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Amúlt héten ismét megnyitott a Győri Nem-
zeti Színház. A Kisfaludy Teremben lépett
színpadra Csankó Zoltán A király beszéde

címszerepében. A színész a karantén időszakáról
elmondta, a leállás miatt nyolc előadás maradt el,
ami különösen lehangoló volt számára, mivel ez a
szerep nagy kedvence. Az akkor bemutatásra váró
Amadeus próbafolyamata is leállt, abban szintén
az egyik meghatározó szerepet, Salierit alakította
volna. Nehezen élte meg a szezon különös lezá-
rását, ahogy fogalmazott: nem találta a helyét,
kellett három hét, hogy újrarendezze az életét.

Kaszás Attila-díjra jelölték Csankó Zoltánt, a Győri
Nemzeti Színház művészét. A király beszéde című da-
rab főszereplője a karantén időszaka, a dadogó angol
trónörökös és a Colin Firth-höz köthető meghatározó szink-
ronszerepei mellett szeretettel mesélt Farkas Mónikának a
fiatalon elhunyt pályatársáról a Győr+ Rádióban.

BARÁTSÁG SZÜLETETT 
A SZÍNFALAK MÖGÖTT

CSANKÓ ZOLTÁNT KASZÁS ATTILA-DÍJRA JELÖLTÉK

Fotó: Marcali Gábor Aztán előtört belőle az eminens tanuló, az ősszel
bemutatásra váró Menyasszonytánc című darab
szövegkönyvét kezdte tanulni, közben pedig min-
den héten átvette a József Attila Színházban futó
Eldorádó darabbeli szövegét, ahogy A király be-
szédét is. „A szerepet nem lehet, mint egy nyulat
a cilinderből, bűvész módjára előhúzni. Az egész
előadást lejátszom gondolatban” – avatott be a
szereptanulásba Csankó Zoltán. 

A kezdeti csalódás után már tervezett napirend
szerint élt, szövegtanulás, séta, bevásárlás és
otthonában a háttérben egész nap ment a Mez-
zo tévé vagy egy mesecsatorna. A színész nosz-
talgiázott a Thomas, a gőzmozdony című me-
sesorozattal, amelyhez ő kölcsönözte a hangját,

filmnézéssel kapcsolódott ki, közülük néhány-
ban az ő hangján szólaltak meg a főszereplők.

Többek között A király beszéde című film szinkro-
nizálásában nyújtott „alakítását” is elismerték a
legjobb szinkronszínész díjjal. „A darabban a fő-
szerepet eljátszani könnyebb volt, hiszen a film
kapcsán megtanultam Colin Firth-ül dadogni. A
darabbéli szerep pedig annyival könnyebb a szink-
ronhoz képest, hogy akkor dadogok, ha akarok. Az
öltözőben szoktam viccelődni is: ha valaki siet, ak-
kor kevesebbet dadogok, ugyanis az előadás da-
dogás nélkül majd fél órával lenne rövidebb.” 

Csankó Zoltán megtisztelőnek tartja a Kaszás At-
tila-díjra jelölést. Egykorúak voltak, a Nemzeti
Színházban gyakran játszottak együtt. „Sokat be-
szélgettünk, rácsodálkoztunk egymásra, mennyi
mindenben hasonlítunk. Attila is imádott főzni,
elemeztük a főzés szépségét, technikákat. Fan-
tasztikus ember volt, aki hozzám hasonló elvek
alapján dolgozott. Lelkiismeretesen, felkészülten
játszott és próbált, a takarásban állt  jóval a színre
lépése előtt. Egyszer összejövetelt tartottam, At-
tila felajánlotta segítségét, de én nem éltem vele,
balga módon egyedül szerettem volna brillírozni a
főzőtudományommal. Már bánom, mert tudom,
egy közös élménnyel szegényebb maradtam. Ki-
törölhetetlen emlék számomra kisfia, Jancsika
születése. A teraszukon ülve döbbentem rá, hogy
csak néhány színésztársát tisztelte meg a vacso-
rameghívással. Akkor éreztem át igazán, hogy a
szó legnemesebb értelmében barátjának tekint”
– emlékezett szeretett pályatársára.
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A múlt pénteki közgyűlésen történt módosítás
nyomán létrejött az egységes önkormányzati
rendészeti szerv, amely hatékonyabbá teszi a
rendészeti feladatellátást. A változás az intéz-
mény gépjárművein és a munkatársak egyenru-
háján is tetten érhető, hiszen mindkettőre fel-
került az önkormányzati rendészet felirat és az
új logó is. A szolgálatot teljesítők felszerelése
gumibottal és bilinccsel is bővült. „A külsősége-

VÁROSRENDÉSZET
A TISZTA ÉS RENDEZETT GYŐRÉRT

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Győri Önkormányzati Rendészet
néven működik tovább a júniusi
közgyűlés döntése értelmében a
Közterület Felügyelet és Mezei
Őrszolgálat, amely az eddigieknél
is határozottabb fellépést ígér a
szabálytalankodókkal, és zéró to-
leranciát hirdet az illegális sze-
metelőkkel szemben.

ken túl a lényeg a hatékonyság fokozásában
van, amelyet az önkormányzat létszámbővítés-
sel is biztosít, így a rendészet 0–24 óráig teljesít
szolgálatot, a közterületi jelenlétet a rendőrség-
gel együttműködve növelik” – mondta el Rad-
nóti Ákos alpolgármester. Hozzátette, dr. Dézsi
Csaba András polgármester célként jelölte meg,
hogy másfél éven belül Győr legyen a legtisz-
tább magyarországi város, ezért is hirdettek zé-
ró toleranciát az ille-
gális hulladéklerakók-
kal szemben.

Az alpolgármester ki-
fejtette, tavaly közel
ezer intézkedés tör-
tént a zugszemetelők
miatt. Ez a szám
2014-ben még száz
alatt volt. Hozzátette,
örömteli lenne, ha az intézkedések száma újra
csökkenő tendenciát mutatna, és nem a gyen-
gébb hatékonyság, hanem a csökkenő illegális
hulladéklerakás miatt.

Truka István intézményvezető hozzátette, a zé-
ró toleranciához hozzátartozik, hogy már az első
tettenérés esetén is a legmagasabb, ötvenezer

forintos bírságot szabják ki. Mint mondta, nem-
csak a szemetelés terén folyamatos az ellenőr-
zés, hanem többek között a zöldterületek védel-
mét is kiemelten kezelik, fellépnek a mozgás-
korlátozott-parkolókban jogosulatlanul megál-
lókkal szemben, és a belvárosi rakodási terüle-
teket is rendszeresen ellenőrzik. A folyamatos
ellenőrzések mellett heti, kétheti rendszeres-
séggel tematikus ellenőrzéseket is tartanak, il-

letve a város ren-
dezettségének ja-
vítása érdekében
szorosan együtt-
működnek a társ-
szervekkel, köztük
a rendőrséggel és a
Győr-Szol Zrt.-vel. 

„Az ellenőrzéseket
0–24 órában vé-

gezzük, hiszen a szabálysértés éjjel is, nappal
is szabálysértés” – fogalmazott Truka István.
Hozzáfűzte, a hatékonyság fokozása érdeké-
ben a huszonhét fős felügyelői létszám az idén
további hattal emelkedik, a cél pedig, hogy a
városrendészet működése jelentősen hozzá-
járuljon a település tisztaságával és rendezett-
ségével szemben támasztott elvárásoknak.

A SZOLGÁLATOT 
TELJESÍTŐK FELSZERELÉSE 
GUMIBOTTAL ÉS 
BILINCCSEL IS BŐVÜLT
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Elsőként a Győri Rendőrkapitányság beszámo-
lója szerepelt napirenden. Váczi Attila rendőr
alezredes, kapitányságvezető elmondta többek
között, hogy 2019-ben sikerült tartaniuk a bűn-
cselekmények tekintetében az elmúlt időszak
csökkenő tendenciáját. 2019-ben a megyében
elkövetett bűncselekmények közel 50 százaléka
történt Győrben. Ez az arány a tavalyihoz képest
10 százalékkal kevesebb. A közlekedésbizton-
ság tekintetében nem sikerült javulást elérni. Ta-
valy 427 személyi sérüléssel járó baleset tör-
tént, ez 9 százalékos emelkedést jelent. Jelen-
tősen növekedett a halálos balesetek száma,
összesen 24 esetben vesztették életüket a ka-
pitányság illetékességi területén.

Dr. Dézsi Csaba András jelezte, hatékonyabb
munkát vár az illegális hulladéklerakás meg-
szüntetésének érdekében az elmúlt évek ered-

A koronavírus-járvány miatti
hosszú szünet után újra ülésezett
a győri közgyűlés múlt pénteken
a városháza dísztermében. Szó
volt többek között a rendőrség és
a győri Közterület Felügyelet
munkájáról, valamint az elmúlt
időszakban gyakran emlegetett
hulladékkérdésről is. 

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

ményeivel szemben. Radnóti Ákos alpolgármes-
ter felhívta a figyelmet, zéró tolerancia van a
szemetelőkkel szemben. Jelezte, a közterületi
kamerarendszer bővülni fog a szelektív szigetek
bekamerázásával is. Rámutatott, megnőtt a ke-
rékpáros ételszállítók száma, akik a sétálókat
sokszor zavarják, szükség van a fokozott ellen-
őrzésükre. Szeles Szabolcs alpolgármester el-
mondta, Sziget és Pinnyéd városrészek képvi-
selőjeként legtöbben közterületi hangoskodás,
tivornyázás miatt kereseték meg. A közterületi
jelenlét fokozását kérte a rendőrkapitánytól. Ta-
kács Krisztián felhívta a figyelmet a gyorsulási
versenyekre, amik főként a belvárosban és Rév-
faluban okoznak problémát esténként. 

Szintén napirenden szerepelt a Közterület Fel-
ügyelet és Mezei Őrszolgálat munkája is,
melynek vezetője, Truka István elmondta, a
roncsautók elszállításában az utóbbi két és fél
hónapban volt elakadás, de a felszólítások
után most már a fizikai eltávolítás szakaszába

léphetnek. Gyalogos jár őreik a belvárosban fo-
lyamatosan jelen vannak.

A közgyűlésen kiderült, a Generációk Művelődési
Háza nagy felújítás előtt áll, ezért az itt működő
csoportok az Újkapu utcában és a Virágpiac té-
ren találnak átmeneti otthonra. Elhangzott, a
GYHG újonnan kinevezett ügyvezetője, Reizer
Bálint próbaidejében beadta a felmondását, a
Környezetvédelmi Bizottság pedig újabb tagok-
kal bővült.

Dr. Dézsi Csaba András a közgyűlés végén el-
mondta, tudomására jutott, hogy felröppent a
hír, miszerint a győrszentiváni sportpályát be
akarják építeni társasházakkal. Ezek pletykák,
szögezte le, és hozzátette, az önkormányzat
megpróbálja visszaszerezni a korábban magán-
kézbe került területet.

A közgyűlés visszanézhető 
dr. Dézsi Csaba András Facebook-oldalán.

ÚJRA ÜLÉSEZETT A GYŐRI KÖZGYŰLÉS

JAVULTAK A RENDŐRSÉG MUTATÓI, 
DE SOK MÉG A TEENDÓ́NAPIREND ELŐTT dr. Dézsi Csaba And-

rás polgármester tizenkét ,,Városrész
szolgálatáért” díjat adott át a városré-
szek önkormányzati képviselőivel. Az
„Adyváros szolgálatáért” díjat Németh
Bernadett vehette át, dr. Kéry Klára pedig
a „Bácsa szolgálatáért” díjat, és „Gyirmót
szolgálatáért” díjban részesült Koller Jó-
zsef. A polgármester „Marcalváros szol-
gálatáért” díjat adományozott dr. Gábriel
Erzsébetnek, „Ménfőcsanak szolgálatá-
ért” díjat kapott a Marcal Tánc- és Nép-
művészeti Egyesület. Endrédi Ferenc
„Nádorváros szolgálatáért” díjat vehetett
át, a „Pinnyéd szolgálatáért” díjat Kiss
Lászlóné kapta. A „Révfalu szolgálatáért”
díjat Gergelyné Keleti Mária vehette át,
„Szabadhegy szolgálatáért” Molnárné
Kovács Adriennt tüntették ki.  Varga Jó-
zsef „Szentiván szolgálatáért” díjat, Kern
Imre a „Sziget szolgálatáért” díjat vehette
át, Albert Tibor pedig az „Újváros szolgá-
latáért” díjat.



