 22 éves fiam.

A Szent László-díj mellé kaphat-
nál egy másik kitüntetést is, száz -
ezer kilométer balesetmentes veze-
tésért. Vagy kétszázezer?

Ezt még sosem számoltam össze.
Győri vagyok, de 13 éve nem Győr-
ben lakom, hanem Fertőhomokról já-
rok be naponta, hetvenöt kilométer
ide és ugyannyi vissza. A feleségem
magyar születésű osztrák állampol-
gár, aki Kismartonban dolgozik, s
Győr és Eisenstadt között kerestünk
egy olyan helyet, amit az otthonunk-
nak nevezhetünk, ő ingázik Ausztria
felé, én meg Győr felé. A vezetéssel
nincs gondom, szerencsére a baleset
is elkerült, napi két óra a volán mö-
gött arra jó, hogy közben tudok gon-
dolkodni, témákat kitalálni.

Egy kezemen, de lehet, hogy két
ujjamon meg tudnám számolni,
hány újságíró gyereke választotta az
apja szakmáját. Úgy tudom, nálatok
is messze esett az alma a fájától.

Szerencsére nagyon messze esik.
Ha újságírással kacérkodott volna,
nem beszélem le. A sportot szereti,
egy időben tetszett neki a sportripor-
terség, de ez elmúlt. A Corvinus Egye-
temen végzett, büszkén mondom, osz-
tályelsőként, és a bankszektorban dol-
gozik. Egy magyar banknál az amerikai
piacokat elemzi. Most éppen a mes-
terképzésre készül. Egyébként pedig
nem nagyon javasolnám a mai fiata-
loknak a vidéki tévézést. Nagyon me-
lós dolog, nagy becsvágy kell hozzá,
sok szorgalom. Jóval nehezebb, mint
egy országos tévénél dolgozni. A fize-
tésekről nem is beszélve. Így aztán azt
tapasztalom, egyre ritkábban kopog-
tatnak a tehetséges fiatalok, hogy té-
vézni szeretnének. Inkább ugródeszká-
nak tekintik a vidéki tévézést, hogy
megtanulják a szakmát és továbbállja-
nak Budapestre.

Beszéltünk magasságról és mély-
ségről. Egy bölcs mondás szerint,
ha magasra jutsz, ne bízd el magad,
mert onnan csak lefelé juthatsz. Ha
pedig mélyen vagy, ne keseredj el,
mert csak felfelé vezethet az út.
Osztod a népi bölcsességet?

Teljes mértékben. Ha a kitünteté-
seket nézzük, most vagyok a csú-
cson. Az RTL Klubnál pedig a legma-
gasabbról pottyantam a legmélyebb-
re. Megtanított a szakma, hogy he-
lyén kezeljem a dolgokat. Nem bíz-
tam, nem bízom el magam. Ugyan-
úgy teszem a dolgomat, mint a
Szent László-díj előtt. Ettől a díjtól
nem lettem más, ugyanaz a Zombai-
Kovács Ákos vagyok, aki voltam, a té-
vézés szerelmese. 

„Sosem azért csináltam ezt a szakmát, hogy valaki majd elismeri. Szerelmes vagyok ebbe a szak-
mába, élethivatásnak tartom az újságírást, ha nem élvezném, és nem szeretném, biztosan nem
csinálnám már” – nyilatkozta hetilapunknak adott interjújában Zombai-Kovács Ákos, a Győr+ Te-
levízió főszerkesztője, aki június végén a város Szent László-díját vehette át.

Ákos Szent László-díjas
, élethivatásomnak tartom
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Eddig példátlan módon két kiál-
lítás is nyílik az 51. Győri Művészte-
lep anyagából, jelentette be  Grászli

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

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor 

A filozofikus háttértartalmak és az anyagok szerkezete összekapcsolja három különböző
világ alkotóinak műveit – így fogalmazott Grászli Bernadett művészettörténész, a győri
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója az 51. Győri Művésztelep prog-
ramjaként megvalósuló Nemes ügyek című kiállítás megnyitóján, a Magyar Ispitában.

Bernadett. Hétfőn este a Parallel
Művészeti Alapítvánnyal együttmű-
ködve, a Budapesti Olasz Kultúrin-

tézet és a Japán Alapítvány támoga-
tásával a Rómer-múzeum koncepció -
jába illeszkedően a „geometrikus,

minimalista és konkrét irányzatok”
néhány friss alkotását és izgalmas
művészét mutatták be: a japán At-
suo Hukuda ezüst és arany papír-
műveit, az olasz Linda Carrara már-
ványmintázatú festett alkotásait,
valamint a magyar Körösi Viktória
„formázott vásznait”.

Pintér Gábor kurátor, a Parallel
alapítvány művészeti vezetője szerint
„minimalista és kifinomult munkáik-
kal a tradicionális technikák kortárs
interpretációs lehetőségeit kutatják.”

A Magyar Ispita reneszánsz épüle-
tében kiállítók közül Atsuo Hukuda a
legidősebb. A 61 éves szobrászmű-
vész a hagyományos japán festészeti
stílust követi. Linda Carrara a figura-
litást már maga mögött hagyta, ám
az absztrakció világában még nem
foglalta el, talán ki sem jelölte a ma-
ga helyét. Körösi Viktóriáról azt írja a
katalógus: „Már a keretek meghatá-
rozása és a szabályok kitalálása is iz-
galmas, felemelő részei az alkotói fo-
lyamatnak, ami végül olyan egyszerű,
letisztult műveket eredményez, me-
lyek a nézőkre bízzák a megfejtését.”

Az 51. Győri Művésztelep anyagá-
ból Közös terek címmel az alkotóte-
lep végén tartanak kiállítást az Ester-
házy-palotában. 

NEMES ÜGYEK a Magyar Ispitában
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Tizenöt évvel ezelőtt az 1992-ben
újjászerveződött győri Rotary Club
tagjai álmodták meg a Fröccsnapo-
kat, amellyel Jedlik Ányosnak, a szó-
da feltalálójának kívántak emléket ál-
lítani. Emellett a jótékony indíttatás
is megvolt, így az a döntés született,
hogy a bevételből a városhoz kötődő,
Kazinczy Ferencről elnevezett Szép

magyar beszéd versenyt, valamint
egyéb más karitatív jellegű progra-
mokat támogatnak.

Idén sem lesz ez másként július
26–28. között, amikor a felfrissülni,
szórakozni és jótékonykodni vágyók
a Széchenyi téren 12 faháznál kérhe-
tik a fröccsöket, a szörpöket és a lila
hagymás zsíros kenyereket.

„A város már eddig is számos ren-
dezvénynek adott otthont az idei nyá-
ron, a Fröccsnapok pedig mindig üde
színfoltja a kínálatnak” – kezdte az ese-
mény sajtótájékoztatóján Radnóti Ákos
alpolgármester. „Az önkormányzat,
ahogy már sok éve, most is támogatja
a rendezvényt. A helyszín biztosítása
mellett a Győri Művészeti és Fesztivál-

központ a szervezésben nyújt nagy se-
gítséget a rotarysoknak. Aki teheti, lá-
togasson ki a színvonalas és színes prog-
ramokra, s jótékonykodjon egy jó
ügyért” – hangsúlyozta Radnóti Ákos.

Bella Tamás, a Rotary Club alelnöke
arról is beszámolt, hogy idén a győri ro-
tarysok már saját borral is kínálják az ér-
kezőket, hiszen a Somlón kéthektárnyi
birtokon termesztenek szőlőt. A belőle
készült hárslevelű furmint cuvét jó szív-
vel ajánlja mindenkinek.

„Azzal, hogy a bevétel egy részé-
vel a Szép magyar beszéd versenyt
támogatják, a nemzeti identitástuda-
tot nagyban segítik – fogalmazott Né-
meth Tibor klubtag, aki egyben a Ka-
zinczy Ferenc Gimnázium igazgatója
is. – Ezen a versenyen összesen 150
diák és tanáraik vesznek részt, évről
évre anyanyelvünk előtt tisztelegve.
Köszönet jár azoknak, akik segítik a
törekvéseinket!”

„Idén tehát 12 faház várja a felfris-
sülni vágyókat, s a tavaly nagy siker-
rel debütáló Fröccsterasz is megtalál-
ható lesz” – hangsúlyozta Tóthné dr.
Kardos Krisztina, a Győri Művészeti
és Fesztiválközpont igazgatója. „A fel-
nőttekre gondolva számos játékkal is
várjuk őket, ilyen lesz például a Ke-
zeslábas játszótér, amely a csapat-
ban dolgozást segíti elő. Természete-
sen számos zenei programmal is ké-
szültünk: a megnyitón például a
Friends Big Band és sztárvendégük
hallható majd, és itt lesz az LGT, vala-
mint a Hungária emlékzenekar is,
hogy csak párat említsek. Helyet kap-
nak a jazz, a swing és a latin zene mű-
velői is, így azt hiszem, mindenki
megtalálja majd a neki tetsző progra-
mot” – zárta az igazgató. 

A részletes program elérhető a
rendezvény műsorfüzetében, a mu-
fegyor.hu honlapon, illetve a feszti-
váliroda közösségi oldalán is. 

Hagyománya van már a Győri Rotary Fröccsnapoknak, idén tizenötödszörre fris-
síthetjük fel magunkat a jótékonysági faházaknál. A háromnapos esemény a szó-
da és a fröccs ünneplése mellett most is számos színvonalas programot kínál az
érdeklődőknek július 26–28-án. 
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Nagy port kavart a közelmúltban,
hogy új igazgatót nevezett ki dr. Veres
András megyés püspök a győri Apor
Vilmos Iskolaközpont élére. Az intéz-
ményben július 1-jén tudták meg,
hogy a negyed évszázadig igazgató-
helyettesként, majd igazgatóként
regnáló Kiss Zoltán augusztus 1-jével
lejáró szerződését a püspökség fenn-
tartóként nem hosszabbítja meg,
ezért a szülői munkaközösség és a di-
ákönkormányzat is tiltakozott.

„Kiss Zoltán igazgató úr megbízása
2019. július 31-én lejár, ezért több
mint egy hónappal előbb, 2019. júni-

ÚJ IGAZGATÓ 
az Apor-iskola élén

us 25-én a hivatalomban fogadtam,
hogy megbeszéljem vele, a megbízá-
sát nem kívánom újabb öt évre meg-
hosszabbítani. A legfőbb okaimat sze-
mélyes megbeszélésünk alkalmával
részletesen ismertettem vele. Mun-

káját és áldozatosságát méltó mó-
don megköszöntem, és lehetőséget
kínáltam neki arra, hogy továbbra is
tanítson az iskolában, mint az igazga-
tói megbízása előtt. Örülök, hogy
Önök elégedettek „az iskolában folyó

oktató-nevelő munkával, az iskola
szellemiségével, a pedagógusok szín-
vonalas munkájával”, és bízom ab-
ban, hogy többek között éppen ez le-
het az alapja annak, hogy ez még to-
vább növelhető legyen az elkövetke-
ző időben” – írta egyebek mellett dr.
Veres András nyílt válaszlevelében,
melyet a Győri Egyházmegye honlap-
ján tettek közzé.