2020. július 3. 5

SZEMSZ      G

Hajba Ferenc

„Magyarországon ez a gyógyszer csak egyet-
len helyen van bejegyezve – egy budapesti
magánkórházban. Itt kezelik a társadalom
,,krémjét" – minisztereket, képviselőket, híres-
ségeket, vagyis az elitet. Az izraeli jegyzőköny-
veknek megfelelően ők ide tartoznak, és az
egészségügyi miniszterünk utasításai sem ad-
nak ki rájuk vonatkozó rendeleteket.”
Ezt mondta állítólag egy budapesti kardioló-
gus a vele készült interjúban. A cikk a neten
van jelen hirdetés formájában, a megnevezett
orvos arcképével. Az anyjuk úristenit, önti el
az olvasó agyát a méreg, külön gyógyszer jár
az elitnek, mi, a pórnép meg megdögölhe-
tünk? Azonnal fölugrik az ember vérnyomása,
de sebaj, mert ez a gyógyszer a „nyomást”
(sic) is normalizálja. Ezenkívül vidám lesz tőle
a páciens, sőt ha nincs még hetvenéves, a po-
tenciálja is visszatér. Ráadásul, ha ezt szedi,
jól is alszik, mármint amikor nem éppen po-
tenciálja erősségét teszteli. Hogy miként ju-
tunk hozzá a tablettákhoz? A jóakaratú hirde-
tők megszereztek néhány száz dobozzal, s ha
valaki jó pénzért megrendeli tőlük, talán még
éppen jut neki. De igyekezni kell, mert kevés
a tabletta és sok a beteg.
Nemcsak a szívbajosok megtisztított ereibe
tér vissza a remény, hasonló, „csak az elit által
használt” csodatablettát a prosztatásoknak is
ajánl az ország talán legismertebb urológus
sebésze. Elküldöm neki a linket. Elképed, há-
borog, hüledezik. Ő aztán nem adott interjút
senkinek. Főleg nem mondott ilyen eget ren-
gető baromságokat. Valószínűleg a kardioló-
gus nevét, fotóját ugyanígy, a tudta nélkül
használták fel. Ám hiába a be- és feljelentés,
a hirdetőket letiltják az egyik amerikai szerver-
ről, ők meg felmennek egy másikra. És mi, az
átvert, betegségünkben a nyilvánvaló hülye-
ségre is fogékony állampolgárok vesszük a
szert. Sajnos nehezen szokunk hozzá, hogy
önmagukért elsősorban mi magunk vagyunk
a felelősek. A jogszabályok próbálnak védeni
bennünket a szélhámosoktól, meg önma-
gunktól is, de nem mindig megy. Nem tanultuk
meg önrendelkezési jogunk gyakorlását. Má-
sok döntöttek helyettünk, s akkor az egész ké-
nyelmesnek látszott. Pedig erre a kényelemre
az egészségünk mehet rá. 

NYOMÁS

Csizmadia Gábor rendőr dandártá-
bornok, rendőrségi főtanácsos
2013. március 1-jétől töltötte be a

megyében a rendőr-főkapitányi beosztást,
vezetése mellett olyan bűncselekmények-
re is fény derült, mint például az országo-
san elhíresült Tompa Eszter-gyilkosság
vagy a városokon átívelő autóalkatrész-
orgazdák lefülelése. Az ő regnálása alatt
élte át Győr a 2015-ös migránshelyzetet,
amikor az állománynak a megyében és a
határok mellett is helyt kellett állnia. Főka-
pitányságának utolsó évében a koronaví-
rus miatti járványhelyzet kezelésében is
aktívan részt kellett venniük.

Csizmadia Gábor rendőr dandártábornok
hivatalosan a nyár végén vonul nyugállo-
mányba. Utódja Jász-Nagykun-Szolnok
megye eddigi rendőr-főkapitánya lesz, dr.
Urbán Zoltán László rendőr dandártábor-
nok, rendőrségi főtanácsos személyében,
aki 2015-től látta el feladatait a megyében.

Balogh János altábornagy, országos rend-
őrfőkapitány a közgyűlésen kiemelte: a
szeptember 1-jétől munkába álló új főka-
pitány tapasztalt és ambiciózus szakem-
ber. Hangsúlyozta, Csizmadia Gábor dan-
dártábornok magas színvonalon irányí-
totta a megyét, de a szolgálati szabályzat
szerint nyugállományba kell vonulnia.
Utódjának egy olyan embert kerestek, aki
a megye kihívásait vállalni tudja.

Németh Zoltán, a közgyűlés elnöke meg-
köszönve Csizmadia Gábor munkáját, a
közgyűlés nevében átadta a Győr-Mo-
son-Sopron Megye Szolgálatáért Díj Vé-
delmi és Rendészeti Tagozat kitüntetést.

Csizmadia Gábor dandártábornok szep-
tember 1-jével teljes körű nyugdíjas lesz,
s úgy fogalmazott: még szívesen dolgo-

SZEPTEMBERTŐL
ÚJ FOKAPITÁNYT KAP
A MEGYE
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: police.hu

A múlt heti megyei közgyűlésen mutatták be Győr-Moson-
Sopron új rendőrfőkapitányát, aki a nyugállományba vonuló
Csizmadia Gábor rendőr dandártábornokot váltja szeptem-
bertől. Az utód Jász-Nagykun-Szolnok megyéből érkezik.

zott volna, ugyanakkor jó lesz pihenni, és
több időt tölteni az unokákkal, vagy ép-
pen horgászni a Balatonon.

Dr. Urbán Zoltán László dandártábornok
bemutatkozásában megköszönte a bizal-
mat és hangsúlyozta, hogy a vezetés fele-
lősséggel jár, amely a teljes lakosság felé
kiterjed. Felelősséget vállal a közrend és a
közbiztonság fenntartásában, ehhez pedig
a rendőrség egyedül nem elég. Éppen ezért
elődjéhez hasonlóan ő is partnerséget és
együttműködést kér a közgyűléstől és az
összes társszervektől is. A jó, kommunika-
tív, eredményes és emberséges vezetésre
törekszik. Az elkövetkező két hónapban a
kapitányság személyi állományával és a
feladatokkal ismerkedik.

Nyomozóként kezdte, s ő is részt vett ab-
ban az országos hírverést kapó bűnügy fel-
derítésében, amely akkoriban az egész
magyar közvéleményt felháborította: fia-
talok törtek be a Szegedi Tudományegye-
tem gyógyszertárába és elvittek mindent,
amit kábítószerként használhattak. A nyo-
mozás sikerrel zárult, sikertörténetként
könyvelték el a nyomozók munkáját. Egy
korábbi interjúban fogalmazta meg a kö-
vetkezőt: „Vezetőnek lenni teljesen más.
Egy főkapitánynak ugyanis már nemcsak a
bűnügyekkel, a nyomozással kell foglalkoz-
nia, hanem ugyanolyan kedves kell legyen
számára a közrend, a közlekedés, az igaz-
gatásrendészet, a hivatal és a sajtó is.”

´́
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„Most, száz évvel a trianoni döntés után is jól lát-
hatóak nemzetünk összetartozásának építőkoc-
kái. A közös történelem, a kultúra, az emlékezet.
A magyarság az, ami eggyé tesz minket határok-
tól függetlenül, és többek között Szent László
szellemisége is” – fogalmazott beszédében dr.
Dézsi Csaba András. A polgármester elmondta,
ajándék és egyben felelősség is az, amit Szent
László hermájával kaptunk, hiszen győriként az ő
öröksége mentén kell építkeznünk. A lovagkirályról
elmondta, a nehéz időkben a megfutamodás he-
lyett odaállt, és tette a dolgát. Tette azt, amit a szí-
ve és az esze diktált, tartást adott a magyaroknak,
felemelte a nemzetet. Komoly felelősséget és
szép feladatot hagyott az utókorra.

A polgármester köszönetet mondott a járvány-
helyzet alatt tanúsított helytállásért és egymás
segítéséért a győrieknek. Végezetül elmondta, a
Szent László-nap nemcsak az emlékezésre ad
méltó alkalmat, de arra is, hogy elismerjük azok-
nak a személyiségeknek a tevékenységét, akik
a Szent László-i úton járva dolgoznak a városért,
a közösségünkért. „Köszönöm mindenkinek, aki
tudásával, szorgalmával, lelkesedésével gazda-
gítja ezt a várost, Szent László-i hittel és aka-
rattal, mert nekünk, akik itt élünk, szívügyünk a
nemzet, és szívügyünk Győr!”

Az ünnepi díszközgyűlésen dr. Pergel Elza alpol-
gármester ismertette a határozatokat, a polgár-

Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Szent László-nap alkalmából adta át a városi Szent László-díjakat a
múlt szombati díszközgyűlésen a városházán. Az ünnepség koszorúzással, püspöki szentmisével és a
körmenettel folytatódott.

SZENT LÁSZLÓ-NAP: KÖSZÖNET ÉS EMLÉKEZÉS
Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

mester pedig átadta a Szent László-díjakat,
amelyet Csordás Adrienn ápolási igazgató a ve-
zetőként és ápolóként végzett magas színvona-
lú munkája, kimagasló oktatói és előadói tevé-
kenysége, valamint a tudományos és a szakmai
rendezvények szervezé-
sében vállalt meghatáro-
zó szerepe elismerése-
ként vehetett át. A kitün-
tetett meghatottan
mondott köszönetet
családjának, tanárainak,
minden munkatársának
és valamennyi egész-
ségügyi dolgozónak az
ápolók évében.

A díjat dr. Kőrösi Tamás
orvos-igazgató a győri
Kaáli Intézetben végzett,
két évtizedes, több mint
ötezer gyermek foganta-
tását segítő, kiemelke-
dően eredményes és
magas színvonalú, Győr városának hírnevet
szerző szakmai munkája, valamint színvonalas
előadói és publikációs tevékenysége miatt kapta
meg. Mint mondta, húsz évvel ezelőtt érkezett
Győrbe a Pannonhalmi Bencés Gimnázium szel-
lemiségével és húsz év egyetemi munka köte-
lességével, ami a gyógyításból, tanításból és a
tudományos munkából is áll. Hozzátette, az,
hogy a több ezer újszülött megszülethetett,
nem egyedül az ő érdeme, hanem elkötelezett
munkatársaié is.

Szent László-díjban részesült Pál Kálmán Fe-
renc fesztiváligazgató is a város művészeti és
kulturális életét gazdagító, értékteremtő mun-
kája, valamint a Karzat Színház és az Öt Temp-
lom Fesztivál létrehozásában és működtetésé-

ben kifejtett magas
színvonalú tevékeny-
sége elismeréseként.
A díjazott visszatekin-
tett a fesztivál elmúlt
15 évére, és kiemelte,
négy éve a legjobb 26
európai fesztivál közé
került. Mint mondta,
a jelenlegi járvány-
helyzetben a város
vezetésének segítsé-
gével, talán Európá-
ban is egyedülállóan
az eredeti helyszínen
és tervek szerint tu-
dott megvalósulni a
program.

Szabó Karolina Erzsébet nyugalmazott óvoda-
vezető kiváló intézményvezetői, óvodapedagó-
gusi és oktatói munkája, valamint Győrnek hír-
nevet szerző, magas színvonalú szalmafonó
népművészeti tevékenysége elismeréseként
vehette át a díjat. „Lassan hatvanéves múltam
van a pedagógusi pályán, a szalmafonás pedig
a szívügyem” – mondta a díjazott, aki hozzátet-
te, a hagyomány életben tartása érdekében ta-
nítja a kicsiket, és nagyokat egyaránt, sőt még a
polgármestert is.

A SZENT
LÁSZLÓ-I ÚTON

JÁRVA 
DOLGOZNAK 
A VÁROSÉRT,

A
KÖZÖSSÉGÜNKÉRT



2020. július 3. 7

Fontos változások történtek július 1-jétől a Győ-
ri Szakképzési Centrum intézményeiben. A cent-
rumhoz tartozó iskolák közül a Krúdyban gim-
náziumi, míg a Mórában általános iskolai osztá-
lyok működnek köznevelési alapfeladatot is el-
látva a szakképzés és a kollégiumi ellátás mel-
lett. Az új szakképzési törvény hatályba lépé -
sével a szakképzést és a köznevelést két külön
törvény szabályozza. Az eredményes és színvo-
nalas feladatellátás érdekében célszerűvé vált a
két iskola szétválasztása egy-egy különálló,
szakképző és köznevelési intézményre. A válto-
zással létrejövő négy győri intézmény továbbra

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Marcali Gábor

Szétvált július 1-jétől a Krúdy- és Móra-iskola egy-egy különálló,
szakképző és köznevelési intézményre, és változás lesz a sajátos
nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanulók szakképzésében is.

is az Innovációs és Technológiai Minisztérium
fenntartásában, változatlan helyszínen, a Győri
Szakképzési Centrum iskolájaként működik to-
vább. Gede Eszter, a Győri Szakképzési Centrum
kancellárja elmondta, a fenntartó döntéséről
időben tájékoztatták a szülőket és diákokat, az
átalakítás előkészítése során az érintett alkal-
mazotti közösségek is egyöntetűen támogatták
az önálló, tiszta profilú iskolák létrehozását, az
egy intézmény egy jogszabály szerinti műkö-
dést. Mindezek a változások a tanulók, szülők,
tanárok és egyéb iskolai alkalmazottak minden-
napi életét közvetlenül nem érintik. 

A döntés értelmében a Győri SZC Krúdy Gyula
Gimnáziuma, Két Tanítási Nyelvű Középiskolája,
Turisztikai és Vendéglátóipari Szakképző Iskolája

szétvált két önálló intézményre, a szakképző el-
nevezése Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és
Vendéglátóipari Technikum, a gimnáziumé Győri
SZC Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimná-

zium (rövidítve a név:
Győri SZC Baksa Kál-
mán Gimnázium) lesz.
A Krúdy-iskola nevé-
hez köthető nagy ren-
dezvényeket ezután a
kettévált két intéz-
mény közösen
együttműködve ren-
dezi majd. A gimnázi-

um nevét Baksa Kálmánról, az iskola köztiszte-
letnek örvendő, néhai alapító igazgatójáról kap-
ta. Baksa Kálmánné, az alapító özvegye meg-
tisztelőnek tartja a névválasztást. Férje a meg-
álmodott és sikerre vitt iskolát harmadik „gyer-
mekének” tekintette a két sajátja mellett. „Mos-
tantól ikergyermekekként emlegetné őket” –
tette hozzá az özvegy meghatottan. 

Hartyándiné Frey Aranka, a centrum főigazga-
tója tájékoztatott arról, hogy a Győri SZC Móra
Ferenc Sportiskolai Általános Iskolája és Szak-
gimnáziuma is szétválik Győri SZC Sport és
Krea tív Technikumra és Győri SZC Móra Ferenc
Általános Iskolára. 

A főigazgató hozzátette, nemcsak szétválás,
hanem beolvadás is történt az iskoláknál. A
centrum megalakulása óta foglalkozik a sajátos
nevelési igényű, tanulásban akadályozott tanu-
lók szakképzésével is. A további zavartalan mű-
ködés érdekében a Győri SZC Szabóky Adolf
Szakiskolája július 1-jén beolvadt a Győri SZC
Gábor László Építő- és Faipari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolájába, annak szakiskolai intéz-
ményegységeként működik tovább. A főigazga-
tó emlékeztetett arra, hogy az ez év január 1-jétől
hatályos Szakképzési törvény értelmében új
szakképző intézménytípusok jelennek meg, a
technikum és a szakképző iskola, így a törvény-
nek megfelelően az átalakításban nem érintett
iskolák neve is változik, amelyről honlapjukon
(gyoriszc.hu) olvashatnak részletes tájékozta-
tást az érdeklődők. A Győri Szakképzési Cent-
rum július 1-jétől 19 iskola irányítását látja el
költségvetési szervként. 

ISKOLAI VÁLTOZÁSOK
A SZÍNVONALAS OKTATÁSÉRT
SZÉTVÁLÓ ÉS BEOLVADÓ INTÉZMÉNYEK 
A GYŐRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUMNÁL

ÖNÁLLÓ, TISZTA
PROFILÚ ISKOLÁKAT
HOZTAK LÉTRE
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Dr. Dézsi Csaba András polgármester kö-
szöntőjében megemlékezett a világ tíz
legnagyobb hatású orvosa között szá-

mon tartott Semmelweis Ignácról, aki felfede-
zésével, a klórmeszes kézmosással anyák és
gyermekek millióinak életét mentette meg.
„Semmelweis Ignác életútját évről évre meghall-
gatjuk ezen a napon, és talán már-már unal-
masnak is hatnak a róla szóló megemlékezések.
Aztán jön a koronavírus-járvány, ami újra rávilá-
gít Semmelweis felfedezésének nagyszerűsé-
gére. Módszere az 1800-as években az édes-
anyákat mentette meg, most pedig az egész
emberiség legfontosabb védekezése a kézfer-
tőtlenítés annak érdekében, hogy gátat szab-
junk a járványnak” – mondta el a polgármester.

VÁROSI ELISMERÉSEK 
A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NAPJA ALKALMÁBÓL

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Semmelweis Ignác 1818. július 1-jén született, így 1992 óta ezen a
napon ünnepeljük a magyar egészségügy napját. Ebből az alkalomból
adták át a városházán a „Győr Város Egészségügyéért” és a „Győr Vá-
ros Szociálpolitikájáért” díjakat.

Hozzátette, a járványhelyzet idején sokan
tapsoltak az egészségügyi dolgozóknak, mert
felismerték, világszínvonalú, amit a magyar
szakemberek végeznek. Dr. Dézsi Csaba And-
rás kiemelte, fontos tudni azonban, hogy az
egészségügyi és a szociális területen dolgo-
zók nemcsak az elmúlt hónapokban, hanem
az úgynevezett szürke hétköznapokban is ki-
emelkedőt alkotnak, és segítenek a rájuk bí-
zottaknak. Mint mondta, az egészségügyi dol-
gozók, akik helytálltak az elmúlt hónapok
rendkívüli helyzetében, a kormány döntése
nyomán részesültek anyagi elismerésben, az
önkormányzat pedig – köszönete és elisme-
rése jeléül – a szociális szférában jutalmazta
az ellátásban közvetlenül résztvevőket. Vége-
zetül elmondta, az elismerések átadásának is
az a célja, hogy megköszönjék az odaadó
munkát, amelyet az ágazatban dolgozók a
győriekért végeznek.

Az ünnepségen dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester és dr. Pergel Elza alpolgármester adta
át a város elismeréseit. Dr. Kiss Imre megyei
tiszti főorvos a település egészségügy, köz-
egészségügy, járványügy területén több évti-
zedes kiemelkedő szakmai odaadással végzett
munkájaként vehette át a „Győr Város Egész-
ségügyéért” díjat. Az elismerést Mezei László-
né területi védőnő több mint három évtizedes
széles körű, naprakész szakmai ismereteken
alapuló védőnői munkája, empatikus, köztisz-
teletnek örvendő személyisége, a jövő védő-
nőinek képzésében való aktív részvételének el-
ismeréseként kapta.

Király Csabáné az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény (EESZI) szakosított ellátási
igazgatóhelyettese a szakosított ellátások ve-
zetőjeként végzett innovatív, az intézmény
magas szakmai színvonalon történő működte-
tése érdekében kifejtett fáradhatatlan munká-
jáért „Győr Város Szociálpolitikájáért” díjban ré-
szesült. Az elismerést Szédelyi Mária, az EESZI
munkatársa is átvehette a Fogyatékosok Nap-
közi Otthonában – annak megnyitása óta – a
fogyatékossággal élő emberekkel és hozzátar-
tozóikkal folytatott több évtizedes alázatos,
segítő munkájáért.
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Oláh Attila professzor, orvos-igazgató egy
kisfilmet konferált fel a regionális egész-
ségügyi intézmény elmúlt esztendejéről.

Kiderült belőle, hogy megőrizte anyagi stabilitá-
sát a győri kórház, s az idei évet lejárt tartozás
nélkül kezdte meg a 2372 munkatársat foglalkoz-
tató intézmény. Saját erőből még 588 millió forin-
tos eszközfejlesztésre is futotta. Átadták az Eu-
rópa-szintű szülészetet, száz ágyat tettek alkal-
massá az intenzív ellátásra szoruló betegek ke-
zelésére. Az eddig bérelt CT-t megvásárolták, s
korszerű laparoszkópiás műtőtornyot helyeztek
üzembe. „A járvány idején a szolidaritás és az ösz-
szetartozás új dimenziót nyitott meg” – fogalma-
zott dr. Tamás László János főigazgató főorvos.

Az ünnepségen 180 ember részesült valamiféle
elismerésben. A Petz Lajos Életműdíjat dr. Ska-
liczky Zoltán idegsebész osztályvezető főorvos,
a főigazgató szervezési helyettese vehette át. A
főorvos számos új műtéti technikát honosított
meg, vagy alakított ki a győri idegsebészeten. Az
egészségügyi informatikával is kiemelten foglal-
kozik, címzetes egyetemi docensként mérnökö-
ket oktat a Széchenyi István Egyetemen. „Az iga-
zán jó orvos az, aki jó ember, ez pedig teljesen illik
a kitüntetettre” – fogalmazott dr. Oláh Attila. A
hagyományoknak megfelelően a Semmelweisre
emlékező előadást az életműdíjas tartotta.

A Petz Aladár Kórházért díjat Bozsóki Attila alez-
redes, kórházparancsnok, dr. Krankovics István,
a Kravtex ügyvezetője, Széles Sándor kormány-
megbízott, s dr. Dézsi Csaba András professzor,
Győr polgármestere vehette át a főigazgatótól.
A világjárvány elleni védekezésben és a beteg-
ellátásban végzett kiemelkedő munkáért

dr. Dézsi Csaba András polgármesterként elis-
meréseket adott át dr. Gunther Tibor, dr. Kecskés
Gabriella, dr. Knausz Márta, dr. Süle János, dr. Sza-
lai Zsuzsanna, dr. Villányi Balázs, Haszonitsné Já-
noki Márta, Kaproncai Gabriella, Pozsgai Márta,
Schlakkerné Keszthelyi Ildikó és Ványik Tünde
számára. Csordás Adrienn ápolási igazgató 29
munkatársnak elismerő
oklevéllel köszönte meg
kiváló munkáját. A főigaz-
gatótól emléklapot kaptak
azok, akik jelentős ado-
mánnyal támogatták a
kórházat a járvány alatt:
Árki Tamás, Lendvai Zsolt,
Markó László, Paár Attila
és Szekeres István. 

Hosszú vastaps kö-
szöntött négy nyugdíjba
vonuló orvost, akik a
gyógyítás meghatározó,
közismert személyisé-
gei voltak az intéz-
ményben: ők dr. Bély
Mária, dr. Pintér Tamás,
dr. Gartner Béla és dr.
Törzsök Ferenc. A Nyári László Nívódíjat idén
dr. Pesztenlehrer Norbert, a szemészet osz-
tályvezető főorvosa a műtéti repertoár jelen-
tős bővítéséért, kiemelkedő szakmai, tudo-
mányos munkájáért vehette át. Szincsák Miklósné

osztályvezető főnővér ugyancsak Nyári László
Nívódíjban részesült. 

Kinevezésekre is sor került: igazgatóhelyettes
lett dr. Krausz Márta, dr. Turbók Adrienn és Páli
Tamás. A központi intenzív terápiás osztályt
ezentúl dr. Kecskés Gabriella, a bőrgyógyászati

osztályt dr. Fodor Károly,
az onkoradiológiait pedig
dr. Sipőcz István vezeti. A
Patkós család által ado-
mányozott Patkós Imre
Emlékérmet dr. Tóth Le-
vente István traumatoló-
gusnak adta át Patkós
Miklós. A Méhes Károly
publikációs díjat – dr.
Rácz István professzor,
tudományos igazgatóhe-
lyettes méltatásával – a
dr. Kránitz Noémi osz-
tályvezető főorvos, illetve
a dr. Kreitzer András fő-
orvos irányításával kuta-
tó és publikáló orvoscso-
port kapta.

A Győri Balett társulata a Romance című Ko-
dály-előadásuk részletével, illetve Velekei
László az erre az alkalomra koreografált nagy
sikerű művével köszönte meg az egészségügyi
dolgozók munkáját.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

DÍJAK, ELISMERÉSEK,    KINEVEZÉSEK A KÓRHÁZI SEMMELWEIS-ÜNNEPSÉGEN

„AZ A JÓ ORVOS, 
AKI EMBERNEK IS JÓ”

Méltó ünnepséget rendezett
munkatársainak és vendégeinek 
a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház a Semmelweis-nap 
alkalmából hétfőn.

2372
MUNKATÁRS
588 MILLIÓ
FORINTOS
ESZKÖZ-

FEJLESZTÉS
180 

ELISMERÉS
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Nem csak a város, a magyar tánctörténet
legendás pillanata is volt, amikor 1979-
ben a Magyar Állami Balettintézet végzős

osztálya úgy döntött: együtt maradnak és társu-
latot alapítanak. Ismerjük a történetet, Markó
Ivánt választották vezetőjüknek, s az elszánt, te-
hetséges csapat hamar a hazai és a külföldi kö-
zönség szívéig táncolt. Kiss János 1991-ben vet-
te át a társulat vezetését, titkos szavazással vá-
lasztották ki a tagok maguk közül. Markó Iván vit-
te magával a repertoárt is, így szinte a semmiből
kellett újra építkeznie. Sikerült. A Győri Balettet a
világ élvonalában tartják számon. Az igazgató az-
tán a legutóbbi megválasztásakor már utalt rá:
szeretné, ha az az utolsó ötéves ciklusa volna,
addig pedig felkészülne a már egyébként is régóta
mellette dolgozó Velekei László – őt szeretné
utódjának. Kiss János megbízatása június 30-án
járt le, 29 év után adja tovább a társulat vezeté-
sét. Velekei Lászlót május 20-án nevezte ki dr.
Dézsi Csaba András polgármester.

„Ahogy körülnézek, azt mondhatom, barátok kö-
zött vagyunk. Kicsit szolidabb búcsúztatóra gon-
doltam, de ez a mai különleges nap. Megtisztelő,
hogy ennyien eljöttetek” – kezdte köszöntőjét az

ünnepelt. Kiss János az elmúlt évadra tekintett
vissza először. Rendkívüli időszakot tudhat maga
mögött a Győri Balett társulata is, hiszen a 42.
évadot félbeszakította a koronavírus-járvány.
Szerencsére az együttes születésének negyvene-
dik évfordulójára számos programmal emlékez-
hettek tavaly októberben és novemberben. Be-
mutathatták az Anna Kareninát is Velekei László
koreográfiájával, a Lajkó Félixszel együtt próbált
Gizelle premierje azonban elmaradt a Müpában.
„Nem mehettünk színpadra, és a próbatermet is
be kellett zárnunk. De nem adtuk fel. Elkezdtünk
online próbálni, és a nézők kezét sem elengedtük
el, szintén virtuálisan tartottuk velük a kapcsola-
tot, hiszen ha meg szeretnénk őrizni a pozíciónkat
és az elsők között akarunk lenni, keményen kell
minden körülmények között dolgoznunk. Hálás
vagyok, hogy a tegnapi, Semmelweis-napi elő-
adással a hátam mögött búcsúzhatok” – fejtette
ki az elmúlt hónapok megpróbáltatásait Kiss Já-
nos, majd köszöntötte azokat, akik kerek évfordu-
lót ünnepelhetnek a társulatnál. 15 éve az együt-
tes tagja Alexej Dolbilov és Jekli Zoltán, 10 éve tar-
tozik hozzájuk Daichi Uematsu, Krokker András 30
éve felel a fényekért világosítóként, Ströck Barbara
pedig 29 év táncos lét után vonul nyugdíjba.