Információk szerint Váradi Jó-
zsef, a csornai Széchenyi Általános
Iskola eddigi igazgatója tölti be az
Apor-iskola igazgatói posztját a to-
vábbiakban.

2019. július 12.
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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  

Am 21. Juli erwartet der
Győrer Antiquitäten-
markt von 7–14 Uhr erne-
ut die Liebhaber alter Sa-
chen auf dem Markplatz
der Tarcsay-Strasse. Auf
dem Flohmarkt bietet sich
wieder Gelegenheit zum
An- und Verkauf, Ausstel-
len und Tausch von Anti-
quitäten und Kunstge-
genständen.

A Táncterápia című
feliratos, angol roman-
tikus filmet vetítik a
Rómer Ház Kertmozi-
jában július 18-án 21
órától. A Richard Lon -
craine rendezte mozit
ingyenesen nézhetik
meg a filmkedvelők.

Alkossunk közösen! címmel szabadtéri, ingyenes kézműves játszó-
házakon vehetnek részt a szünidőző gyerekek. Július 16-án 17.30-
tól a Kovács Margit-iskola előtti játszótéren, július 17-én 9.30-tól
a Batthyány téri játszótéren, 17.30-tól Gyárvárosban, a Mátyás ki-
rály téren, július 18-án 19.30-tól az adyligeti várjátszótéren, 17.30-
tól Marcalváros II-n a dísztéren, július 19-én 17.30-tól a Várfal ját-
szótéren várják a szakemberek az érdeklődőket.

Átlényegülés címmel az Eucharisztikus csodá-
kat bemutató tárlat látható a Triangulum Ga-
lériában (Gutenberg tér 2.) július 21-ig, napon-
ta 10 és 18 óra között. A kiállítást a 2020-as
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra tör-
ténő felkészülés keretében rendezik.

A Gyermekkönyvtárban július
17-én 10 órától és 10.45-től kéz-
műves foglalkozást tartanak,
ahol különféle technikákkal egy-
szerű használati vagy dísztárgya-
kat készíthetnek az érdeklődők.
A belépés díjtalan, de előzetes
bejelentkezéshez kötött: szemé-
lyesen a könyvtárban (Herman O.
u. 22., földszint) vagy telefonon
(96/516-677).

A győri régiségvásár július 21-én 7 és 14 óra között
várja a régiségek kedvelőit a Tarcsay úti piactéren.
A vásárban ismét lehetőség lesz régiségek és mű-
tárgyak adásvételére, kiállítására és cseréjére.

Im Rahmen der Sommerabend-Konzertreihe tritt die Gruppe EDDA am
20. Juli um 21 Uhr auf dem Dunakapu-Platz auf. An diesem Abend erklin-
gen die grössten Schlager der Band- eine Garantie für eine Riesenstim-
mung. Bei Regen: 21. Juli, 21 Uhr.

Gemeinsame Ausstellung des Japaners Atsuo Hukuda (Werke aus
Silber- und Goldpapier), der Italienerin Linda Carrara (gemalte Ar-
beiten im Marmormuster) und der Ungarin Körösi Viktória (geform-
te Leinwand) in der Magyar Ispita (Nefelejcs köz 3.) bis zum 1. Sep-
tember, täglich ausser montags von 10 bis 18 Uhr.

„Transsubstantiation”
ist der Titel der Sammlung,
welche die Wunder der Eu-
charistischen Feier in der Trian-
gulum Galerie (Gutenberg tér
2.) zu zeigen versucht. Zu sehen
bis 21. Juli, täglich von 10–18
Uhr. Die Ausstellung wurde im
Rahmen der Vorbereitungen
zum Internationalen Eucha-
ristischen Kongress 2020
organisiert.
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Bár Eskulits Tamás jelenleg Sopron-
ban él, a Győrben található alkotása ré-
vén a megyeszékhelyhez is kötődik.
Persze mire a nyugati határvidéken te-
lepedett le, addigra már megjárta a
Duna-Tisza közét, Pest megyét és
Olaszországot is. Kalandos, költözések-
kel teli életút az övé, amelynek közép-
pontjában az alkotás iránti vágy áll. 

Eskulits Tamás Sóskúton született,
és az odatelepített kőfaragóknak kö-
szönhetően lett szobrász, ugyanis so-
káig a festészet felé billent el a mér-
leg nyelve. „A családommal Sóskút-
ról Nagytéténybe, majd Budapestre
költöztünk. A középiskolában egy
művésztanárom biztatására elkezd-
tem festeni. Egy alkalommal az egyik
osztálytársam szobrot szeretett vol-
na faragni, én pedig Sóskutat ajánlot-
tam neki, mert az ottani kövekkel jól
lehetett dolgozni. Bár kövek voltak
bőven, az osztálytársamnak sehogy
sem sikerült. Miután meguntam, fog-
tam egy követ, a „bunkót” és a vésőt,
majd kifaragtam” – meséli kávét kor-
tyolva a szobrászművész. 

Miután a tanárai is felismerték te-
hetségét, a továbbtanulás felé terel-
gették, és a huszonötszörös túljelent-
kezés ellenére felvételt nyert a Magyar
Képzőművészeti Egyetem elődjére, a
Magyar Képzőművészeti Főiskolára.
„Egyre inkább szobrászként láttam ma-
gamat a jövőben, mert von-
zó volt számomra,
hogy nincs megha-
tározott munka-
idő, és a ma-
gam ura lehe-
tek” – magya-
rázza a mű-
vész. Végül a
főiskolát egy
v a r g a b e t ű
után végezte
el, majd beleve-
tette magát az al-
kotásba, és sorban
nyerte a pályázatokat. 

A sors újabb lehetőséget kí-
nált fel neki, amikor meghívást kapott
Firenzébe. „Számos országból jártak
oda fiatal művészek” – idézi fel az

olaszországi időszakot Eskulits Tamás,
majd hozzáteszi: „szimpatikus lehet-
tem a vendéglátóimnak, mert a mű-

vésztelep vezetője jelezte,
hogy a következő év-

ben felszabadul az
egyik műterem,

és örülnének,
ha marad-
nék.” Ő pe-
dig maradt,
és a Firenzé-
ben töltött
újabb idő-

szakban port-
rékat mintázott

a művésztelep
résztvevőiről. „Akko-

riban nem realista stílus-
ban alkottam, inkább a belső

töltés és a modellhez fűződő viszo-
nyom tükröződött a portrékban” –
hangsúlyozza a szobrászművész.  

Miután hazatért Olaszországból, az
ott készült portrékkal 1977-ben megpá-
lyázta a Derkovits-ösztöndíjat, amit el is
nyert. Ez újabb nyugodt időszakot bizto-
sított számára az alkotói munkához. Ezt
követően számos budapesti és országos
kiállításon vett részt, ahol egy kivételével
az összes bronzba öntött portréja is el-
kelt. „A szakma ekkortájt kezdett felfi-
gyelni rám” – mondja Eskulits Tamás, aki
1983-ban Kecskemétre, egy alkotóház-
ba tette át székhelyét. „A szakma csúcsa
a köztéri alkotás elkészítése, hiszen így a
szobrász alakíthatja az adott város képét.
Azzal, hogy Kecskemétre költöztem,
évente két köztéri alkotásom született,
amik Bács-Kiskun megyében láthatók.”

Eskulits Tamás első nagy megbízása
Vikár Béla etnográfus, műfordító szobrá-
nak elkészítése volt. „Ő fordította le a Ka-
levalát, ráadásul olyan jól, hogy a finnek
is azt mondták, ha elveszne az eredeti,
ebből vissza lehetne fordítani” – magya-

rázza az alkotó. Ezt a szobrát még szá-
mos követte, de saját bevallása szerint a
kilencvenes évek nehéz időszak volt szá-
mára. Ekkorra már visszaköltözött Sós-
kútra, ahol egy műteremházat építtetett
fel. Később a műteremháztól megvált,
jelenleg pedig Sopronban lakik, hogy mi-
nél közelebb lehessen gyerekeihez. 

Eskulits Tamás egyik legkülönlege-
sebb alkotása a Bernini Daphnéja által
ihletett szobor, amelyben a negyedik di-
menzió, az idő is megjelenik. Hiszen a
művész Daphéjának arcát egy világhírű
modell, Kate Moss adja, így kapcsolódik
össze a múlt és a jelen, és teszi korta-
lanná az alkotást. „Régen is mély átélés-
sel készítettem a szobraimat, legyen
szó portréról vagy a győri Vénuszról, de
azt vettem észre, hogy egyre szenvedé-
lyesebb vagyok. Az én koromban sokan
unják már a szobrászatot, de nekem
egyre több ötletem van, amiket szeret-
nék megvalósítani.”

Egyre több
ötlete van,

amiket
szeretne

megvalósítani

Győr varázslatos köztereit szá-
mos impozáns szobor díszíti. A
Radó-szigeten található Vénusz-
szobor már az első pillanatok-
ban belopta magát a megye-
székhelyen élők és az idelátoga-
tók szívébe. Eskulits Tamás szob-
rászművészt Botticelli egyik
mesterműve, a Vénusz születé-
se című festmény inspirálta. 

Köztünk élnek

MEGALKOTTAAki Vénuszt is
Szerző: Kaszás Kornél  /  Fotó: Marcali Gábor



A templom két toronysisakjá-
nak teljes rézlemezelését cseré-
lik le a következő napokban. Ez
400 nm vörösréz lemezt jelent.
A jelenlegi toronysisakok sérül-
tek, több helyen lyukasak, így
beáznak és a vizesedés kárt
okoz a bádogosmű alatti geren-
dákban is – tájékoztatott Most
Balázs projektmenedzser. A leg-
nagyobb réztáblák, amelyeket
lecserélnek, 2x3 méteresek, így
bizonyára nem mindennapi lát-
vány lesz a Széchenyi térről vé-
gigkísérni a munkálatokat.

A rendház bejáratánál is zajlik
az átépítés, szeptembertől ugyan-
is egy átalakított, többfunkciós
porta és látogatóközpont fogadja
majd az érkezőket. Itt kap helyet
a bencés bolt, itt fogadják a turis-
tákat, a zarándokokat, a jegyérté-
kesítés ugyancsak itt zajlik majd,
valamint a későbbiekben itt lesz a
beléptetőrendszere a templomi
koncerteknek, rendezvényeknek.
„Az átalakítás középpontjában a
bencés lelkiség szerinti vendégfo-
gadás feltételeinek megteremté-
se, javítása áll, mely a bencések
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Regulájában kiemelt helyet foglal
el. A kialakítás nehézségét az adta,
hogy a házat felkeresők igényeit
és számos, jelenleg még nem ki -
épült funkciót kellett egymáshoz
csiszolni nemcsak térben, de a
műszaki hátterüket tekintve is,

ugyanis a jelen beruházásban ké-
szül el az összes házközponti ve-
zérlő-, felügyeleti és elosztórend-
szer alapja is, melyek e tekintet-
ben véglegesen meghatározzák a
későbbi fejlesztések mozgásterét
is” – mondta a projektvezető.