„Borzasztóan büszke vagyok az elmúlt évtizedek
minden pillanatára, hogy egy ilyen csodálatos vá-
rosban és közösségben dolgozhattam. Rengeteg
élmény köt hozzátok, magasságok, mélységek,

küzdelmek, örömök, bánatok, izzadságcseppek...
Végigutaztuk a világot, olykor egészen lehetetlen
helyeken is felléphettünk, szolgálhattuk hazánkat
és szeretett városunkat. Minden kollégámnak kö-
szönöm, hogy eltűrtetek, elfogadtatok és támo-
gattatok. Semmi más vágyunk nem volt 1979-
ben, mint amit ma is vallok: csak a világot akartuk
megváltani, szebbé és jobbá tenni. Mindig azt
mondom, két családom van, a Kiss és nagy család,
vagyis ti. Mostantól új családfő lesz. Laci kitűnő
táncos volt, aztán ahogy kellett, minden lépcső-
fokot végigjárt. Örömmel nyújtom át neki a Győri
Balett igazgatói irodájának kulcsát. Ti pedig mindig
a legjobbak akarjatok lenni, soha ne adjátok fel!
Köszönök nektek mindent!” – szólt szeretett tár-
sulatához a Kossuth-díjas művész.

A távozó igazgatót elsőként dr. Dézsi Csaba
András polgármester köszöntötte. „Rendkívüli
pályafutás az övé, és az az emberi gesztus is,
hogy kinevelte az utódját és támogatta őt az
úton, hogy az általa úgy szeretett Győri Balett
ne vesszen el. Nemcsak a szakmai érdemeihez
gratulálok, hanem az emberi nagyságához is,
hogy ilyen elegánsan adta át jó kezekbe az
együttest” – hangsúlyozta a polgármester, majd
egy olyan ajándékot adott át a város nevében,
amely emlékeztet az idő múlására, de arra is: az
élet megy tovább. A karóra hátuljára a 14.944
számot gravírozták, ennyi napot töltött ugyanis
a társulattal Kiss János.

KISS JÁNOS ÁTADTA AZ IGAZGATÓI IRODÁJÁNAK KULCSÁTKiss János számos pályatársa, tá-
mogatója, barátja és a családja ér-
kezett a Győri Nemzeti Színházba
kedden, szerdától ugyanis hivata-
losan is új igazgató, Velekei László
irányítja a világhírű Győri Balettet.
Kiss Jánost rendkívüli évadzárón és
egyben évadnyitón búcsúztatták el
a meglepetés vendégek.

„A VILÁGOT AKARJUK
MEGVÁLTANI, SZEBBÉ 
ÉS JOBBÁ TENNI MA IS”
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töltött utolsó néhány napját megörökítjük, a 26
perces filmet hamarosan műsorára tűzi a köz -
televízió” – árulta el az MMA főtitkára.

A társulatot támogató Audi Hungariát dr. Knáb
Erzsébet, a vállalat személyügyért és szerveze-
tért felelős igazgatósági tagja képviselte. „Tisztel-
günk az életműved előtt, ami most vált teljessé,
hogy szabad akaratodból döntöttél úgy, átadod a
stafétát. Kétszer jutottál el a csúcsra, táncosként
és igazgatóként is legendává váltál. Kivételes
személyiségeddel
újjáteremtetted a
Győri Balettet, tö-
retlenül hittél a jö-
vőben, összetar-
tottad ezt a nagy
családot, tehetsé-
geket fedeztél fel.
Történelmet írtál,
az életmű pedig
kötelez” – mondta
el többek között dr.
Knáb Erzsébet, és átadta az Audi által alapított
Minőségi Táncművészetért Díjat Kiss Jánosnak,
majd egy dokumentumot, miszerint a vállalat
tiszteletbeli örökös polgárává fogadja. 

Mihályi Gábor, a Magyar Állami Népi Együttes mű-
vészeti vezetője elmesélte, miután János felhívta,
hogy Velekei László megkapta a kinevezését, azt
mondta neki: „Az országalmát és a jogart odaad-
hatod, a koronáért viszont külön meg kell küzdeni.
Tudom, hogy meglesz az a korona, Laci, sok siker
érjen benneteket, legyenek hittársaid, hogy to-
vább vezethesd az együttest ezen az úton. János,
neked pedig további jó utazást kívánok!” 

Utolsóként a társulat új igazgatója, Velekei László
lépett a mikrofonhoz. „Meghatódottan állok itt,
fontos visszajelzés számunkra, hogy ennyien el-
jöttek. A siker összeköt minket, és ez az önök tá-
mogatása, szeretete nélkül nem menne.” A 43.
évad ismertetése előtt bemutatta az együttes új
művészeti vezetőjét, Lukács Andrást, aki a bécsi
operaház vezető táncosi és koreográfusi felada-
tait cseréli fel a Győrből érkezett felkérésre. Vele-

kei László elárulta, a következő évadban 11 da-
rabot tanulnak és mutatnak be: júliusban debütál
a csecsemőszínházuk, felújítják az Anna Kareni-
nát, készülnek a Körforgás-estre és a Gizelle be-
mutatójára is. A Müpában novemberben egy
Bartók-esttel debütálnak, turnéznak tavasszal
Németországban és Ausztriában, tárgyalnak az
elmaradt szentpétervári turné pótlásáról. Május-
ban Jamie Winchester zenész-énekessel készül-
nek előadásra, és Sztravinszkij-estet is tartanak.
„János, napestig sorolhatnám, mennyi mindent

köszönhetek ne-
ked, ahogy a ma-
gyar táncművészet
is. De nem teszem,
mert nem búcsú-
zunk. Az energia
nem vész el, átala-
kul. Továbbra is
számítunk rád! Azt
kívánom, hogy a
jövőben is együtt
élhessük meg a si-

kereinket” – mondta elérzékenyülten a frissen ki-
nevezett igazgató, akinek vezetésével számos
meglepetéssel készült a társulat. A beszédeket
követően videóüzeneteket játszottak le azokról a
pályatársaktól, akik nem lehettek jelen az esemé-
nyen, majd a színfalak mögül is előlépett számos
barát, aki meghatározó Kiss János életében. A
színpadon köszöntötte őt többek mellett Cser-
halmi Imre, aki a balett Győrbe szerződésekor az
egykori Kisfaludy Színház igazgatója volt. Eljött
Kara Ákos győri országgyűlési képviselő, aki test-
vére, Kara Zsuzsanna balettművész révén a tár-
sulat mellett nőtt fel, és Novák Ferenc Tata kore-
ográfus, Berkes Kálmán, a Győri Filharmonikus
Zenekar művészeti vezetője, és az „élettárs”, For-
gács Péter, a Győri Nemzeti Színház igazgatója,
valamint Werner Krisztina, a Kisalföld napilap fő-
szerkesztő-helyettese is, aki az évtizedek során
Jánosról megjelent cikkekből hozott válogatást.

A meglepetéssorozat fináléjában felcsendült a
Queen We Are The Champions című dala, s a
társulat tagjai egyenként köszöntötték szeretett
igazgatójukat.

A polgármestert a színpadon helyet foglalók kö-
szöntője követte. Fekete Péter kultúráért felelős
államtitkár a fővárosi Néprajzi Múzeumból köl-
csönkért castagnettákkal szemléltette a lekö-
szönő és az új igazgató előtt álló feladatokat. A
castagnetta a spanyol és nápolyi táncoknál nél-
külözhetetlen, illetve a modern balettben is
gyakran használják. „János, nálad egy lassabb,
megnyugvó, visszafogott ritmust jelentsen ez a
hangszer, Lacinál pedig pörögjön, így adva át
önöknek a ritmust” – mondta, majd egy dicsérő
oklevelet adott át Kiss Jánosnak.

Németh Zoltán, a megyei önkormányzat elnöke
arról beszélt, büszkeség számukra is, hogy Já-
nos hittel, alázattal, szorgalommal, empátiával
a világhírnév felé vezette a társulatot. „Szeret-
ném, ha a tapasztalatod és tudásod Győr új kul-
turális negyedének építésénél is tudnánk kama-
toztatni” – tette hozzá, majd Simon Róbert Ba-
lázs győri országgyűlési képviselő következett a
köszöntők sorában. „Ha Győrt egy koronának
tekintjük, s ha megnézzük a rajta lévő ékszere-
ket, három biztosan itt van közülük. Az egyikük
az Audi, hiszen a világcég az egyik fő támogatója
a társulatnak, a másik az Audi ETO KC, hiszen
Szabó Tamás, a csapat kommunikációs és nem-
zetközi igazgatója konferál, a harmadik pedig
természetesen a Győri Balett, amely világszerte
meghatározó művészi színvonalat képvisel.”

A tavalyi évfordulón a társulat a Magyar Művé-
szeti Akadémiával (MMA) egy jubileumi albumot
is kiadott. Dr. Kucsera Tamás Gergely, az MMA fő-
titkára elmondta, „visszaajándékozhattuk, amit
negyven éve kapunk tőletek. A Győri Balett törté-
nete egyedülálló a világon. Akkor kezdett el mű-
ködni, amikor nem feltétlenül a szépség és az
igazság volt a mindennapok szervező elve, ahogy,
valljuk be, ma sem feltétlenül ezek határozzák
meg a világunkat. Kiss János kedvesen volt érték -
elvű, ami egy személyiség esetében ritka jó kom-
bináció. Hűség, kitartás, következetesség jelle-
mezte mindig. Negyven évig mindennap ugyan-
oda bejárni még akkor is embert próbáló, ha meg-
találjuk, amit igazán szeretünk. János igazgatóként

VELEKEI LÁSZLÓ
MOSTANTÓL 
A GYŐRI BALETT 
CSALÁDFŐJE
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Mi vezérelte, hogy megpályázza a múzeum-
igazgatói posztot? 
A Xantus-múzeumban az évek során segédmu-
zeológusból igazgatóhelyettes lettem, a 17 év
alatt megismertem az intézmény működését,
gyűjteményeit. Aztán a Hanság Múzeumban
igazgatóként egy új csapatot építhettem, új irány-
vonalat kellett szabni az intézménynek, a munka
ezekben az években ért be. Most, hogy lehetősé-
gem nyílt visszatérni Győrbe, úgy gondoltam, az
akkor elkezdett munkát folytathatom. A saját
szakmai elképzeléseimnek a megvalósításában
és a múzeumról alkotott elképzeléseim realizá-
lásban nagy lehetőség nyílik számomra.

A Rómer-múzeum az elmúlt években gyakor-
latilag művészeti múzeumként működött. Ön-
nek mik az elképzelései?
Erőteljes koncepcióváltásra készülök. A művé-
szettörténeti és a kortárs művészeti kiállítások
mellett nagyobb hangsúlyt fektetek a történeti, a
régészeti, a néprajzi kiállításokra. Illetve tematikus

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP

Emlékezetes, hogy az év elején Győr nyújtott se-
gítséget Wuhannak a járvány elleni védekezés-
hez, amit tavasszal a kínai testvérváros maszkok-
kal viszonzott. Hasonló segítséget kapott Brassó
is a kínai Hubei tartománytól 500 orvosi védőruha
és 500 érintésmentes lázmérő formájában. Győr-
ben június 27-én, a Szent László-napi díszköz-
gyűlésen adták át a Szent László-díjakat, Poznan-
ban pedig két nappal később, a város védőszent-
jének napján tartottak ünnepi közgyűlést, ame-
lyen tudósoknak, művészeknek és sportolóknak
adták át a város elismerését.

Ronen Plot, Nof Hagalil polgármestere az el-
múlt két hétben az új izraeli kormány összesen
13 miniszterével találkozott, hogy bemutassa a
város terveit, elképzeléseit. Colmarban a hőség-
gel küzdenek, ahol ajánlásokat tettek közzé, és
segítik a veszélyeztetetteket. Nyizsnyij Novgo-
rod régióban 17.278 főre nőtt az igazolt fertő-
zöttek száma, közülük 10.714-en meggyógyul-
tak, 229 fő elhunyt.

Erfurtban, ahogy városunkban is, felújítják a jég-
csarnokot, amelyből egy modern jégsportköz-

pontot alakítanak ki. Erfurtban egyébként bizo-
nyítottan egy aktív koronavírusos van, Sindel-
fingenben pedig három. Ingolstadtban 21 az
aktív esetek száma, ami 25-tel kevesebb, mint
egy héttel ezelőtt. A városban július 11-ig a klí-
mavédelemért kerékpároznak. Kuopióban július
6-tól elektromos teherbicikliket lehet bérelni a
városházáról. Takeuchi Takeu japán filmrendező
„Rég nem látott Wuhan” címmel készített doku-
mentumfilmje 24 óra alatt 10 millió megtekin-
tést ért el. A film megtekinthető a wuhan.com
oldalon. 

FILM A RÉG NEM LÁTOTT WUHANRÓL

tárlatokban gondolkodok, amely nem egy-egy
múzeumi szakágra épül, hanem többfajta gyűj-
teményből egy adott tematikának megfelelően
szemezget az alkotásokból, dokumentumokból
és ezekből hozunk létre izgalmas kiállításokat.