A szerzetesi ebédlők és a pa-
tika megújítása is folyamatosan

zajlik az Interreg Szlovákia–Ma-
gyarország Együttműködési
Program keretében. A nagy-
ebédlők oldalfalain a legrégebbi
helyreállítható rétegként a klasz-
szicista oldalfali díszítést restau-
rálják, ez fog visszaköszönni har-
monizálva a mennyezet és az
„ablakbélletek” eredeti állapotá-
ban fennmaradt barokk elemei-
vel. A szomszédos kisebédlőben
maradt meg a legnagyobb felü-
let a 17. századi készítés idejé-
ből, itt a műmárvány felületek
helyreállításán dolgoznak.

„Korábbi útikönyvek és művé-
szettörténeti kiadványok több
helyen Magyarország legszebb
kora barokk szobácskájának ne-
vezték a kisebédlőt, melyre min-
den bizonnyal a helyreállítása
után ismét rászolgálhat” – hang-
súlyozta Most Balázs.

A templomba lépve megtud-
juk, a négyéves felújítás első
évének záró feladatai következ-
nek. Ezekben a hetekben az el-
készült hangosítás, a világítás, a
biztonságtechnikai rendszerek
kiépítésének utolsó feladatai
zajlanak, hamarosan elkezdődik
a rendszerek beszabályozása, fi-
nomhangolása is.

Felújítják a kápolnákat is, az
első évben a Rozália-kápolna és
a Missziós-kápolna, valamint
azok oltárainak helyreállítása kez-
dődött el, most pedig az összes
további földszinti restaurátori
munkálatok zajlanak. Egy oltár ki-

vételével mindet elszállították
restaurálásra, a legtöbb kápolná-
ban már beállványoztak a festő-
restaurátorok, hamarosan a pa-
dok is egyesével a műhelyekbe
kerülhetnek. Az ütemtervnek
megfelelően zajlik az orgona épí-
tése, a különleges hangszer két
év múlva szólalhat meg először.

Újabb látványos szakaszához érkezett a Loyolai Szent Ig-
nác bencés templom és rendház felújítása. A Széchenyi té-
ri épületet felállványozták, ezt jelenleg a templom lenyo-
matát ábrázoló molinó takarja. 

toronysisakok
készülnek

a bencés templomra
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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Röviden
A paradicsom véd a betegségektől

A nyár az érett paradi-
csomok szezonja is: ilyen-
kor a legolcsóbb és a leg-
finomabb. Érdemes belő-
le minél többet fogyasz-
tani, nagyon egészséges.
Az Archives of Medical
Science szaklapban meg-

jelent tanulmány szerint a paradicsom kivonata
az aszpirinhoz hasonlóan segíthet csökkenteni a
vérrögök, a szívbetegségek kialakulásának esélyét,
különösen magas  vérnyomás esetén. Mivel sok
benne a karotinoid, a vitamin és a flavonoid, a vér
egészségét is védi, és segít a szervezetet megóvni
például az ivóvízben található extra fluoridtól is. A
paradicsomban található nagy mennyiségű béta-
karotin, illetve likopin hasznos sejtvédő, és segít
megelőzni a rák kialakulását. A gyakori paradi-
csomfogyasztás leginkább a mellrák, illetve a
prosztata- és a hererák megelőzésében hatékony.
Kutatások szerint a paradicsomban található liko-
pin segíthet abban is, hogy a cukorbetegek szer-
vezetében helyreálljon a biokémiai egyensúly.

A lábgomba okozói
Okozói lehetnek fonalas, sar-

jadzó és penészgombák. A fertő-
zésre fogékonyabbak a cukorbe-
tegségben szenvedők, mert a
verejtékük cukortartalma maga-
sabb, az immunrendszert gyen-
gítő kezelés alatt állók, a hossza-
san antibiotikumot szedők, és a
gyenge immunrendszerű bete-
gek. Akik gyakran megfordulnak
közös fürdőkben, zuhanyzók-
ban, szaunákban, őket jobban
fenyegeti a fertőzés veszélye. Az
uszodákban nem a víz fertőz,
hanem a medence partján talál-
ható fa- és gumifelületek felszí-
nén találhatók meg a kórokozók.
A nem jól szellőző, gumitalpú,
műbőr cipők, a műszálas haris-
nyák, zoknik, a túl gyakori, lúgos
kémhatású tisztálkodószerekkel
való fürdés kedvező feltételeket
teremtenek a gombák megtele-
pedésének, elszaporodásának.

Először a lábujjak között
A gombák szeretik a

nedves, sötét és a me-
leg környezetet. Ezért a
lábon először a lábujjak
között jelennek meg.
Kezdetben a bőr viszket,
majd finoman hámlik, berepe-
dezik. Sokan ezt csak a bőr szá-
razságának tulajdonítják. Ké-
sőbb a terület felázik, fehérré
válik, viszketni, égni kezd. Súlyo-
sabb esetben a folyamat ráter-
jed a talpra, a lábhátra, és meg-
betegítheti a körmöket is. A kör-

A nyár veszélyei:
hőguta, kiszáradás, meghűlés
A nyári káni-

kula veszélyes
lehet az egész-
ségeseknek és
a betegeknek
is. Különösen a
magas vérnyo-
másban, a szív- és érrendszeri megbetegedésben
szenvedők és a pajzsmirigybetegek veszélyezte-
tettek. A hőség hőgutát, kiszáradást és megfázást
(légkondicionált helyiségben) okozhat. Hő gutánál
a felmelegedett test nem ad le hőt, a vér felme-
legszik, és garatszárazság, szikralátás, szapora pul-
zus, lihegő légzés, fülzúgás, szédülés, eszmélet-
vesztés jelentkezhet. Kerüljük a tűző napot 11–15
óra között, segítsük a test párolgását, sziesztázzunk
hűvös helyen, laza, de a naptól védő világos ruhá-
zatban, pótoljuk a folyadékot, vegyünk fürdőt. Fel-
hevült testtel ne ugorjunk hideg vízbe! Reflexes szív-
megállás léphet fel, ami azonnali halállal jár.

gézcsíkot a lábujjak közé! Fon-
tos, hogy a tünetek megszűnése
után is, még minimum két hétig
kezelni kell a bőrt. Az átlagos ke-
zelési idő így 4-6 hét. Amennyi-
ben nem látunk javulást, vagy a
tünetek súlyosbodnának, feltét-
lenül keressünk fel szakorvost.
Gyakran szükség van gyógysze-
res kezelésre is.

Megelőzés
A fertőzés megelőzése nagy

odafigyelést igényel. Minden
tisztálkodás után töröljük telje-
sen szárazra a lábujjközöket,
talpunkat. Lehetőleg pH 5-ös
kémhatású tisztálkodószert
használjunk. A láb szárazon tar-
tásában segíthet egy langyos
levegőt fújó hajszárító. Minden
családtagnak külön lábtörölkö-
zője legyen! Egymás papucsá-
ba ne bújjunk bele! Közös zu-

hanyzó, öltöző használata-
kor csak papucsban köz-

lekedjünk! Otthonunk-
ban se járjunk mezít-
láb, hiszen a padlósző-
nyegben megteleped-

hetnek a kórokozók. A
zoknikat, lepedőt 60 Cel-

sius-fokon mossuk, a zokni-
kat mosáskor fordítsuk ki. Ha iz-
zadásra hajlamos a lábunk, te-
gyünk hintőport a lábbelibe.
Nyáron jól szellőző vászoncipőt,
papucsot, szandált hordjunk.
Kerüljük a műszálas zoknikat.
Lábbelinket időközönként fer-
tőtlenítsük ki.

mök elvesztik a fényüket, meg-
vastagodnak, elszíneződnek,
mállékonnyá válnak.

Nem csak esztétikai
probléma
A tüneteket komolyan kell

venni. Nem csak esztétikai
szempontból zavaró a betegség,
súlyos szövődmények is kialakul-
hatnak. A berepedéseken át
baktériumok juthatnak a nyirok -
erekbe, azok gyulladását, orbán-
cot is okozhatnak. A vénás kerin-
gésbe is kerülhetnek kórokozók,
felületes vénagyulladást idéz-
hetnek elő. A fertőzés együtt jár-
hat a tenyér és a kéz ujjainak hó-
lyagos, viszkető kiütéseivel, ami
a gombás fertőzés által kiváltott
allergiás reakció. Súlyosabb
esetben ekcémás bőrgyulladás
is kialakulhat.

Kezelés
Kezelésében enyhe tünetek

esetén számos vény nélküli ké-
szítmény áll rendelkezésünkre.
Naponta kétszer kell alkalmazni
a szereket. Éjszakára húzzunk be

A fertôzés
megelôzése

nagy odafigyelést
igényel

Itt a nyári meleg, fokozottan verejtékezünk, vágyunk az
uszodák, strandok vizének frissítő erejére. Ilyenkor job-
ban ki vagyunk téve a bőr és a láb gombás fertőzéseinek.
A lábgombásodás népbetegség, a lakosság több mint a
felét érinti.

Itt a nyár, védekezzünk

A LÁBGOMBA 

Szerző: Dr. Wentzely Edit 
bőrgyógyász szakorvos

ellen
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Könnyedén elsajátítható
A SUP-ozás technikája könnyedén

elsajátítható, a SUP-deszkával vízen
töltött idő pedig rendkívül élvezetes
és szórakoztató. Egyre inkább előtér-
be kerülnek a SUP-ozás testre és lé-
lekre, így az általános egészségre
gyakorolt különleges és kedvező ha-
tásai is. A SUP-ozás kiválóan alkalmas
a kikapcsolódáson túl készségeink és
képességeink javítására, fizikai és
mentális egészségünk, valamint sze-
mélyiségünk fejlesztésére is.

Javítja az egyensúlyérzéket
A rendszeres SUP-ozás egyik leg-

kézenfekvőbb pozitív hatása az
egyensúlyérzékünk javulásában mu-
tatkozhat meg. A vízen sikló deszka
folyamatos és különleges kihívás elé
állítja egyensúlyrendszerünket. A bo-
kánk, a térdünk és a csípőnk szünet
nélküli apró mozgásaival (úgyneve-
zett mikromozgásokkal) egyensúlyo-
zunk a mozgó deszkán. A SUP-ozás ki-
váló lehetőség a mozgásban részt ve-
vő érzékelőink (proprioceptív recep-

letve sérülés esetén fontos szerepe
lehet a rehabilitációban, az újrasérü-
lések elkerülésében.

Javítja a kedélyállapotunkat
A rendszeres SUP-ozás pozitív

hatásai messze túlmutatnak
szervezetünk fizikai állapotának
egyértelmű javulásán. Az állva
evezés mentális egészségünkre
és kedélyállapotunkra gyakorolt
kedvező hatása legalább ennyire
különleges. Feloldja bennünk a min-
dennapi stressz által okozott feszült-
séget. A természetben, a szabad víz-
felületen, napfényben folytatott élve-
zetes SUP-ozás egyedülálló és üdítő
kikapcsolódást biztosít elménk szá-
mára. Nyugtatja idegrendszerünket,
segíthet krónikus fáradtság, szoron-

torok) finomra hangolására, így
egyensúlyérzékünk, testtudatossá-
gunk, gyorsaságunk és koordinációs
képességünk fejlesztésére.

Fizikai állapotunk erősödik
A SUP-ozás egy viszonylag kis erő-

kifejtést igénylő, „low-impact” sport-
aktivitás, ezért szinte bárkinek ajánl-
ható fizikai állapotának fejlesztésére.
Különösen erősíti a központi „core”
izmainkat, így javítja testtartásunkat.
Növeli izomzatunkat, erőnlétünket,
hajlékonyságunkat, fejleszti állóké-
pességünket, pozitívan hat kardio-
vaszkuláris rendszerünk egészségére.
Amennyiben túlsúllyal küzdünk, si-
kerrel egészítheti ki táplálkozásterá-
piánkat! A SUP-ozás megelőző hatá-
sú lehet a sérülésekkel szemben, il-

JÓ TUDNI
A SUP a Stand Up Paddle, magyarul állószörf vagy állva evezés rö-

vid elnevezése. Lényege, hogy egy nagyméretű szörfdeszkán állva
evezővel hajtjuk magunkat. Ez a bárki által néhány perc alatt elsajá-
títható mozgásforma mára a világ egyik legnépszerűbb vízi sportjává
nőtte ki magát.

• Egyszerre jelent kikapcsolódást és egészséges életmódot,
• új és felejthetetlen élményeket nyújt, akár egyedül, akár társasággal,
• feltölti a lelket, megnyugtat és garantáltan jókedvet biztosít,
• közben élvezhetjük a napsütést, a lenyűgöző tájat

és az elengedhetetlen vízparti életérzést,
• jót tesz a teljes testnek, erősíti a mélyizmokat és fejleszti az egyensúlyt.

az egészségért!

A Stand Up Paddle (SUP), magyarul állva evezés rövid idő alatt
világszerte az egyik legnépszerűbb vízi sporttá vált, így hazánk-
ban is. Szórakozás, készség- és képességfejlesztés, felüdülés
testnek és léleknek.

Készségeink, 
képességeink 

javítására,
egészségünk,

személyiségünk
fejlesztésére 
is alkalmas

Szerző: Kovács Gábor
okleveles SUP-oktató

A hét orvosi témája

gás, pánikbetegség, depresszió és
szenvedélybetegségek esetében is.

Fejleszti a személyiségünket
A SUP-ozás nem feltétlenül teljesít-

ményorientált sporttevékenység, azon-
ban folyamatos figyelmet és koncent-
rációt igényel, ezáltal kiválóan alkalmas
lehet személyiségünk fejlesztésére is,
valamint javíthatja a tanulás és munka-
végzés eredményességét. Valamennyi
korosztály számára szórakoztató él-
mény, egyszerre élvezetes, sikerél-
ményhez juttat és növeli a motivációs
szintet. Családi, baráti körben SUP-ozva
remek közös élményekhez juthatunk!

Állva evezéssel
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Megnyerő ember, ha gyermekor-
vos volna, aligha félnének tőle a fe-
hér köpenyesekkel nem túlságosan
rokonszenvező apróságok. De
dr. Boncz Ágota, a kórház foglalko-
zás-egészségügyének vezető főorvo-
sa – aki alapszakmáján túl belgyó-
gyász, endokrinológus, diabetológus
– a felnőttek doktora. Többek között
azoké az orvosoké is, akik a kórház-
ban gyógyítják a betegeket. 

Édesanyjának a családja győri,
édesapjáé a Somogy megyei nagy-

atádi. Dr. Boncz Ágota a diploma
megszerzése után a győri kórházat
választotta, ebbe, a számára már
gyermekként is vonzó városba költö-
zött a férjével. Az intenzív osztályon
dolgozott, ami jó iskola volt a gyors
helyzetfelismerés, diagnózis, az önál-
lóság, a hatékony beavatkozások
alapjainak elsajátításához. Dr. Boncz
Ágotát egyébként is az jellemzi, hogy
minden munkahelyéről magával vitte
azt a saját tapasztalatból eredő tu-
dást, amit máshol sokkal körülmé-
nyesebben tudott volna csak megsze-
rezni. Intenzív orvosi karrierjét gyer-
meke születése függesztette föl, s ezt
követően már a haematológiai profi-
lú, II-es belosztályra került. Szakvizs-
gázott belgyógyászatból, de a diabe-
tológia is foglalkoztatta, s ebből is
megszerezte a szükséges képesítést. 

A sikeres szakvizsga azonban nem
emelte olyan mértékben a fizetését,
hogy az akkor még humán szakos ta-
nárként, ma már közgazdászként dol-
gozó férjével, s gyermekével a sok
ügyelet mellett egy értelmiségi család
igényéhez, életviteléhez tartozó élet-
módot tudjon folytatni, ezért aztán
egy gyógyszercég képviselője lett.

,,Sikerélményként éltem meg, hogy
első szakmai képzésünkkor éppen egy
antibiotikum hatásmechanizmusát ve-
títették ki nekünk, rögtön észrevettem
egy fontos hibát, amit aztán az összes
elkészült kiadványon, útmutatón javí-
tani kellett” – jelzi, hogy klinikai szem-
léletét nem altatta el a jórészt keres-
kedelmi kötelesség.  

,,A gyógyszercégnél is sokat tanul-
tam – emlékszik vissza a doktornő. –
Nyitottságot, kommunikációt, előadás-
technikát, üzleti szellemet. Hat-hét év

után azonban hiányozni kezdett a
klinikai munka, noha gyógyszer-
képviselőként is visszadolgoztam
a kórházi nefrológiára.”

Végül mégsem a kórházhoz
szerződött, hanem a Kardirexbe,

ahol foglalkozás-egészségügyből is
leszakvizsgázott. Sikeres, ma is tartó

súlycsökkentő programokat fejlesztett
ki és valósított meg. Sokoldalú szakmai
kiteljesedését azonban az hozta el,
hogy vállalkozói orvosként folytatta a

műkö dését. Csornán diabetológusként
foglalkoztatta a kórház. Bábolnán bel-
gyógyászként dolgozott, egy neves fővá-
rosi magánklinikán is gyógyított, s immár
menetrendszerűen újabb szakvizsgát
szerzett a mai napig országosan hiány-
szakmának számító endokrinológiából.

Időközben
a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház

felkérte arra, hogy vezesse a foglalko-
zás-egészségügyet, ahol a kórházi dol-
gozók mellett külső megbízóknak is
szolgáltat az intézmény. Dr. Boncz Ágo-
ta jelenleg félállásban itt dolgozik, a bá-
bolnai belgyógyászati és a csornai en-
dokrinológiai rendelését az egészség-
pénztár finanszírozza, de a hivatását
magánrendelésen is gyakorolja. 

Sikerélményei között megemlíti: „az
endokrinológiai rendelésemre jár egy
hölgy, az agyalapi mirigyben van daga-
nata, a hatékony gyógyszereket allergia
miatt nem szedheti, műtötték, sugároz-
ták, de a daganat többször is kiújult.
Egy orvosság segít, amit azonban csak
egyedi engedély alapján alkalmazha-
tunk. Örültem, hogy nem kevés mun-
kával elértem: engedélyezték az alkal-
mazását, a hölgy azóta teljesen jól van.” 

Jó betegek az orvosok? – térünk
vissza a kórházi foglalkozás-egészség-
ügyhöz.

Az orvosok
rossz betegek,

csak akkor jönnek,
ha nagyon muszáj

Arcélek 
a kórházból

Dr. Boncz Ágota 
a foglalkozás-egészségügy vezetője

A fejét rázza.
„Az orvosok rossz betegek, csak

akkor jönnek, ha nagyon muszáj. Pe-
dig egyik kollégának itt fedeztük fel a
műtétre szoruló szívbillentyű-beteg-
ségét. Az egészségügyi dolgozók kö-
zött sok a kiégett ember, a három
műszak, a folytonos készenlét megvi-
seli az ember szervezetét.”

A főorvosnő 
a kórház pályázat útján elnyert

Egészségfejlesztési Irodájának veze-
tője is.  A civil lakosság egészségügyi
szemléletén és helyzetén akarnak ja-
vítani, oktatnak, szűrnek, gyerektá-
borokat szerveznek. 

Dr. Boncz Ágotának két fia van. Egyi-
kük már 31 éves, ő online marketinggel
foglalkozik a fővárosban, a kisebbik pedig
Győrben maradt és informatikusként
dolgozik. A főorvosnő és férje ikrényi há-
zukból indulnak reggelente munkába. Dr.
Boncz Ágota egyik szenvedélye az utazás,
persze nem feltétlenül Ikrény és Győr kö-
zött. Különösen gyógyszerképviselőként
volt alkalma bejárni a világot, de most is
hozzátartozik az életéhez. Emellett gon-
dolatban is utazik, esti olvasmányélmé-
nyei között kitüntetett szerepük van az
országismertető könyveknek, útleírások-
nak,  ám olvas mást is: például krimit s
történelmi regényeket is. 

A főorvosnő,
aki a doktorokat is 

VIZSGÁLJA
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter
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Már negyedik hete tartanak a ka-
landok a Zoo Táborban. Különleges,
csak itt megtapasztalható élmények-
kel és „állati találkozásokkal” várjuk a
gyerkőcöket. Mindennap új kihívások,
feladatok és izgalmas titkos helyek fel-
fedezésével telik az idő. Kitakarítjuk a
kifutókat, megsimogatjuk és megetet-
jük az állatokat. A gyerekekkel még a

kulisszák mögé is belesünk. Láthatják,
hogy hol élnek a lakóink, milyen sok
feladata van a gondozóknak. Bekuk-
kantunk és meglessük, hogy zajlik az
állatbemutató a háttérben. Itt a gye-
rekek saját bőrükön is megtapasztal-
hatják, hogy mekkora munka az álla -
tokat tanítani, tréningezni, s mennyi
türelem kell egy-egy feladat betanítá-

sához. A tréning után átváltozunk iga-
zi biológusokká, és mint Zoo táboros
kutatók, megfigyeljük és jegyzeteljük
az állatok viselkedését, játékát. Meg-
ismerkedünk az orrszarvúak világával,
sőt a közösen elkészített orrszarvú-
szemüvegen keresztül azt is kipróbál-
hatjuk, hogy milyen rosszul látnak
ezek a csodás állatok. Azért, hogy az

itt töltött idő még izgalmasabb legyen,
csapatverseny zajlik egész héten. A tá-
borlakók péntekig versenyeznek,
hogy ki lesz a legügyesebb csapat, ki
lesz a heti győztes. Azért nem kell na-
gyon izgulni, senki sem megy haza
üres kézzel. Apró ajándékot mindenki
kap, sőt ebben az évben minden tá-

boros egy gyermekbérlettel is gazda-
gabb lesz, ami az állatkertünk ajándé-
ka. Ezzel egy éven keresztül annyiszor
látogathat meg bennünket, ahányszor
csak szeretné.

Az utolsó tábori héten van még
hely (9. turnus – augusztus 12–16.).
Gyertek el, és legyetek ti is részesei
a kalandoknak, hiszen nyáron is vár
az állatkert!