Korábban a Xantus-múzeumban láthattuk
Győr helytörténeti, régészeti, néprajzi, illetve
képző- és iparművészeti állandó kiállítását,
amelynek nagy része ma raktárban áll. Jelen-
leg Győrben nincs várostörténeti kiállítás. 
Az Apátúr-házat revitalizálni szeretném, bekap-
csolni újra a múzeumi életbe. Az épület egy részét
felújítás nélkül is használni lehet, előadások, kon -
certek megtartására, valamint egy várostörténeti
kiállítás helyszíneként, hiszen rendkívül gazdag és
változatos anyaggal rendelkezik a múzeum. 

Művészettörténészként mi a szakterülete?
A barokkal foglalkoztam, ezen belül a szakrális mű-
vészettel és a főúri reprezentációval, portrémű-
vészettel. Több ötletem is van, milyen nagy kiállí-
tást szeretnék megszervezni, de emellett digitális
adatbázisok, virtuális tárlatok készítése is a ter-
veim között szerepel. Nagyobb hangsúlyt szeret-
nék fektetni a tudományos ismeretterjesztésre is.
Megújulnak a múzeumpedagógiai programjaink,
ahol elsősorban a várostörténeti, a történelmi té-
mák kerülnek előtérbe. Szeretném erősíteni a mú-
zeum helytörténeti kutatásban betöltött szerepét,
hiszen az intézmény őrzi Győr tárgyi kulturális
örökségének nagy részét. Tovább kutatjuk a város
múltját, történelmét. Ezt azért is tartom fontos-
nak, mert jövőre lesz a 750. évfordulója annak,
hogy Győrt szabad királyi várossá nyilvánították.

Székely Zoltán július 1-jétől a Rómer Flóris Történeti és Mű-
vészeti Múzeum új igazgatója. A művészettörténész első
munkahelye a korábbi megyei Xantus János Múzeum volt,
ahol 17 esztendőt töltött el, majd az elmúlt nyolc évben a
mosonmagyaróvári Hanság Múzeumot igazgatta.

SZÉKELY ZOLTÁN AZ ÚJ IGAZGATÓ

KONCEPCIÓVÁLTÁS 
A MÚZEUMBAN 
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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A felhívás úgy szól, ha nem múltál még el 33
éves, vigyél életet a térre, tervezz egy olyan VA-
LAMIT, ami fiatalok számára használható, jópofa,
és Te is szívesen töltenéd ott a szabadidődet.

A győri önkormányzat ugyanis nyilvános ötlet-
pályázatot hirdet köztéri VALAMI megtervezé-
sére, amely a megújuló Eötvös parkban kap
helyet.

A pályázat célja, tárgya, anyaga
Mutasd meg, mi az, ami szerinted élettel tölti
meg a parkot. A VALAMI megvalósításához fel-
használt anyagra vonatkozóan megkötés nincs,
a tervezés során azonban figyelembe kell ven-
ned, hogy a választott anyag tartós, kültéri fel-
állításra alkalmas legyen.

Hol lesz a VALAMI?
A megújuló Eötvös park központi terén. A VALA-
MI szabadon elhelyezhető és akár több darabból
is állhat.

Pályázat feltételei
Legyél harminchárom éves vagy annál fiatalabb!
Pályázni szabadon választott technológiával ké-
szített tervvel lehet, ugyanakkor elvárás, hogy a
tervezett műalkotás egyértelműen beazonosít-
ható legyen (makett, fotómontázs, méretará-
nyos rajz, műszaki terv).

Az önkormányzat fenntartja magának a jogot,
hogy egyik pályázati témát sem fogadja be, vagy
a javaslat továbbfejlesztett/átdolgozott válto-
zatát valósítja meg. Amennyiben a pályázó
konkrét témajavaslata valósul meg, úgy ő nettó
200 ezer forint díjazásban részesül. Az azonos

„Az Eötvös parkot majd mi felújítjuk,
a Te dolgod, hogy tervezz oda VALA-
MIT. Legyél Te, akinek az elképzelé-
se megvalósul!” – üzeni dr. Dézsi
Csaba András polgármester a kre a -
tív, vállalkozó kedvű fiataloknak.

vagy hasonló témában érkező, ám elnevezés-
ben eltérő javaslatok közül – megvalósítás ese-
tén – a korábban beérkező pályázat beküldője
részesül díjazásban. A pályázónak csatolni kell a
pályázathoz egy nyilatkozatot, amelyben vállal-
ja, hogy a szerzői jogáról térítésmentesen le-
mond az önkormányzat részére, hogy az önkor-
mányzat azt szabadon felhasználhassa, átdol-
gozhassa.

A pályázatokat július 17. péntek 13 óráig adhat-
játok le, e-mailen (stolcz.zsaklin@gyor-ph.hu),
vagy személyesen a városháza első emeletén,
ahol keressétek Stolcz Zsaklint. A lezárt boríté-
kon, illetve az e-mail témájaként használjátok a
következő jelszót: VALAMI, és adjatok meg egy
elérhetőséget, ahol a nyertest értesíthetik.

Részletek: gyor.hu/tervezz-a-parkba-valamit

TERVEZZ A PARKBA
VALAMIT!
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VETÉLKEDO 0–24 ÓRÁBAN´́

Radnóti Ákos alpolgármester elmondta, hatalmas az igény a zajvédő fa-
lakra. A Bácsai úti a funkcióját tökéletesen betöltötte, azonban a lakóktól
több panasz is érkezett, hogy „nem szeretnének fal mögött élni”. Az ön-
kormányzat megvizsgálta az észrevételeket és ennek eredményeként
üvegpanelekre cseréltek a fal tetején lévő tömör elemeket. Az átalakítás
közel 50 méteren történt meg, mintegy 8 millió forintból. Máthé-Tóth
Péter, a győri Útkezelő Szervezet műszaki vezetője és szóvivője hozzá-
tette, a most beépített üvegfalak segítik a lakókat, hogy több fényhez
juthassanak, ám azt is hangsúlyozta, az üvegnek közel sincs olyan zaj-
fogó tulajdonsága, mint a speciális „fatégláknak”. Azonban ezzel a komp-
romisszumos megoldással úgy tűnik, sikerült a lakók kérését is teljesíteni,
miközben a zajvédelem is hatékony maradt. Hozzátette, jelenleg a Sza-
badrév utca és a Hattyú utca között terveznek új zajvédő falat. 

„Ezért érdemes volt fiatalnak lenni” –
ezt a visszajelzést kapta a Diadém
Rendezvényiroda saját, jogvédett
terméke, a mára már országosan
népszerű nagyrendezvény, a 24 órás
vetélkedő „Aludj máskor!” kapcsán. A
győri önkormányzat támogatásával
14 alkalommal valósulhatott meg
eddig az ifjúsági nagyrendezvény
Győrben. A tavaszi országos turnét a
vészhelyzetre való tekintettel elha-
lasztották. Rengeteg üzenetet kap-
tak középiskolásoktól a program
szervezői, főként végzősöktől, akik
nagyon sajnálták, hogy számukra ki-
marad ez az esemény. Ezért is, és a
játék iránti szenvedélyükből született
az ötlet, hogy szervezzenek egy Or-
szágos Online 24órás Vetélkedőt.

Pillanatokon belül fel is töltődött a
virtuális aréna 10 csapathelye, azaz
200 diák mérhette össze erejét 5
városból (Győr, Szolnok, Zalaeger-
szeg, Sopron, Nagybajom). Az idei
év fő témájának megfelelően a
csapatok 10 ország kutatócso-
portjává alakultak át, és egy képze-

A LAKÓK KÉRÉSÉRE VÁLTOZTATTAK

ÜVEGPANELEKET
ÉPÍTETTEK A ZAJVÉDŐ FALBA

A Bácsai út mellé 2017-ben építettek négyméteres
zajárnyékoló falat, ám a lakók azóta többször is je-
lezték, nem szeretnének fal mögött élni. Júniustól
üvegpanelek engedik át a fényt és segítik a kilátást
– számoltak be a változásról sajtótájékoztatón.

letbeli jégkorszakot követően dol-
goztak a földi élet újra-, ezúttal
fenntartható módon való építésén.
Az eseményt példátlan összefo-
gással sikerült megszervezni. A 24
órás streamelt tévéadáshoz és on-
line rádióadáshoz szükséges ka-
merarendszertől kezdve, a stúdió-
helyszínen át, de maga a 20 fős
stáb is önkéntes felajánlásból járult
hozzá több száz fiatal diák álmának
megvalósításához. 

Nagy élmény és rengeteg fejlődés,
amit hozott ez a játék, a statiszti-
kák is ezt támasztják alá, ugyanak-
kor a játékosok határozottan vár-
ják, és szeretnék, hogy valóban ta-
lálkozhassanak egymással végre a
városi vetélkedőkön, Győrben 15.
alkalommal. 

A program támogatói: West Side
Human Event Consulting, Győr Me-
gyei Jogú Város Lengyel Nemzeti-
ségi Önkormányzata, RGB Visual,
Cutler Fittnes, Szerszámtaxi, Dia-
dém Rendezvényiroda.

Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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AGyőr–Nyúl–Écs–Pannonhalma ke-
rékpárutat a kormány a Modern Vá-
rosok Program keretében finanszí-

rozza Kara Ákos győri országgyűlési képvi-
selő kezdeményezésére. A beruházásnak
kettős a célja: segíteni szeretnék a telepü-
léseken belüli és közötti biciklis közleke-
dést, másrészt pedig a turisztikai értéke is
jelentős. „Jól halad a kivitelezés, több sza-
kaszon is intenzív a munkavégzés. A héten
fontos mérföldkőhöz érkezett a beruházás,

Két újabb régi, elavult buszmegállót cseréltek ki az Ifjúság körúton.
Radnóti Ákos alpolgármester, a városrész önkormányzati képvi-
selője elmondta, a körúton korábban három buszmegállót kor-
szerűsítettek, így már ötre ugrott a felújított létesítmények száma.
Ezúttal az Ifjúság körút elején, a Földes Gábor utca és Bán Aladár
utca elágazásai mellett került sor a cserére. A modern, igényes
buszmegállók jól illenek az utcaképbe, hiszen az Ifjúság körutat
teljes egészében felújították: az úttest, a járda, a kerékpárút, a köz-
világítás, illetve rengeteg panelház is megújult, Adyváros legszebb
utcájáról beszélhetünk a hangulatos körút esetében.

A héten fontos mérföldkőhöz érkezett a Győrt Pannonhalmá-
val összekötő kerékpárút építése: elkezdődött az aszfaltozás.

MÉRFÖLDKŐNÉL A KERÉKPÁRÚT

ÚJ BUSZMEGÁLLÓK 
AZ IFJÚSÁG KÖRÚTON

Győrben egy útszakaszon már aszfaltozási
munkákat is végeztek” – mondta el Kara
Ákos, aki rendszeresen egyeztet az elvég-
zett és a soron következő feladatokról a ki-
vitelezővel, valamint a beruházást bonyo-
lító kormányzati szervezettel, a NIF Zrt.-vel
is. „A lakossági észrevételeket is átbeszél-
jük ilyenkor, ezért akinek kérdése van, ké-
rem, küldje el a kara.akos@fidesz.hu e-mail
címre” – tette hozzá. A kerékpárút teljes
egészében 2021 nyár végére készül el.
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A koronavírus-járvány elseperte a március 18-
ára a Budapesti Építészeti Központba (FUGA)
tervezett nagyszabású ünnepséget, reprezen-
tatív kiállítást és koncertet. 
Már minden megvolt a kiállításmegnyitóra, ami-
kor kiderült, nem tudjuk megtartani. Ezt most jú-
nius 29-én pótolhattuk és augusztus közepéig
látogatható a tárlat. A kiállítással azt szeretném
megmutatni, milyen érdekesen alakult a stúdió
élete, milyen léptékű, izgalmas munkáink voltak.
Egyfajta keresztmetszet, visszatekintés volt a
célom. Farkasdy Zoltán Kossuth-díjas építész
professzorom mondta nekem annak idején,

hogy egy építésznek minden dolgát össze kell
gyűjteni, mert ha egyszer híres „Le Rosta” leszel,
senki nem fogja tudni összegyűjteni helyetted a
munkáidat. Én ezért is archiválok mindent.

Három évtized munkáiból nem lehetett köny-
nyű a válogatás.
A több száz munka közül 66 makettet állítot-
tunk ki, mert 1966-ban születtem, 44 tablót,
mert ennyi idős voltam, amikor a legkisebb fiam
született. Jellemzően azokat állítottuk ki, ame-
lyek megvalósultak, valamint láthatóak a kon-
cepciókról készült filmek is. Bemutatjuk az
1990-ben diplomadíjat nyert színháztervet, a
RAS Galériahajót, a MADI Hídmúzeumot, az Ori-
go Arrabona Tudásközpontot, a Citadella – Bu-
dapest Szeme munkáinkat. Látható a Lloyd Pa-
lota átépítése, a kőbányai Hotel EXPO felújítása,

a balatonfüredi Anna Grand Hotel építése, és a
miskolctapolcai strand és wellnessközpont
megvalósult épülete. A győri, az ikrényi és a mo-
sonmagyaróvári sportcsarnokok mellett a győri
kajak-kenu világbajnokság Céltornya, a szegedi
Fénytörés-szobor és a finn Lapponia-ékszerpá-
lyázatra készített digitális ékszer mintadarab is
megnézhető. Megmutatjuk a villaépítészeti al-
kotásainkat, valamint a jövő utópisztikus terveit,
az Úszó és a Lebegő házat. A kiállítást utazó tár-
latnak terveztük, a főváros után Pécsre megy és
reméljük, Győrben is látható lesz.

A kilencvenes évek elején mi volt az első győri
munkája?
Amikor a rendszerváltás forgatagában megkap-
tam a diplomámat, leültem az egyetem elé a
Duna-partra és azt kívántam, hogy életemben
legalább egyetlen középületet tervezhessek sa-
ját nevem alatt. Mivel a tervező vállalatok meg-
szűntek, más utat nem láttam, frissdiplomás-
ként alapítottam egy céget és azonnal elmen-
tem Skandináviába tanulni. Visszatérve először
a saját otthonunkat terveztem meg, aztán a Ga-
lériahajóm lett készen, és az első középületem
a Csaba utca és Corvin utca sarkán álló irodaház
volt. Azóta nagyon sok középületet terveztem
és tervezek ma is. Kegyes volt hozzám a sors. A
RAS Galériahajó tíz évig állt kikötve a Rába-par-

A GYŰRŰTŐL A LEBEGŐ HÁZON ÁT A KOMPLEX VÁROSRÉSZEKIG 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

TERVEZTE 
ROSTA S. CSABA ÉPÍTÉSZ
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ton, iroda, műterem, kiállítótér, a győri szel-
lemi és kulturális élet egyik meghatározó
helyszíne volt egyben. A klímaválság vitte el:
sokszor eltűnt alóla a víz, az iszapban állt,
és sajnos nem lehetett kihűteni sem a nyári
forróságban. Szerettem, de el kellett enged-
nem. A sors szeszélye, hogy nemrégiben egy
pályázatra terveztem egy hajót, egy önfenn-
tartó lebegő házat,
amely a jövő ottho-
na lehet. Díjat nyer-
tünk vele. Aztán jött
egy megrendelőm,
meglátta és azt
mondta, szeretné
megépíttetni. Ez le-
het a régi hajóm re-
inkarnációja.

Bejárta a világot
építészeti ötlete-
ket merítve, majd
ezt kamatoztatta is, hiszen számos külföldi
megrendelője van. Hogyan tűnik ki a tehet-
séges építészek közül?
Nem akarok kitűnni, nekem megvan a
megrendelői köröm. Megtalálom magam-
nak azokat, akikkel szívesen dogozom,
megválogatom, hogy kitől fogadok el meg-

bízást. Minden szinten a függetlenségre
törekszem. 

Hogyan értékeli városunk építészeti fej-
lődését, visszatekintve az elmúlt har-
minc évre? 
A győri belváros szerintem megőrizte az in-
timitását az utolsó harminc évben. Nincse-
nek nagy problémák, sőt a belváros képe a
szürkéből európai „színű” lett. Csodálatos a
belváros a megújult vízpartokkal, a terekkel,
a felújított műemlék házaival. Örülök, hogy
részt vehettem ebben az Apáca utca 9-cel
és a Lloyddal. Néhány épületet azért sajná-
lok, hogy elbontottak, ilyen a Petőfi Ifjúsági
Ház és Vasas Művelődési Központ, ezekhez
érzelmileg kötődtem, koncertjeim, koncertél-
ményeim, kiállítások révén. Nagy léptékű volt
az egyetemfejlesztés, melynek részese le-
hettem az Egyetemi Csarnokkal, valamint jó
iránynak tartom Újváros rehabilitációját. Ami
nekem nem tetszik, az, az, hogy Győrnek
nincs szó szerinti kertvárosa. A város három
irányba terjeszkedik a környező falvak felé,
fekvő paneleket, egyforma, mechanikus tár-
sasházakat építenek mindenhová, érdemi
zöldfelület nélkül. Ez nem tipikusan győri
probléma, ezek a típusházak az országban
bárhol fellelhetők. Az utolsó öt év bűne, hogy
nagyon kevés Győrre jellemző, győri karak-
terű épület született. Helyette koncepciótla-
nul sűrű fejlesztésekkel tömték tele az éppen
adódó telkeket, nem gondoskodtak a parko-
lókról, a zöldfelületekről, a közintézményekről
és a közlekedési infrastruktúráról. Én ebben
nem akartam részt venni.

Ön szerint merre terjeszkedhet tovább,
milyenné válhat Győr a következő évtize-
dekben? 
Szerintem most az a kérdés, hogy a város
keleti oldalán, a Mosoni-Duna-part men-
tén hogyan tud tovább fejlődni a város.
Óriási potenciált látok a területben, amely

elér a stadionig,
az újabb össze-
kötő hídig, az
Iparcsatornáig,
de akár Szentivá-
nig is. A követke-
ző száz évben
ezen a területen
egy újabb város-
rész jöhet létre,
akár százezer
ember számára
biztosítva nívós
életteret, vízpart-

hoz közel, igazi „vizek városa” hangulattal.
Vízi taxikkal, zöldben úszó épületekkel.
Egyszer nyertem ide megosztott I. díjat
egy városépítészeti pályázaton, a Városrét
nagy koncepcióját rajzoltuk végig. Szerin-
tem ez lehet a győri válasz a XXI. század
városépítészetében.

Koncertélmény fogad, 
amikor belépünk az 1996-
ban Az év lakóháza díjjal
kitüntetett pataházi épü-
letbe. A gitár húrjait Rosta
S. Csaba építész nyúzza,
míg a dobokat Sebestyén
Bálint balettművész 
bűvöli. Újabb lemezbemu-
tató koncertre készül 
a tízéves RASQ, de mi nem
ebből az alkalomból láto-
gattuk meg az építészt. 
A beszélgetés vezérfonala,
hogy az általa vezetett
győri és budapesti építész-
iroda, a Regionális 
Alternatív Stúdió harminc -
éves.

„TERVEZTEM EGY
ÖNFENNTARTÓ 
LEBEGŐ HÁZAT,
AMELY A JÖVŐ 
OTTHONA LEHET”

és értesz
a gyerekek
nyelvén?

GRAFIKUS
VAGY 

Lenne kedved a kéthetente megjeleno,
gyermekeknek szóló oldalunkat

teljes egészében kitalálni, megrajzolni?

Inspirálódj a június 26-i számunk
19. oldalán található Zsebrébuszból!

Méret: 213*275 mm

Július 19-ig várjuk elképzelésedet 
a grafika@gyorplusz.hu-ra!

´́
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Bôvebb információ
ÉS KEDVEZMÉNYEK 
drsamson.hu

Megrendelhetô: 
30/966-7326 • 96/425-998
beothy@gyoriek.hu

Tanácsadás: 
30/790-6952

HAJPROBLÉMÁJA VAN,

HULLIK A HAJA, 
KOPASZODIK?

SZEDÉSE ONKOLÓGIAI KEZELÉS ELÔTT, ALATT ÉS UTÁN IS AJÁNLOTT HAJVESZTÉS MEGELÔZÉSÉRE

Hatását kórházi tesztelés igazolta.
POR
DR. SÁMSON

Kapható a gyógyszertárakban

Ajárvány hosszú hónapjai
után május végén újra elkez-
dett lélegezni a belváros.

Ahogy nyithattak a teraszok, a
győriek kirepültek otthonaikból,
hogy újra közösségben kávézhas-
sanak, borozhassanak és élvez-
hessék a szabad levegőt. Óvato-
san ugyan, de megteltek a terek,

VIRÁGZIK A KISFALUDY UTCA
az utcák és a közök, újra a talál-
kozások városa lehetett Győr.
Falhoz támasztott biciklik sora-
koztak a Kisfaludy utcában is, az
elmúlt időszakban ugyanis több
fiatal vendéglátós talált itt ott-
honra. Ők kérték az önkormány-
zattól, hogy telepítsenek oda ke-
rékpártárolókat – tudtuk meg

Takács Krisztiántól, a körzet ön-
kormányzati képviselőjétől.

Az utca virágzik, és nemcsak az ide
kikerült növények miatt, hanem
gasztrofonton is, már ami a kávékat,
koktélokat, süteményeket és a reg-
geli falatokat illeti. Dömötör Dávid
két teraszos helyet is üzemeltet a

belvárosban, az egyiket éppen itt, a
Kisfaludy utcában nyitotta családjá-
val a közelmúltban. Azt mondja, a
süteményekben látták azt a poten-
ciált, amerre érdemes fejlődni, így
ebben erősítették kínálatukat. Az el-
múlt három-négy évben egyre töb-
ben érkező külföldi turisták egyelőre
elmaradnak, de szerencsére bein-
dult a belföldi turizmus, rengetegen
érkeznek hozzánk például a fővá-
rosból, de az ország többi pontjáról
is jönnek látogatók.

Újra teljen meg élettel Győr belvá-
rosa – ez a célja többek mellett a
már lapunkban is bemutatott kez-
deményezésnek, miszerint a terü-
letet érintő kérdéseket koncepció
szintjén foglalja össze az önkor-
mányzat a fiatalokból szerveződő
Terasz Csoport Egyesület segítsé-
gével. Ők kérdőívvel kérdezték meg
a helyiek véleményét, illetve külön-
böző szakterületekről érkezőkkel
tartottak workshopokat. A koncep-
ció hamarosan publikus lesz.

A gasztrofrontra visszatérve: Dö-
mötör Dávid is úgy látja, vannak
még kiaknázatlan lehetőségek a
városban. Ilyen lehet Takács Krisz-
tián szerint például az a fajta street
food, ami túlmutat a kebap és a
hamburger jól bejáratott kettősén.

Fotó: Marcali Gábor
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Igazi nosztalgikus ízek, illatok azoknak, akik kóstolták a nagyszüleik
vagy szüleik által eltett szörpöket. A ribizli hatalmas vitaminforrás,
amiből akár limonádé vagy tortakrém is készülhet.

CSENDES RIBIZLISZEDÉS
Hetek óta terveztem a ribizliszedést, de be

kell vallanom, egészen nehéz rávennie
magát az embernek a tengernyi bogyó

begyűjtésére. Azonban itt is, ahogy sok feladat-
nál, csak elkezdeni nehéz. Győzködtem a bará-
taimat, testvéremet, hogy segítsenek, de nem
volt rá hajlandóság. Végül is nagyanyám jött ki
velem, igaz, már bottal, de valamiért ragaszko-
dott ahhoz, hogy segítsen a szedésben. Én
majdhogynem minden esetben csacsogok,
ahogy általában ő is. Az elején igyekeztem el-
mesélni a hetem minden történését, de ő
csendben volt. Nem nagyon értettem, ezért fag-
gattam. Röviden elmondta, hogy a nagyszülei-
nek ribizliültetvényeik voltak, rengeteget szed-
tek. Bort készítettek, lekvárt és szörpöt. „Akkora
volt a terület a bokrokkal, hogy nem láttuk a vé-
gét, nagyon szép volt.” Természetesen akadt se-
gítségük, de ők is szívesen szedték. Aztán eltelt
egy kis idő és mi még mindig szedtük, de már

csendben. Megértettem, hogy nagyanyám
nosztalgiából szedegeti, pedig már nehezen te-
szi, de ez jó dolog. Lelassulunk, jó levegőn va-
gyunk, gondolkodunk vagy csak pihenünk és
közben gyarapodik a téli szörpre való. Végül a
nap lement, a táljaink megteltek és bementünk.
Elmesélte, hogyan készítsem el a befőttet és
mire figyeljek. Ha pedig nem isszuk meg mindet,
akkor főzzek belőle egy jó krémet a tortába. Mi-
lyen igaz, milyen egyszerű és milyen nagyszerű
egy-egy ilyen lassú délután a sok rohanás után.
Az apró kis bogyók nemcsak finomságot adtak,
hanem egy kis türelemre is neveltek.

Bevásárlólista

(2 liter szörphöz)

1 kg ribizli

500 g cukor

#szarkazsófi

Elkészítés
A ribizlit leszedem a száráról, de az sem
nagy baj, ha rajta hagyjuk. Felteszem egy
nagyobb fazékba főni és fél liter vizet hoz-
záadok. Miután felforrt, egy tésztaszűrőn
átpasszírozom, ezután pedig egy sűrűbb
szitán is. A szép, fényes levet újra felte-
szem forralni, ekkor hozzákeverem a cuk-
rot. Miután 10 percig zubogott, próbára te-
szem. Egy kistányérra egy evőkanálnyit ra-
kok, azt beteszem a hűtőbe és kihűtöm, ha
nehezen folyik, akkor elkészültünk. Ameny-
nyiben nagyon folyékony, akkor még 20
dkg cukrot hozzáadok és tovább forralom,
még 15 percen át. Sterilizált üvegekbe töl-
töm és kidunsztolom. 

JÓ TANÁCS: FŐZÉS KÖZBEN 
EGY KANÁLNYIT TEGYÜNK 

A HŰTŐBE, HA ELÉG SŰRŰRE
DERMED, ELKÉSZÜLTÜNK.
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Bő öt óra. Ennyi kell csak, hogy lejussunk a
tengerig. Meg persze egy kényelmes
gépjármű, amibe befér az egész család.

Matracostul, hűtőládástul, strandtörölközőstül.
Ha apartmant foglalunk, akkor a szállás sem
drága, hiszen öt főre gyakorlatilag pont annyiba
kerül, mint kettőre. Ha tehát nem belföldön ter-
vezzük az idei nyaralást, akkor a szlovén Isztria
jó alternatíva lehet.