A ZOO TÁBOR
Orrszarvúszemüveg is 
készül a táborban

RENGETEG ÉLMÉNYT KÍNÁL

Támogatott  tartalom

Szerző, fotó:
Xantus János
Állatkert
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Tojássárgájában könyökölnek, lisz-
tesek a fülek, a szájuk széle csokis, és
mégis sikerül a végén mindenkinek
elkészíteni az ételt. Hogy is van ez?
Soha nem konkrétan, de mégis
egyértelműen jelzik a gyerekek, hogy
„itt szabad”. Azaz otthon túlzottan iz-
gulunk azon, hogy lisztes lesz a padló
és elrontják a palacsintatésztát. A ta-
pasztalatom az, hogy minél inkább
egyedül vannak a fakanállal, annál
jobban összpontosítanak. 

Az első főzősulit 21 éves koromban
nyitottam, amikor még csak elképze-
lésem volt arról, milyen is az. Amikor
megjelent az első 5 éves kislány ná-
lam, akkor éreztem a súlyát annak,
hogy itt komoly felelősségem van
több szempontból is. A késsel például
csak óvatosan, de ugyanígy figyelni
kell arra is, hogy nagy sírás a vége, ha
valakinek nem sikerül az étel. Éppen
ezért kidolgoztam egy módszert, ami-
vel teljesen biztos a siker főzőiskolai
keretek nélkül is. Bátran ajánlom az
otthoni közös főzésekhez.

Az ételeket párhuzamosan készí-
tem velük, azaz mindig van egy
„pót étel”, amit végszükség esetén
elő tudok húzni egy óvatlan pillanat-
ban. Minden esetben kis adagban
készítik a gyerekek az ételt, hogy ha
borul a liszt, ezt is pótolni tudjam.
Izgalmas történetekkel és mesével
járom körül az alapanyagokat, min-
dent külön megkóstoltatva, hogy ér-
tékeljék és megjegyezzék őket. Így
vigyáznak a tojásra és a forró serpe-
nyőre is. A szúrós, éles tárgyakat il-
letően csupán egy elrettentő törté-
net a módszerem, amit az elején
mesélek el szintén – és valamiért
mindenki megjegyzi. 

Egyszerű fogásokkal, mint a tojás-
krém, a tésztasaláta, a kókusztekercs,

a tejberizs, mindig nagy sikereket tu-
dunk elérni. 

Őszintén szólva, ezek csak a prakti-
kumok, de az a tiszta csodálat, ahogy
a főzőkurzusok során egy avokádóra
vagy az általuk tökéletesre elkészített

kelt tésztára néznek, nem hasonlítha-
tó össze semmivel. Gyerekekkel
együtt főzni különleges. Újra kicsit le-
lassulunk, nem a 15 perces recept ide-
jét nézzük, beszélgetünk, és a legfon-
tosabb: folyton és mindent kóstolunk.

Igyekszünk minél gyorsabban megol-
dani manapság a főzést, közben elfe-
lejtjük, hogy a legtöbben azért kezdtük
el, hogy élvezzük. Tehát, ha kiscipőket
látsz a konyhában, ne küldd ki őket, in-
kább csalogass be még kettőt!

Amióta világ a világ, a gyerekek divathullám nélkül is imádnak a konyhában tevékenykedni. Nyolc éve tar-
tok főzőiskolákat és egy dologban egészen biztos vagyok: a tanfolyamok legjobb része, hogy teljes sza-
badságuk van.

KISCIPŐK
a konyhában
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A MI

UTCÁNK
Ménfőcsanak – 3. rész

Császár magánút 
és Mérföldkő magánút
Ezen a területen a régészeti ásatá-

sok során római kori leletekre buk-
kantak. A feltárt három darab, 3. szá-
zadból való mérföldkő a körforgalom
építésekor került elő. A terület tulaj-

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

donosának javaslatára 2005-ben ne-
vezték el a két egymással párhuzamo-
san futó utat.  

Csontváry utca
Csontváry Kosztka Tivadar (1853–

1919) festőművész. A gyógyszerész-
ből lett festő műveit a varázslatos szí-
nek gazdagsága jellemzi. Néhány is-
mertebb alkotása a Római híd Mos-
tarban, Jajcei vízesés, Magányos céd-
rus. 1970-ben nevezték el az utcát.

Ecker János utca
Ecker János (1788–1852) kereske-

dő, városi tisztviselő. Sokat tett a vá-
ros ipari, kereskedelmi fejlődéséért,

de részt vett Győr zenei és színházi
életében is. Ménfőcsanaki vonatkozá-
sa a ménfői szőlőhegyen épített villa és
borpince, ami Ménfő egyik legrégibb
épülete. Az utca, ami 1973-tól a nevét
viseli, sajnos messze van a villától. Szü-
lőházán, Győrben, a Kazinczy utca 20.
számú épületen emléktábla is van.

Fekete István utca
Fekete István (1900–1970) József

Attila-díjas író. Számos ifjúsági re-
gény és állatos történetek szerzője,
úgymint: Tüskevár, A koppányi aga
testamentuma, Kittenberger Kál-
mán élete, Bogáncs, Vuk. Az utca
1970-ben kapta a nevét.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata pályázatot
hirdet területi ellátási kötele-
zettséggel működő fogorvo-
si alapellátási praxis betölté-
sére, önkormányzattal kö-
tött szerződés alapján, vál-
lalkozási formában történő
működtetésre.

A pályázati felhívás
teljes terjedelemben
megtekinthetŐ 
az alábbi honlapokon: 
www.gyor.hu és 
www.eeszi.hu.



bozótos, füves sztyeppék lakója. Itt
gyakran verődik nagyobb kolóniákba
fajtársaival. Zöld alapszínén kívül némi
sárgával sávolt a nyaki részen. Jellegze-
tessége a fekete feje, amiről a nevét is
kapta a mindössze 15 centiméteres kis
madarunk. Szárnya rövid, és ezért a ve-
rébhez hasonlatos a röpte. Nyilván a
tüskés bozótokban haszontalan lenne
a nagy test vagy a hosszú szárny. Egy -

évesen érik el az ivarérettséget, azon-
ban kétéves koruk előtt nem szeren-
csés pároztatni őket. Nagyon ragaszko-
dik párjához, ezért Love Birdnek is hív-
ják. A nemeket százszázalékosan csak
DNS-teszttel lehet megkülönböztetni.
Tarthatjuk őket párban vagy kolóniá-
ban is. A költéshez odúra van szüksé-
gük, amit a nőstény alakít ki belülről.
Különféle ágakat, fűszálakat hord össze,
amit művészien alakít ki. A hím ezt lel-

kesen nézi (mert mint tudjuk, minden
erős nő mellé kell egy romantikus férfi).
Az általában 4-5 tojásból álló alom há-
rom-négy héten belül kel ki, és a kicsik
45 nap alatt lesznek röpképesek.

Tartásuk nem bonyolult. Megfe-
lelő magkeverékekkel és friss vízzel,
valamint némi kiegészítőkkel egy-
szerű a táplálásuk. Álljon rendelke-
zésükre tágas röpde. Óvatosan a

más madarak közel-
ségével, mert elő-
fordulhat, hogy ko-
rallpiros csőrükkel
komoly sérülést okoz-
hatnak, ha egy lábujj
átlóg a szomszédos
röpdéből a rácson! A
hőmérsékletre nem
kényesek, azonban az
erős fagyoktól óvjuk őket.
Legjobb, ha van egy belső
és egy külső röpdéjük, így az
időjárás függvényében eldönt-

Megérkezve Józsi barátomhoz, ha-
ditervet készítettünk a madárkák be-
cserkészésére, ami sorra dugába dőlt.
Az állatfotózás és a természetfilmes
munka egyébként is elég macerás fel-
adat, jó idegek kellenek hozzá. Sajnos
a volierben vadul röpködő, rikácsoló,
ijedt kis jószágok nem bizonyultak jó
modellnek. Jelentős szúnyoginvázió
közepette csapkodva-vakarózva kény-

telen voltam feladni eredeti tervemet,
és megelégedni néhány pillanatfelvé-
tellel. Szerencsémre a fiókák készsége-
sebben álltak modellt, bár azért némi-
leg ők is húzódoztak attól, hogy meg-
örökítsem őket. 

De lássuk, kik is ezek a pinduri pa-
pagájok! A fekete fejű törpepapagáj,
más néven Agapornis Personata kelet-
afrikai madár. Elsősorban a tanzániai

Lelkesen indultam Ácsra, hogy agapornis törpepapagájokat fotózzak, mert régi kedvenceim.
Még az ezredforduló tájékán volt egy pár a personata alfajból az irodámban. Szabadon röp-
ködtek, azonban nem piszkítottak szanaszét, mivel a szekrény tetején volt berendezve a re-

zidenciájuk ágas-bogas körtegallyak formájában. Természetesen vastagon aládolgozva újság-
papírral, amit hetente cseréltem. Akkoriban elég stresszes életet éltem, és ezt kompenzálandó,

a fotelban hátradőlve sokszor gyönyörködtem a sürgő-forgó kis energiabombákban. Rendkívül
aktív, „beszélgetős” kis madárkák. Vagyis régi ismerősök vagyunk őkelmékkel.

m a g a z i n

SZERZŐ, FOTÓ: NAGY FERENC 

AGAPORNIS
TÖRPEPAPAGÁJ

Nagyon ragaszkodik
párjához,

ezért Love Birdnek
is hívják

22 2019. július 12.

hetik, hogy hol komfortosabb szá-
mukra. Fontos tudnivaló, hogy csak
a kicsi kortól kézhez szoktatott ma-
darak szelídek, ezért fordítsunk ele-
gendő időt a fiókák szocializálására!
Semmiképpen se helyezzük el őket
kis kalitkában, mert viselkedési
problémákat válthat ki a szűk hely,
és egyébként sem nevezhető állat-
barát tartási módnak!
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

UTOLSÓ ÜTEM! GARANTÁLT 5%-OS
ÁFA! Gyôr kertvárosi részén 31—72
nm-es lakások eladók. Ez a lakás a
földszinten található, 56 nm-es, nap-
pali+2 szobás, saját kertje van.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Új lakást szeretne, de nincs ideje
bajlódni vele? Gyôr-Ménfôcsanakon,
két éve épült társasházban eladó igé-
nyes kialakítású, 64 nm-es, teraszos,
amerikai konyhás, nappali+2 háló-
szobás  lakás.

Horváth Csilla: 
70/321-7759

Gyôrszemere-Nagyszentpál új
építésû részén eladó 80 nm-es, nap-
pali+3 szobás, új építésû ikerház, 13
nm terasszal. A házhoz tartozó telek-
rész: 550 nm. Nincs közös fal a szom-
széddal, teljesen körbekeríthetô.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Ménfôcsanak és Gyôrújba-
rát határán eladó új építésû, bruttó
59,2 nm-es (nettó 55,7 nm), nap-
pali+2 szobás+nagy erkélyes la-
kás. Az ár emelt szintû fûtéskész ál-
lapotra vonatkozik.