Az Adria gyöngyszeme
A két felkapott nyaralóhely, Portorož és Piran
gyakorlatilag teljesen egybeépült, a települé-
sek hangulata azonban nem is lehetne külön-
bözőbb. Portorož hamisítatlan üdülőváros
elegáns szállodákkal, felkapott éttermekkel,
nyüzsgő éjszakai élettel és széles, homokos
stranddal. Ez utóbbi nagy szó, hiszen a szlo-
vén tengerpart túlnyomó része sziklás vagy
apró kavicsos. 

Piran viszont az egyik legszebb történelmi kis-
város az Isztrián. És ez nagy dolog, hiszen igen-
csak szoros a mezőny. A főtéren álló szobor és
a környező épületek a Monarchia hangulatát
idézik, Piran túlnyomó része azonban egyértel-
műen velencei stílusú. A város fölé magasodó
Szent György-templom harangtornya is a Szent

Áprilisban még úgy tűnt, saját otthonunkban töltjük a vakációt, most
viszont újra utazhatunk, de hova? Ha nincs még konkrét útiterv, akkor
érdemes megfontolni Szlovéniát, ahol kristálytiszta strandok, elegáns
üdülőhelyek és történelmi kisvárosok várják a turistát. A szlovén Rivi-
éra ráadásul alig több, mint egy kőhajításnyira van.

Márk téri eredeti vonalvezetését követi. A han-
gulatos óvároson túl találunk Piranban ferences
kolostort és teljesen ép történelmi városfalakat
is, melyek tetejéről kivételes kilátás nyílik a fél-
szigetre.

Kikötő és turizmus
Aki kedveli az isztriai települések hangulatát, az
nem fog csalódni Koperben sem. A középkori si-
kátorokban hangulatos teraszok, mutatós galé-
riák és vonzó üzletek várják a látogatót. De nem
hiányoznak a mediterrán térségre oly jellemző,
keresztbe-kasul bekötött villanyvezetékek sem.
Koper is egyértelműen velencei stílusú, melynek
ékes bizonyítéka a főtéren álló loggia és praetori
palota. Ha viszont megmásszuk a Nagyboldog-
asszony-székesegyház harangtornyába vezető
lépcsősort, akkor egy egész más arca tárul elénk
a városnak. Koper Szlovénia legfontosabb kikö-
tője, és igencsak jelentős személy- és teherfor-
galmat bonyolít.

Szomszédolás
Az Isztriai-félszigeten három ország osztozik,
melyeket sorra látogathatunk a nyaralás során.
Északi irányba indulva hamar feltűnnek Trieszt
kikötői és lehangoló elővárosi részei, melyek lát-
tán nehéz elképzelni, hogy van a településnek
hangulatos óvárosa is. Pedig van. Ha viszont
csak olasz tésztákból, sajtokból és borokból
akarunk feltankolni, akkor találunk egy Conadot
a szlovén határhoz nagyon közel.

Ha déli irányba, Horvátország felé indulunk, ak-
kor érdemes eljutnunk legalább Porečig, ami
nemcsak hangulatos üdülőváros, de komoly épí-
tészeti látnivalókat is tartogat. Óvárosában
fennmaradt jó pár olyan, középkori lakóház,
amilyet korábban feltehetőleg csak könyvekben
vagy történelmi filmekben láttunk. A városka el-
ső számú látnivalója pedig a még régebbi szé-
kesegyház, melynek színpompás bizánci moza-
ikjai UNESCO világörökségi védelmet élveznek.

TENGERRE, MAGYAR!

@napolytoldelre

Szerző: Kisté
Fotó: Wikipedia, Kisté

A lapzárta időpontjában a magyar ál-
lampolgárok karanténmentesen utaz -
hatnak Magyarországról Szlovéniába
és vissza, indulás előtt azonban érde-
mes tájékozódni a konzuli szolgálat
weboldalán!
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési 
és Kivitelezési Igazgatósága felvételt hirdet 
az alábbi munkakörök betöltésére:

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ
TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO
Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. 
Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., 
vagy munkaugy@gyorszol.hu. 

A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában 
tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

´́ ´́

´́ ´́

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

KÉZI PARKGONDOZÓ

Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony, 

folyamatos munkavégzés 
• versenyképes fizetés+cafetéria 
• vidékieknek bejárási költség térítése
• szakmai képzések támogatása 
• hosszú távú munkalehetőség 
• munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat, 

gépeket biztosítunk
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Fényképes szakmai önéletrajzát a következő címre várjuk: 
GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10.,
vagy munkaugy@gyorszol.hu A borítékra, kérjük, írja rá, illetve 
az e-mail tárgyában tüntesse fel a „Vagyonkezelés” jeligét. 

Jelentkezési határidő: 2020. JÚLIUS 15.

Dr. Fekete Dávid és Takács Krisztián ön-
kormányzati képviselők kezdeménye-
zésére a GYHG Nonprofit Kft. idén is ki-

helyezett hulladékudvart létesít a belváros-
ban. Dr. Fekete Dávid a helyszínen, szerdán
tartott sajtótájékoztatón elmondta, hagyo-
mány már, hogy évente egy alkalommal
gyűjtőpontot nyitnak, hogy a lakosság szá-
mára megkönnyítsék az egy év alatt felhal-
mozódott lomok elhelyezését. Így azok is
megszabadulhatnak a feleslegessé vált dol-
gaiktól, akik nem tudják az állandó hulladék-
udvarokba elszállítani azokat. A város hulla-
dékgazdálkodási akcióterve szerint a rend-
szer folyamatos fejlesztés alatt áll, ennek
pedig nagyon fontos része az ideiglenes
hulladékudvarok megnyitása – emlékezte-
tett a képviselő. 

„A győri önkormányzat célja, hogy Győr le-
gyen a legtisztább magyar város, ehhez a
célkitűzéshez hozzájárulhat az alkalmi gyűj-
tőpontok megnyitása is” – emelte ki Takács
Krisztián. Önkormányzati képviselőként
azon dolgozik, hogy a városrészben a leg -

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja ügyfeleit,
hogy július 1-jétől megszűnt a GYHG
Nonprofit Kft.-vel kapcsolatos ügyek in-
tézésének lehetősége az Orgona utcai
és a Jókai utcai ügyfélszolgálati irodák-
ban, valamint a +36-96/505-050-es
telefonszámon hívható telefonos
ügyfélszolgálaton.

A GYHG Nonprofit Kft. telefonos
ügyfélszolgálata a +36-96/677-777-
es telefonszámon érhető el, szemé-
lyes ügyfélszolgálati irodája pedig a
Bartók Béla út 29. szám alatt működik.
Nyitva: hétfőtől szerdáig 8–16, csütör-
tökön 7–19, pénteken 8–14 óráig.

TÁJÉKOZTATÁS

A belvárosban, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János
Karának udvarán (bejárat a Schwarzenberg utca felől) kihelyezett
hulladékudvar működik július 4-én, szombaton 8 és 16 óra között.

KITAKARÍTJÁK A BELVÁROST
Szerző: Földvári Gabriella égetőbb problémát, a szelektív hulladék-

gyűjtő szigetek körüli áldatlan állapotokat
megszüntesse. A belvárosban, a Schwar-
zenberg utcában, a Tarcsay Vilmos utcában,
valamint Révfaluban, a Hédervári úton már
az új, nagyobb, harang alakú tárolókra cse-
rélték a konténereket. A politikus azt ígéri, a
„harangosítást” mindenhol megoldják és
ahol arra lehetőség van, ott a földbe süly-
lyesztett szelektív gyűjtőkonténereket al-
kalmazzák majd. Az új szelektív szigetektől
és a kihelyezett hulladékudvartól a képvise-
lők azt remélik, hogy a városréz tisztábbá,
rendezettebbé válik. 

A hulladékudvarba elhelyezhető elektronikai,
fém, papír, műanyag hulladék, építési törme-
lék, csomagolóanyag, bútor és más beren-
dezési tárgy. Veszélyes hulladékot nem lehet
leadni. A hulladék elhelyezéséhez szüksé-
ges: korábban kiadott Győr Kártya vagy lak-
címkártya, vagy hulladékdíjszámla helyszíni
bemutatása.

A győri hulladékudvarok nyitvatartása július
1-től megváltozott. Az eddig megszokott
napokon 9–17 óra helyett 10–18 óráig tar-
tanak nyitva.

A GYHG ÜGYFÉL-
SZOLGÁLATÁRÓL

A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletága felvételt hirdet 
az alábbi munkakör betöltésére:

ÜGYINTÉZÓ́
INGATLANÜZEMELTETÉSI

Feladat:
A saját és az
önkormányzati 
tulajdonú ingatlanok 
üzemeltetése.

Elvárások: 
• minimum középfokú

műszaki végzettség
• felhasználói szintű

számítógépes ismeretek
• ügyfélorientált szemlélet
• problémamegoldó képesség, 

konfliktuskezelés
• jó kommunikációs készség

Előnyt jelent:
• B kategóriás jogosítvány
• saját tulajdonú gépjármű
• ingatlankezelésben szerzett tapasztalat
• társasházkezelői végzettség
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Gyõr (ETO Park), Nagysándor J. u. 31.  Infó: • 06-30/904-3520, 06-30/947-3535
Nyitva: hétfőtől péntekig 9–17, szombaton 9–13 óráig

Puskás Profil
HÁZTARTÁSI GÉPEK • KONYHAI BERENDEZÉSEK • KLÍMÁK

szállítás

üzembe helyezés

5 év garancia

150 km-es körzetben

A megszületett gyermekek után a szülő vagy a
gyermek törvényes képviselője igényelheti a fát,
amelyet vagy az igénylők ültetnek el a saját lakó-
környezetükben, vagy a Győr-Szol Zrt.-re bízzák
ezt a feladatot. Ha az igénylő a fát maga telepíti,
azt Győr közigazgatási területén köteles elültetni
a tulajdonában álló ingatlanon, vagy olyan ingat-
lanon, melyre igazolt használati joga kiterjed, és a
fáról a továbbiakban teljeskörűen ő gondoskodik. 

Az újszülött gyermek után igényelt fát a Győr-Szol
Zrt. is elültetheti, erre a november eleji faültetési
időszakban kerül sor. Ezek a fák közterületre ke-
rülnek. Egy mobiltelefonos applikáció is készül, a
program GPS-koordináták segítségével határozza
meg a keresett fák helyét.

A héten elkezdték az adyvárosi
I-es számú tavon a hínár vágá-
sát a Győr-Szol Zrt. koordinálá-
sában. A gép kezelője a tó felső
harmadáig meríti a vágószer-
kezetet, majd előrehaladva a
gép mélyen levágja a növény-
zetet. Az így levágott hínárt le-
gyűjtik a víz felszínéről, majd el-
szállítják a tó partjáról. A hínár
visszavágása lassítja a csapa-
dékvíz-tározó eliszaposodását
és megjelenésében is szebb
képet mutat a tó és annak kör-
nyezete. Az adyvárosi I-es tó
után a szabadhegyi II-es tavon
is megtörténik a hínár vágása.

A kormány intézkedésével összhang-
ban újra fizetőssé vált a parkolás a
Győr-Szol Zrt. által üzemeltetett köz-
területi parkolóhálózatban. Az autósok
utoljára július 1-jén, szerdán használ-
hatták díjmentesen a fizető-parkoló-
helyeket Győrben.

A Győr-Szol Zrt. felhívja az autósok fi-
gyelmét, hogy szintén július 2-tól fize-
tőssé vált a parkolás az alábbi terüle-
teken:

• Szent Imre útról nyíló parkoló -
öböl a rendelőintézet előtt,

• Vasvári utcáról nyíló 4123/11
hrsz.-ú bekötőút (gyorsétterem-
től a pláza sorompójáig),

• Tihanyi Árpád út 68–78. számok
mögötti és melletti szervizút, 

• Tihanyi Árpád útról a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház „A” épüle-
te előtti parkoló.

A fenti területeket a III. díjövezetbe so-
rolták be, így hétfőtől péntekig 8–18
óráig, óránként 100 forintért lehet őket
igénybe venni. Lakossági és övezeti
parkolási bérlet váltására a Tihanyi Ár-
pád út páratlan oldalán a 77–87. és a
páros oldalán a 68–78. számú lakóhá-
zakban lakással rendelkezők jogosultak.

A Dr. Petz Lajos parkolóház haszná-
lata július 2-án, csütörtökön 0 órától
szintén díjkötelessé vált. A parkoló-
házban az első óra díjmentes, utána
200 forint/óra díj fizetendő, a díjszá-
mítás 15 perces egységekben törté-
nik. Amennyiben a bent tartózkodás
a négy órát meghaladja, a tarifa au-
tomatikusan 24 órás díjjá alakul,
amelyért 600 forint fizetendő, és ezt
követően az újabb megkezdett 24
órás egységekre is 600 forint fizeten-
dő. A parkolóház használatára bérlet
nem váltható.

ÚJRA FIZETNI KELL 
A PARKOLÁSÉRT

Szöveg: Győr-Szol Zrt.

FÁT KAPNAK A GYERMEKEK

Az önkormányzat a Győr-Szol Zrt. közreműködésével minden Győrben
született gyermek után egy fát ültet a város területén.