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Gyôr-Szigetben, a belvároshoz kö-
zel új építésû, 43—64-es alapterületû
lakások eladók. Az emeleti, 55 nm-
es, amerikai konyhás nappali+2 szo-
bás lakás D—Ny-i  fekvésû. Az ár
emelt szintû fûtéskész. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Gyôrzámoly új építésû részén eladó
önálló, 93 nm-es ikerház, 19 nm-es
terasszal. A házhoz tartozó telekrész
354 nm. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali+3 szoba. Várható át-
adás: 2019. november.

Horváth Csilla:
70/321-7759 

Ár: 23,244 M Ft Ár: 24,429 M Ft 

A Tihanyi Árpád úton eladó ez a 68
nm-es téglalakás. Elosztása: nappa-
li+2 szoba+kamra. Ablakai mû anya -
gok, de felújításra szorul. Fûtése gáz-
konvektoros. A lakás klimatizált és ri-
asztóval ellátott.

Budai Mónika:
30/640-8794

Szabadhegy új építésû részén 600
nm-es építési telek eladó. Közmûvek
az utcában. Az utcafront 21 méteres.
Beépíthetôsége 30%, családi ház és
ikerház is építhetô rá.

Budai Mónika: 
30/640-8794Ár: 24,99 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy új lakóparkjá-
ban eladó ez a 2. emeleti, 62 nm-
es, nappali+2 szobás, erkélyes la-
kás. Az ár emelt szintû fûtéskész ál-
lapotra vonatkozik. Várható átadás:
2020 tavasza.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 28,5 M Ft 

Nagyszentpálon eladó ez a 90 nm-
es ikerház. A telek mérete: 850 nm.
Elosztása: nappali+3 szoba+háztar-
tási helyiség+terasz. Az ár emelt
szintû fûtéskész állapotra vonatkozik,
kulcsrakész ár: 32,4 M Ft. 

Tomena Ildikó: 
20/669-3903 Ár: 26,9 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy új lakóparkjában
eladó ez az 1. emeleti, 45 nm-es,
nappali+1 szobás, erkélyes lakás. Az
ár emelt szintû fûtéskész. Gépkocsi-
beálló, önálló garázs és teremgarázs
vásárolható. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 22,5 M Ft 

Gyôrújbarát és Ménfôcsanak ha-
tárán, csendes lakóparkban, munká-
jára igényes és megbízható kivitele-
zôtôl eladó új építésû, 91 nm-es iker-
ház. Elosztása: amerikai konyhás
nappali+3 szoba.

Horváth Csilla: 
70/321-7759 Ár: 34,9 M Ft 

Gyôr-Adyvárosban eladó ez az 55
nm-es, erkélyes, 8. emeleti panella-
kás. Elosztása: nappali+2 szoba. A
lakás részben felújított, nyílászárók
mûanyagok, reluxával felszereltek.
Közelben posta, buszmegálló, iskola.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 20,49 M Ft 

A Százszorszép lakóparkban el-
adó ez a bruttó 85 nm-es (nettó 57
nm), újszerû lakás. A társasház
2016-ban épült, 30 cm-es téglából,
10 cm-es külsô hôszigeteléssel. El-
osztása: konyha étkezôvel+3 szoba.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903 Ár: 24,9 M Ft 

Ár: 23,6 M Ft 

Ár: 33,5 M Ft Ár: 29,9 M Ft 

Gyôr-Nádorvárosban, a belvárostól
pár lépésre nappali+2 szobás, 63
nm-es, földszinti téglalakás eladó sa-
ját kamrával, zárt udvari kocsibeálló-
val. Az ablakok csendes belsô udvar-
ra néznek, mûanyagból készültek.

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 24,9 M Ft Ár: 25,5 M Ft Ár: 24,9 M Ft 

Nagyszentpál új építésû részén el-
adó ez a 81 nm-es ikerház. A házhoz
tartozó telekrész 360 nm. Elosztása:
3 szoba+nappali. Várható átadás:
2019. november. Az ár emelt szintû
fûtéskész ár. 

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 24,5 M Ft 
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Ahogy arról már múlt héten
is hírt adtunk, a Győrkőcfeszti-
vál megnyitó ünnepsége előtt
néhány nappal befejeződött a
Dunakapu téri állandó színpad
felújítása. A létesítmény jó álla-
potának hosszú távú megőrzé-
séhez szükséges annak rendel-
tetésszerű használata. A burko-
latát a gördeszkák, görkorcso-
lyák, kerékpárok, egyéb ext-

Útszűkületre és sebességkorlátozásra kell
számítani a Szent Imre úton a Vasvári Pál utcai
csomóponttól a belváros felé haladó sávban.
Az ok, hogy vízvezetéket építenek, tűzcsapot he-
lyeznek át a szakemberek, ezért napközben a te-
herautók és munkagépek mozgása is megnehe-
zíti a haladást, aki teheti, válasszon más útvo-
nalat. Várhatóan egy hétig lesz érvényben a for-
galmi korlátozás.

a Szent Imre úton 
SÁVLEZÁRÁS

Nyugdíjbiztosítás

VÁLTOZOTT 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

tájékoztatása szerint a Szent Imre út 6. szám alatti
épület felújítása miatt a nyugdíjbiztosítási és adat -
egyeztetési szakterületet érintő ügyfélfogadási
helyszín július 8-tól a Czuczor Gergely utca 36–40.
szám alatti kormányablakban található. A folya-

matban lévő nyugdíjbiztosítási és adategyeztetési
ügyeket érintő ügyfélfogadás rendje a megválto-
zott helyszínen visszavonásig hétfőtől péntekig 8–
16 óráig tart. A nyugdíjbiztosítási szakterületet
érintő kérelmek bármely kormányablakban be-
nyújthatóak.

az ügyfélfogadás helyszíne

rémsport-eszközök nagymérték-
ben rongálják, ezért a színpadra
ezekkel tilos rámenni! Az üze-
meltető kéri a térre látogatókat,
hogy az erre vonatkozó írott és
íratlan szabályokat mindenki
tartsa be!

A sportolásra vágyó gördesz-
kások, görkorcsolyások, kerék-
párosok, rollerezők kiépített pá-
lyát találnak a marcalvárosi víz-

torony mellett. Ez a helyszín
egyébként hamarosan megújul,
hiszen Győr önkormányzata pá-
lyázatot nyújtott be az Országos
Görpark Programhoz, mely a si-
keres jelentkezőknek forrást biz-
tosít az ilyen jellegű pályák fej-
lesztéséhez, így hamarosan
még korszerűbb körülmények
között űzhetik sportjukat a győri
kerekezők.

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

színpad
Ilyen lett A MEGÚJULT

Támogatott   
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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.

Álláshirdetés

Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

A Győr-Szol Zrt. Városüzemelte-
tési és Kivitelezési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás 
munkaidő, egy műszakos munkarend

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

feltétel: szakirányú végzettség

feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
gépkocsivezeto

´́ ´́

feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

festo
feltétel: szakirányú végzettség

´́

komuves
feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

Álláshirdetés

Bérezés: megegyezés szerint

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

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

gépi forgácsoló

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány,
egyetemes forgácsológépeken 
szerzett gyakorlat

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´́

´́ ´́
´́ ´́

A Győri Rendőrkapitányság a 31! – 3 folyó, 1 sziget
összművészeti fesztivál idejére, július 12–14-én, 18 és
23 óra között a Rába-kettős hidat teljes szélességében
lezárja. Az 1, 1A, 8, 8B, 11, 14, 14B és 29-es buszok
mindkét irányban terelőútvonalon közlekednek.

Szintén ideiglenes forgalomkorlátozás lesz az ED-
DA-koncert idejére, július 20-án 20–23 óráig az Újkapu
utca–Móricz Zsigmond rakpart kereszteződés és a Ró-
nay Jácint utca–Dózsa György rakpart kereszteződés
között (Móricz Zsigmond alsó rakpart és Kossuth híd).
A lezárt útszakaszon tilos lesz a közlekedés! Ekkor a 6-
os jelzésű autóbuszok mindkét irányban terelőútvo-
nalon közlekednek a 14-es főút–Széchenyi híd–Szö-
vetség utca–Széchenyi István Egyetem (betérés a Jed-
lik hídnál lévő körforgalomig)–Hédervári út útvonalon.
Nem érintik a Tartsay Vilmos utca (Vas Gereben utca),
a Dunapart Rezidencia, a Dunakapu tér, a Rónay Jácint
utcát és a Kálóczy teret, viszont megállnak a Báthory
úton és a Széchenyi István Egyetemnél.

Eső esetén július 21-én 21 órakor tartják meg
a koncertet.

A GYŐR-SZOL Zrt. pályázatot hirdet

munkakör betöltésére

Feladatok: A társaság teljes körű városüzemeltetési és építéskivitelezési, fenntartási felada-
tainak tervezése, előkészítése, felügyelete és a szakterület irányítása.

Pályázati feltételek: Főiskolai vagy egyetemi végzettség (építőmérnök, kertészmérnök, agrármér-
nök) • Többéves vezetői tapasztalat • Önálló munkavégzés, terhelhetőség • Büntetlen előélet

Az elbírálásnál előnyt jelent: • A pályázat szerinti területen szerzett legalább 3 éves vezetői gya-
korlat, szakmai tapasztalat • A tevékenységhez kapcsolódó szakvizsgák • Közbeszerzési területen
szerzett tapasztalat • Logisztikai folyamatok összehangolásában szerzett tapasztalat • Építőipari
területen, épületfenntartásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Fényképes szakmai önéletrajz,
motivációs levél • Szakterület rövid és középtávú elképzelésének bemutatása • Végzettséget
és/vagy képzettséget igazoló okiratok másolata • Munkába állás legkorábbi időpontja mun-
kabérigény megjelölésével • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (utólag
is benyújtható) • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
illetve hogy pályázati anyagát, személyes adatait a pályázatot kiíró vagy annak megbízottja(i)
a vonatkozó jogszabályok szerint megismerhetik • Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn össze-
férhetetlenségi ok, illetve a pályázat elnyerése esetén azt a munkakör betöltéséig megszünteti
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázatokat „Városüzemeltetési és kivitelezési igazgató” jelige feltüntetésével a GYŐ R-SZOL Zrt.
vezérigazgatói titkárságára kérjük eljuttatni (9024 GyŐr, Orgona u. 10.). A munkakör részletesebb
megismerésével kapcsolatban igény esetén a konzultáció lehetŐségét biztosítjuk. (Munka-bérügyi
osztály, telefonszám: 96/511-420/149 mellék).

A Magyar Víziközmű Szövetség elnöksége nemrég elisme-
résben részesítette kiváló kollégáit. Idén húszan vehettek át el-
ismerő oklevelet és plakettet. A Pannon-Víz Zrt. idei kitüntetett-
je Kajdacsy István vezető tervező lett.

A szakember a Budapesti Műszaki Egyetemen végzett vízellátási
és csatornázási üzemmérnökként 1977-ben. A Pannon-Víz Zrt.-nél
1984-ben kezdett dolgozni szerkesztőként, majd tervezőként. Fel-
adatai között szerepelt a társaság víziközmű-hálózatainak felújítási
és rekonstrukciós munkáihoz szükséges engedélyezési és kiviteli; a
működési terület ivóvíz- és szennyvízhálózat-bővítési feladataihoz
kapcsolódó vízjogi engedélyes tervek elkészítése is. Települések vizes
közműhálózata valósult meg a tervei alapján. Vezető tervezői mun-
káját mindig az igényesség, magas műszaki, szakmai felkészültség
jellemzi, csoportvezetőként is helytállt. 

FORGALOM-
KORLÁTOZÁS

ELISMERTÉK a szakembert 

Szöveg és fotó:
Pannon-Víz Zrt. 

városüzemeltetési
és kivitelezési igazgató

 tartalom



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

Mosógépek, hűtőgépek, mik-
rosütők, varrógépek javítása
garanciával! Érdeklődni le-
het telefonon:
06-70/240-4204 (Győr)   

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

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

Lomtalanítást vállalok ingye-
nes elszállítással a padlástól

nes felmérés! Tel.: 06-
70/233-9213.

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

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

Győr–Kisbér és vonzáskörzeté-
ben vállalok kedvező áron szo-
bafestést 3 fős csapatommal.
Ingyenes helyszíni felmérés
után korrekt áron precíz mun-
kát nyújtunk. 16 éves tapaszta-
lattal, számlaképesen. Hívjon bi-
zalommal! Érd.: 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,

a pincéig, Hívjon bizalom-
mal! Tel.: 70/707-5812

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

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

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

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

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, relu-
xa, szalagfüggöny, gurtni-
csere, redőnyjavítás. Ingye-

ÁLLÁS

Nyugdíjasok jelentkezését vár-
juk rész- és folyamatos mun-
kavégzésre a következő felada-
tokra: szakács, takarító, kony-
hai kisegítő, mosodai kisegítő,
csőhálózat-szerelő, illetve
többféle betanított könnyű fi-
zikai feladatok. Jelentkezni le-
het az alábbi telefonszámo-
kon: 20/335-7312, 96/822-
514, Győr, Bartók B. út 8/7.
alatt, az Északi Szomszédok
Nyugdíjas Szövetkezetnél.

Igényes győri házaspár házve-
zetőnőt keres családi házuk-
ba, hosszú távra, heti 3-4 alka-
lomra. Kézzel írott, fényképes
önéletrajzot „Megbízható” jel -
igére a Győr+ Hetilap szer-
kesztőségébe (9023 Győr, Ko-
dály Z. u. 32/a.) kérjük.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá-
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A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,

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

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

aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 
értékesítjük. 

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

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

Szabadhegy, Panoráma Lakópark
60—70 nm-es, 3—4 szobás

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS LAKÁSOK
megvásárolhatók a beruházónál!

Értékesítés a beruházónál:
20/269 3234 • 20/966 1750 

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

A HÁZ CSAK EGY ÉPÜLET,
DE AZ OTTHON EGY ÉRZÉS!

CSALÁDBARÁT BERUHÁZÁS
Használja fel a babaváró hitelt nálunk!



ÜZLETHELYISÉG

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

LAKÁSCSERE

Győri, saját tulajdonú, 2 szo-
bás, 54 nm-es lakásomat el-
cserélném saját tulajdonú,
másfél szobás hallrész nélküli-
re vagy garzonra értékegyez-
tetéssel. 06-20/212-4399

96/505-050

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-
es, összkomfortos, határo-
zott, felújított bérleti szerző-
déses lakást cserélne 3 szo-
bás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Újváros,
Bán Aladár u. kizárva. (Hirde-
tésszám: 703)

Marcalváros I-en 2 szo -
ba+hallos, 53 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 3
szobás, határozatlan-határo-
zott idejű bérleményre. (Hir-
detésszám: 704)

fametszés, faültetés, bozótir-
tás! 06-30/403-6810;
96/826-322.

Kárpitozás! Ülő-, fekvőbúto-
rok javítása, áthúzása anyag-
választással. Ingyenes felmé-
rés–szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá-
sa. Telefon: 06-70/884-6838.

EGYÉB

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

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

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát,
Ceragem ágyat vásárolok! Tel.:
06-20/529-9861.

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

INGATLAN

Adyvárosban 1+2 fél szobás,
erkélyes, 2. emeleti lakás el-
adó. 30/322-4356

KIADÓ

Balatonfüreden, Horváth Mi-
hály utcában 1,5 szobás, új-
szerű, igényes apartman  ki -
adó! Az ősfás pihenőkerthez
zárt parkoló is tartozik, amit
díjmentesen lehet használni.
Közelben: strand, bevásárló-
központ, uszoda, Aquapark
található! Ár: 20-22 ezer
Ft/nap. Tel.: 06-30/428-6171
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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

POLIFARBE VAKOLATAKCIÓ!

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

KÜLTÉRI HÔSZIGETELÔ RENDSZER!

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

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

BOMBA ÁR MINDEN MÉRETRE!

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

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

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

• 7 cm.......... 1.295 Ft/m2

• 10 cm........ 1.850 Ft/m2

SZUPER
AKCIÓ!

Beltéri inntaler, 15 l
és elfogadóhely

kártya-

progresszív
szemüveglencse mellé egy pár 

Adaptiv Sun
szemüveglencsét adunk

ajándékba. 

Optimum Optika
9021 Győr Széchenyi tér 11.
Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055
info@optimumoptika.hu

MINDEN PÁR

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

THERMOTEK DRYVIT 
homlokzatfelújító termékcsaládra

15% kedvezmény
a hirdetés

felmutatójának.

AZ AKCIÓ 2019. JÚLIUS 31-IG TART. • MÁS KEDVEZMÉNNYEL NEM VONHATÓ ÖSSZE!

ELADÓ IKRÉNYBEN
3 szoba+amerikai
konyhás+2 fürdőszobás,
földszintes családi ház
dupla garázzsal, 
1000 nm-es telken.

Irányár: 44,9 M Ft +36-20/440-7411

Újvárosi, 1 szobás, 38 nm-es,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, 48-55 nm-
es, határozott-határozatlan
idejű, tárolóval rendelkező,
max 2. emeleti bérleményre.
Panel, központi fűtésű bérle-
mény és Bán A. utca kizárva.
(Hirdetésszám: 619) 

Belvárosi, 1 szobás, 20 nm-
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás, földszinti
vagy első emeleti, 45-70 nm-
es, belvárosi, határozatlan
idejű bérleményre. Panel ki-
zárva. (Hirdetésszám: 620)

Belvárosi, 1 szobás, 34 nm-
es, összkomfortos, határo-
zott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, lift
nélküli házban csak föld-
szinti, 40-50 nm-es, határo-
zott-határozatlan idejű bér-
leményre. (Hirdetésszám:
621)

Adyvárosi, 3 szobás, 62 nm-
es, összkomfortos, határo-
zatlan, bérleti szerződéses
lakást cserélne 1+fél szo-
bás, határozatlan idejű, bel-
városi, szigeti vagy révfalui
bérleményre. (Hirdetés -
szám: 622)

Idôpont: augusztus 5–15. 8.00–12.30 óráig
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: AUGUSZTUS 1.

TELC nyelvvizsga Gyôrben: augusztus 31.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDÔ: JÚLIUS 29.

TIT Pannon Egyesülete
(9021 Gyôr Munkácsy Mihály u. 6. fsz.)

70/321-3765, 96/525-060 • gyor@titpannon.t-online.hu

ANGOL és NÉMET
30 TANÓRÁS, KÖZÉPFOKÚ 

NYELVVIZSGÁRA FELKÉSZÍTÔ 
NYELVTANFOLYAM INDUL 

A TELC NYELVISKOLÁBAN.
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A tavalyi debreceni világbajnokság
után a csütörtökön kezdődött és jövő
vasárnapig tartó győri Európa-baj-
nokságon is éremesélyesként lép pá-
lyára a magyar női junior kézilabda-
válogatott.

A mérkőzéseket az Audi Arénában
és a Magvassy Mihály Sportcsarnok-
ban rendezik.  A magyar csapat a tor-
na C-csoportjában csütörtökön Mon-
tenegró ellen kezdte az Eb-t, a mér-
kőzés lapzártánk után ért véget. A lá-
nyok pénteken 18.30-kor Ausztriával,
vasárnap szintén este fél hétkor Spa-
nyolországgal mérkőznek. A közép-
döntőbe az első két helyezett jut.

Golovin Vlagyimir szövetségi edző
csapata az elmúlt három hétben hét
nemzetközi barátságos meccset ját-
szott, és mindegyiket magabiztosan
megnyerte. A tavaly nyári debreceni
világbajnokságon aranyérmes csapat
tagjai közül a korosztályváltás miatt

Az Agrofeed ETO–SZESE NB I/B-s csapatának két játékosa,
Lukács Botond és Panák Máté is tagja volt az ifjúsági strand-
kézilabda Európa-bajnokságon ezüstérmes magyar váloga-
tottnak. Válogatottunk veretlenül végzett csoportja élén, úgy,
hogy a spanyolokat, a szlovákokat és a franciákat is legyőzte.
A középdöntőből második helyen jutottak a négy közé a fiúk,
ahol a spanyolok sem tudták őket megállítani. A magyar csa-
pat végül a döntőben vereséget szenvedett Horvátországtól.

„A hangulat elképesztő volt, nagyon tetszett, amikor
más ország versenyzői is nekünk szurkoltak. Sajnos egy

kisebb sérülés miatt nem a legjobb formában játszottam
az Eb-n, a csapat teljesítményével azonban nagyon elé-
gedett vagyok. Örülök az ezüstéremnek, rengeteg él-
ménnyel és tapasztalattal gazdagodtam” – mondta Pa-
nák Máté.

„Büszke vagyok, hogy egy ilyen jó csapat tagja lehet-
tem, ahol mindenki a legjobbat igyekezett nyújtani a
meccseken. Az ezüstérem most még kicsit fáj, mert ke-
vésen múlott az első hely, de összességében elégedett
vagyok” – értékelte röviden az Eb-t Lukács Botond.

STRANDKÉZIS ezüstérem

A magyar keret:
Kapusok: Csapó Kincső (Dunaújvá-
rosi KKA), Herczeg Lili (Mosonma-
gyaróvári KC), Szabó Dóra (DVSC) •
Balszélsők: Schatzl Natalie (Érd),
Stranigg Zsófia (MTK Budapest),
Takó Viktória (NEKA) • Balátlövők:
Kácsor Gréta (Vác), Kuczora Csen-
ge (Vác), Szilovics Fanni (Győri Audi
ETO KC), Vámos Petra (NEKA) • Irá-
nyítók: Kellermann Dóra (Győri Au-
di ETO KC), Pál Tamara (Győri Audi
ETO KC), Tóth Nikolett (FTC) • Be-
állósok: Simon Armilla (Érd), Zsibo -
rás Luca (MTK Budapest) • Jobbát-
lövő: Albek Anna (Graz – osztrák)
• Jobbszélsők: Arany Rebeka
(DVSC), Bánfai Kíra (MTK Buda-
pest) • (A játékosok neve mögött
az a klub szerepel, amelyből kihar-
colták a válogatottságot)

csupán a balátlövő Kácsor Gréta ve-
het részt a győri kontinenstornán. Az
egyaránt húzóembernek számító
Varga Emőke és Afentáler Sára –
mindketten a Győri Audi ETO KC játé-
kosai voltak az előző idényben – térd-
sérülés miatt nem szerepelhet az Eu-
rópa-bajnokságon. Az érmekért a
magyarokon kívül várhatóan Német-
ország, Oroszország, Hollandia és
Norvégia lesz majd versenyben.

Golovin Vlagyimir azt mondta,
csapatával szemben a hivatalos elvá-
rás a négy közé jutás, ,,a többi pedig
a ráadás", hiszen a kiemelkedő ered-
ményhez szerencse is kell, a szerep-
lést sok minden befolyásolhatja. A
szakvezető úgy fogalmazott, számuk-
ra nem a helyezés a legfontosabb,
hanem a játék minősége. Meglátása
szerint a korosztályos versenyeken
ugyancsak fontos, hogy a játékosok
olyan szintre kerüljenek, hogy a szö-

vetségi kapitány felfigyeljen rájuk, és
később bemutatkozhassanak a fel-
nőttválogatottban is.

„Próbáljuk kizárni a külső körülmé-
nyeket, és nem törődni azzal, hogy
Debrecenben, Győrben vagy éppen a
világ másik felén játszunk. Persze, ami-
kor már ott leszünk, a több ezer ma-
gyar szurkoló biztosan megint renge-
teget tud segíteni. A másik, ami na-
gyon fontos, hogy lépésről lépésre ha-
ladjunk. Ne gondolkozzunk azon, hogy
mi lehet majd a középdöntőben meg
utána, hanem mindig csak a követke-
ző meccsre koncentráljunk. Mert ha
nem így teszünk, gyorsan kellemetlen
meglepetés érhet bennünket” – tette
hozzá a szövetségi kapitány. 

Az európai szövetség 1996-ban
rendezte meg először a női junior Eu-
rópa-bajnokságot. A magyar váloga-
tott 2002-ben, 2009-ben és 2013-
ban is ezüstérmes lett.

ÉREMRE HAJTANAK a magyar lányok
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Egy hétig a Gyirmóti Alcufer Stadion volt a frizbiseknek a
világ, de legalábbis a kontinens közepe. Huszonöt nemzet 54
válogatottjának és 1500 sportolójának részvételével itt ren-
dezték a negyedik ultimate frizbi Európa-bajnokságot, amely
fesztiválhangulatot hozott. A sportág érdekessége, hogy egy-
szerre vesznek részt az Eb-n a lány- és fiúcsapatok, sőt a ve-
gyes válogatottak is, amelyekben nők és férfiak is szerepel-
nek, így ez az egyik legnagyobb létszámú sportági esemény.
A frizbis közegben egyébként sem jellemző a konfliktus: a
meccseken például bírók sincsenek, egymást segítik a pályán
lévők, ők döntenek a vitás szituációkban.

A magyar válogatott tanulni érkezett az Eb-re. Egy na-
gyon fiatal, a többi együttesénél jóval alacsonyabb átlag -
életkorú vegyes csapat képviselte hazánkat. Ők azok, akik
megküzdhetnek az olimpiai részvételért. Ez nem jövőre,
hanem 2028-ban lesz aktuális, hiszen a Los Angeles-i öt-
karikás játékok programján valószínűleg szerepel majd a
frzibi. A magyar vegyes válogatott végül a 15. helyen zárt.

„A legjobbakhoz képest van még lemaradásunk, de na-
gyon jó úton járunk. A még meglévő hiányosságokat tak-
tikával a vegyes mezőnyben lehet a legjobban kiegyenlí-
teni, ezért is itt indultunk. A jövő csapatát építjük, hiszen
ha az olimpián ott lesz Amerikában a frizbi, akkor vegyes
válogatottak léphetnek majd pályára” – mondta Erdősi
Zoltán, a Magyar Repülő Korong Szövetség elnöke.

Az Európa-bajnokság mezőnye 289 mérkőzés után ér-
kezett a döntőkhöz. A hölgyeknél Írország esélyesként le-
győzte a svédeket. A fiúk között Nagy-Britannia a némete-
ket verte a fináléban, és szerezte meg az aranyérmet. A
vegyes divíziót is a britek uralták, ott Franciaország végzett
a második helyen.

Múlt hétvégén véget ért a győri ultimate frizbi Európa-bajnokság. A női, férfi
és vegyes divízióban az egy hét alatt összesen csaknem háromszáz mérkőzést
játszottak a csapatok, végül két brit és egy ír győzelem született.

A FRIZBI EB-N
Két brit és egy ír arany

Magyarország, Csehország, Szlo-
vákia és Szlovénia U20 csapatai mér-
kőztek meg egymással a korosztály
nagy hagyományokkal rendelkező vá-
logatott viadalán a hétvégén, a győri
Olimpiai Sportparkban. A versenyt a
GYAC rendezte.

A női kalapácsvetésben kettős ma-
gyar siker született Németh Zsanett és
Brandl Lilla révén. A férfi kalapácsve-
tésben Varga Donát és Doma Bene-
dek magabiztosan utasították maguk
mögé ellenfeleiket. 5000 méteren
Bácskai Bence ért elsőként a célba.

Az ifjúsági olimpiai ezüstérmes, if-
júsági Európa-bajnok Huller Dániel
400 m gáton nyert új egyéni csúccsal.
Távolugrásban és 800 méteren is ma-
gyar elsőségnek örülhettünk Pázmán-
di Dominik és Varga Lőrinc jóvoltából.
A veszprémi ifjú tehetség, az EYOF-on
is induló középtávfutó, Varga Gréta
folytatta nyerő szériáját, hazánkat kép-
viselve ezúttal 1500 méteren aratott
biztos sikert. Az akadályfutás is hozott
magyar aranyérmet, Kovács Balázs
majd’ 15 másodperces előnnyel dia-
dalmaskodott 3000 méteren.

A nők 4x100-as váltója is első lett
Bacsa Fanni, Takács Boglárka, Furu-
lyás Lili, Nagy Pálma összeállításban.
Az összetett és a nemenkénti pont-
versenyt is Csehország nyerte, Ma-
gyarország mögöttük ezüstérmes-
ként zárt. A GYAC sportolói közül
Lendvai Luca 3000 méteren lett 5.,
az ifi korosztályhoz tartozó Zatykó Lu-
ca egy korosztállyal feljebb verse-
nyezve ugyanezen a távon 6. helyen
végzett. Sipos Rajmund 100 méteren
egyéni csúcsot futott és a váltóban is
rajthoz állhatott.

A versenyszezonban ritkán telik el
úgy hétvége, hogy az Olimpiai Sport-
parkban ne rendeznének rangos at-
létikai viadalt. Ezúttal a serdülő és
újonc országos bajnokságnak ad ott-
hont a létesítmény. A verseny pénte-
ken kezdődött és vasárnap estig tart.
Az ország minden részéből érkeznek
13 és 15 év közötti atléták, a szerve-
zők 500-600 résztvevőre számítanak.
A serdülőknek és az újoncoknak ez
az év fő szabadtéri megmérettetése,
hiszen ennek a korosztálynak még
nem rendeznek világversenyeket.

Rangos versenyek

HÉTRŐL HÉTRE
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Fotó: Győre Márk
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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 12—18.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Mesés tejföl
20%-os, 330 g, 
663,64 Ft/kg

219Ft/db

Fa tusfürdô
250 ml, 1596 Ft/l

Füstölt hátsó csülök

1099 Ft/kg

Sierra Tequila Silver,
Reposado

0,5 l, 7980 Ft/l

Kristálycukor

189 Ft/db

Tiltott Csíki sör 6%-os, 
0,5 l, 638 Ft/l

219Ft/db

3990 Ft/db

399 Ft/db

A múlt hétvégi Győrkőcfesztivál
programjai közül a sport sem marad-
hatott ki, a X. Győrkőc Olimpián ezút-
tal is hét sportágban mérhették össze
tudásukat a vállalkozó kedvűek. Az in-
duló csapatok mezőnyében ott volt
Győr öt testvérvárosa, Ingolstadt, Kuo -
pio, Nyizsnyij Novgorod, Poznan és
Wuhan is. A kínai városból kétszer any-

A fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt kapusra, Héger Ádámra emlékeztek egy Kopp András kapusedző által már
második éve életre hívott kapustáborral. A Lipóton rendezett négynapos eseményre a Dunántúl és a Csallóköz legtehetsége-
sebb 8–18 év közötti kapusait hívták meg. A fiatalok teljes felszerelést és labdát is kaptak. Naponta kettő, összesen nyolc edzés
szerepelt a programban, emellett strandlátogatás, kerékpártúra és közös fagyizás is színesítette a kapusok napjait. „Élményt
szerettünk volna adni, és megszerettetni ezekkel a tehetséges gyerekekkel ezt a különleges posztot” – mondta Kopp András,
aki hozzátette, olyan edzők, jelenlegi és egykori élvonalbeli kapusok segítették a munkáját, mint Tőkés László, Ulbert Tibor,
Sebők Zsolt, vagy épp Dombó Dávid és Rusák Edvárd. A tábor a kapusok közkedvelt játékával, kapusháborúval zárult.  

nyi gyerek érkezett a versenyekre,
mint tavaly. A szervezők nem változtat-
tak a jól bevált dolgokon, idén is a 11–
12 éves gyerekek versenyezhettek lab-
darúgásban, teniszben, strandröplab-
dában, grundbirkózásban, vízilabdá-
ban, úszásban és atlétikában. A számo-
kat egymáshoz nagyon közeli helyszí-
neken rendezték, az Aranyparton, az

egyetemi kosárlabdacsarnokban, a Ká-
lóczy téri teniszpályákon és az Aqua
Sportközpontban. Győr testvérvárosa-
in kívül Bécsből, Mosonmagyaróvár-
ról, Pécsről, Sopronból, Nagykanizsá-
ról, Kunhegyesről, Ikrényből és Csor-
náról érkeztek gyerekek a Győrkőc
Olimpiára, összesen kétszáznyolcva-
nan, ötvenöt edző kíséretében.

A naptári év utolsó bajnokiján ta-
lálkozik először a Ferencváros és a
címvédő Győr a női kézilabda NB I.
2019/2020-as idényében, amelynek
sorsolását kedden tartották. 

A Bajnokok Ligája-aranyérmes Audi
ETO az EHF Kupa-győztes Siófok ottho-
nában, a Fradi pedig az Érd vendége-
ként kezdi a bajnokságot szeptember
1-jén. Az utolsó fordulóban, 2020. má-

Decemberben 
rendezik az első 
zöld-fehér
rangadót

jus 23-án az ETO a Kisvárda, az FTC pe-
dig az újonc Szombathelyi KKA vendé-
ge lesz. A Győr és a Ferencváros elő-
ször december 29-én találkozik Buda-
pesten, a kisalföldi megyeszékhelyen
pedig május 3-án csapnak össze.

A női NB I.-ben továbbra is 14 csapat
vesz részt, valamennyi helyezés a 26 for-
dulóból álló körmérkőzéses rendszer-
ben dől el, rájátszást nem rendeznek.

GYŐRKŐC OLIMPIA:
7 sportág, 280 gyerek

HÉGER ÁDÁMRA emlékeztek
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