Szöveg: Győr-Szol Zrt. Egyéni igénylésre a Győr-Szol Zrt. ügyfélszolgá-
lati irodáiban személyesen van lehetőség, ehhez
a gyorszol.hu weboldalon és az irodákban talál-
ható igénylőlap. A szülőnek vagy törvényes kép-
viselőnek az igényléshez be kell mutatnia sze-
mélyazonosító okmányát, illetve a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát. Fa igénylésére a
2020. január 1-je után született gyermekek
hozzátartozóinak van lehetősége. Igénylést a
gyermek születését követő kilenc hónapon belül
lehet kezdeményezni. A 2020. szeptember 30-
ig elbírált igényeket a közszolgáltató a 2020.
őszi faültetési program keretében teljesíti, illet-
ve adja át.

A fák biológiai igényeinek figyelembevétele miatt
a 2020. szeptember 30-a után jóváhagyott kéré-
seket a Győr-Szol Zrt. a következő faültetési idő-
szakban, azaz 2021 őszén teljesíti.

VÁGJÁK A HÍNÁRT A TAVAKON



nellakás. Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/6136941

Eladó használt Ford Focus
1.6 TDCI, 202 ezer km, feke
te színű, 2007/11. havi.
Friss műszakis, új turbóval
és új akkumulátorral, féktár
csa és fékbetét cserélve.
Nyári gumi alufelnin, téli gu
mi acélfelnin. Kihasználat
lanság miatt eladó, 950.000
forint. Érd.: +3670/313
9506.

Garázs eladó GyőrSziget
ben. 0630/5295071, 06
96/422738

Adyvárosi, 2 szobás, felújí
tott tulajdonomat eladnám
vagy elcserélném 1 szobás
ra. Tel.: 0696/812753, 06
30/5849085.

LAKÁSCSERE

96/505050

Marcalváros Ien 3 szobás,
62 nmes, összkomfortos,
határozott bérleti szerződé
ses lakást cserélne 3 vagy
több szobás, 62 nmnél na
gyobb, határozatlanhatáro
zott idejű, belvárosi bérle
ményre. Felújításra szoruló,
illetve minimális tartozás át

vállalása lehetséges. (Hirde
tési szám: 724)

Marcalvárosi, 2 szobás, 53
nmes, távfűtéses, határo
zatlan bérleti jogviszonyú,
felújított lakást cserélne 3
szobás, marcalvárosi, belvá
rosi, nádorvárosi, adyvárosi
bérleti szerződéses lakásra.
Tartozás átvállalása lehetsé
ges. (Hirdetési szám: 137)

Belvárosi, 1 szobás, 39 nm
es, komfortos, gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne másfél
vagy 1+2 szobás, határozat
lan bérleti szerződéses la
kásra 60 nmig. Révfalu, Jan
csifalu, József A.ltp., illetve
Marcal III. területére. (Hir
detési szám: 143)

Szigeti, 1 szobás, 31 nmes
gázfűtéses, határozott bér
leti szerződéses lakást cse
rélne 2 szobás, 3045 nm
es, komfortos lakásra. Bán
Aladár u. kizárva (Hirdetési
szám: 160)

Adyvárosi, 2 szobás, 54
nmes, távfűtéses, erké
lyes, határozott bérleti
szerződéses lakást cserél
ne 1+2 fél szobás vagy 3
szobás, belvárosi, nádorvá
rosi vagy adyvárosi lakásra.
(Hirdetési szám: 168)

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557.

Duguláselhárítás, víz
szennyvízvezeték javítása,
bővítése szaniterek csapte
lek cseréje. Külbeltéri bur
kolatok javítása. 0670/363
6633

Tetőfedő, lapostetőszigete
lő, kőműves és burkoló
munkát vállalunk garanciá
val, ingyenes helyszíni fel
méréssel: 0670/4281785. 

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérésszállítás. Autók, robo
gók kárpitjainak javítása, át
húzása. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0670/8846838.

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falap javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. 0630/3762712

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198.

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. +36
20/5172701

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
gipszkartonrendszerek kivi
telezését vállaljuk. Tel.: 06
70/2458931.

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, kertásás, famet
szés, faültetés, fűnyírás, ka
szálás! Érdeklődni lehet te
lefonon: 0630/4036810,
96/826322.

Vállalom limlomjának elszál
lítását, megbízható csapat
vagyunk. Hívjon bizalommal
ár megegyezés szerint.
Igény szerint számlát biztosí
tok.  0670/5146990

Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbon
tást is megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény
szerint számlát biztosítok.
0670/7075812

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen
elszállítom felesleges holmi
ját. 0620/9967268

Lomtalanítást vállalok. In
gyen kitakarítom pincéjét,

udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06
70/8826590.

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Tel.: 0670/6750654.

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Érd.: 0670/265
7643.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, relu
xa, szalagfüggöny, gurtnicse
re, redőnyjavítás. Ingyenes
felmérés! Tel.: 0670/233
9213.

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Tel.: 06
70/5642280.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt,
Herendi porcelánt, Zsol
nayt, kristályokat, ezüsttár
gyakat, ékszert, régi órá
kat, könyveket, dísztárgya
kat, hagyatékot vásáro
lunk. Hívjon bizalommal!
0670/6405101. Díjtalan
értékbecslés!

Kiemelkedő magas áron vá
sárolok tört vagy fazonara
nyat, ezüstöt. 0620/556
7141

Felment a tört arany ára!
9.000 Ft/gtól. Régiség felvá
sárlás!  Győr, Hotel Rába, jú
lius 8án, július 15én, július
22én, július 29én. Minden
szerdán 9–14 óráig. Fazon
arany 11.000 Ft/gtól. Antik
és briliánssal díszített 9.000
Ft/gtól. Festmények, régi
pénzek, kitüntetések, képes
lapok, Zsolnayk, Herendik,
karórák. 0670/3816345
www.dunagaleria.hu

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! 0620/5299861

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. 0620/4153873

Magas áron vásárolok bi
zsut, órákat, kitüntetéseket,
nemesfémet, könyveket,
varrógépet. 0620/556
7141

ELADÓ

GyőrSzabadhegyen eladó
első emeleti, kétszobás pa
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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

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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
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Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban eladó ez a teljesen új, nagy
teraszos lakás. A lakás (bruttó 99)
nettó 79 nm alapterületû, a második
emeleten található. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali+3 szoba. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Szabadhegyen, 708 nm-es
telken kétszintes, 160 nm-es családi
ház eladó, melléképülettel, garázzsal.
A ház ’86-ban épült, 40-es téglafalak-
kal. Részben alápincézett. A kert par-
kosított, gyümölcsfákkal beültetett.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 36,9 M Ft

Gyôrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban bruttó 85 nm-es, nettó 60
nm-es, második emeleti lakás eladó.
Elosztása: amerikai konyhás nappa-
li+3 hálószoba. A lakáshoz 1 db zárt
udvari gépkocsibeálló tartozik.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 32,9 M Ft 

Gyôr-Marcalváros I-en, a Répce ut-
cában 49 nm-es, második emeleti,
kiváló állapotú panellakás eladó! Az
ingatlan elosztása: 1,5 szoba, fû té -
sét távhô látja el. Egészségügyi fes-
tést követôen azonnal költözhetô.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 20,9 M Ft 

Gyôrtôl 20 perce, Rábapatonán kíná-
lom eladásra ezt a nagy, 5380 nm-es
építési telket. A telek aszfaltos utcában
található, a közmûvek elôtte. Lakóöve-
zetben van és megosztható! Ha felkel-
tettem érdeklôdését, hívjon bátran!

Cser Tibor:
70/507-6717 Ár: 12 M Ft 

Gyôr-Nádorváros szívében eladó
amerikai konyhás nappali+3 háló-
szobás, téglaépítésû társasházi lakás.
A második emeleti lakás bruttó 85,
nettó 82,5 nm-es, franciaerkélyes.
Közös zöld udvara van a háznak. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 36,9 M Ft 

Gyôr-Kisbácsán, családi házas öve-
zetben eladó 3 szobás, 86 nm-es
családi ház 922 nm-es telken. Az in-
gatlan 1977-ben épült, masszív, jó
mûszaki állapotú. Egy kis fantáziával
igény szerint átalakítható, bôvíthetô.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Gyárvárosban eladó családi
házakra nézô, kétszobás, 43 nm-es,
franciaerkélyes lakás. Az ingatlan szi-
getelt épületben található, ablakai
mûanyagok. Elosztása: fürdôszoba,
konyha és kamra.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 16,6 M Ft 

Ár: 38 M Ft

Gyôr-Szigetben eladó tég la épí tésû,
amerikai konyhás nappali+2 szobás,
73 nm-es, belsô kétszintes, kitûnô ál-
lapotú társasházi lakás. Az ingatlan
2000 után épült, szigetelt házban ta-
lálható, egyedi fûtés rend szerû. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 29,99 M Ft

Gyôr-Ménfôcsanakon 4 szintes,
140 nm-es sorház eladó, 590 nm te-
lekkel. A ház kiválóan alkalmas na-
gyobb családok számára. Az ingatlan
1986-ban, téglából épült, a tetô pa-
latetô, bitumenes lemezfedéssel.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Marcalváros II-n 68 nm-es, 3
szoba+hallos, felújított, erkélyes pa-
nellakás eladó. A lakás 10 emeletes
társasház 9. emeletén található. A
társasház szigetelt, fûtéskor sze rû sí -
tett. Ide csak költöznie kell!

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 26,4 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy csendes részén,
liftes házban 2. emeleti, 54 nm-es,
erkélyes téglalakás eladó. A lakás
2009-ben épült társasház második
emeletén található, elosztása: ame-
rikai konyhás nappali+1 hálószoba. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 25,5 M Ft Ár: 44,99 M Ft 

Ár: 35,9 M Ft

Gyôrújbaráton eladó 2006-ban
épült, újszerû CSALÁDI HÁZ. A nagy -
mé retû, 1000 nm-es telken fekvô
igényes épületet  csodaszép kert ve-
szi körül, a ház alapterülete 136 nm.
Jól átgondolt tervezés, tágas terek. 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 79,9 M Ft 

Marcalváros II-n eladó ez a frissen
felújított, 68 nm-es, 3 szoba-hallos,
erkélyes panellakás, liftes ház 5.
emeletén.  A modern, nyugodt har-
móniát keltô lakásba lépve nem érez-
hetô a lakótelepi feeling.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 28,49 M Ft 

Gyôr-Nádorváros kedvelt részén el-
adó 56 nm-es, kétszobás lakás. A két
szobán kívül konyha, kamra, ablakos
fürdôszoba került kialakításra. A jó ál-
lapotú lakást igénye szerint moderni-
zálhatja. Parkolás ingyenes a ház elôtt.

Horváth Csilla:
70/321-7759

A Százszorszép lakóparkban új sze -
rû, földszinti, kertkapcsolatos lakás
eladó. A 40 nm-es lakás elosztása:
nappali-konyha+1 szobás. A nappa-
liból nyílik a 9 nm-es terasz, melyhez
55 nm saját kert kapcsolódik. 

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

Ár: 21 M Ft
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DE NEM ŐZIKÉK. KIK ŐK?

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

PETTYESEK, Az indiai patások kifutója a Xantus János Állatkert egyik leg-
szebb része, ahol hatalmas, a természetes körülménye-
ket idéző élőhelyen figyelhetők meg a pettyes szarvasok,

más néven axisok és az indiai antilopok. Az élményt tovább fo-
kozza, hogy a területre a látogatók is bemehetnek, és a kijelölt
úton tehetnek egy sétát – gyakran szinte csak karnyújtásnyira
a barátságos, érdeklődő állatoktól! Ráadásul a közelmúltban a
szarvasoknál és az antilopoknál borjak születtek.

A különösen szép pettyes szarvasokat (és a szomszédos kifutóban
élő, európai elterjedésű dámszarvasokat) sokan egyszerűen csak
őzikéknek nézik, holott erről szó sincs: a győri állatkertben ugyanis
jelenleg nem élnek őzek. A dámszarvas és a pettyes szarvas közös
tulajdonsága, hogy az állatok egész életükön át foltosak maradnak,
ellentétben az őzekkel, akik felnövekedve elveszítik pettyeiket. A
két faj bikái könnyen megkülönböztethetőek: a dámok agancsa la-
pátos, a pettyes szarvasoké pedig a gímszarvasok agancsához ha-
sonlóan „klasszikus” formájú.

Az indiai antilopcsapatunk kifejlett bikája fekete színével és nagy
szarvaival könnyen megkülönböztethető a barna színű tehenektől,
fiatal bikáktól és a közelmúltban született borjaktól. A két faj a sza-
bad természetben is gyakran ugyanazon a területen él, mindkét pa-
tás fontos zsákmányállata az indiai leopárdnak és a bengáli tigris-
nek. Szerencsére az állatkerti szarvasoknak és antilopoknak nem
kell a ragadozók támadásaitól félniük, így átlagosan hosszabb az
élettartamuk is, mint a természetben élő társaiknak. 

Az Enviroment Pollution legfrissebb számá-
ban publikált kutatás a győrihez hasonló fő-
városi parti szűrésű rendszer gyógyszerma-

14 EZER ÉV ALATT EGY TABLETTA
Tudta, hogy egy átlagember 14 ezer év alatt fogyasztana el négy
olimpiai úszómedence feltöltéséhez elegendő csapvizet? Ennyit
kellene ugyanis meginnunk ahhoz, hogy a csapvízzel egy tablet-
tányi gyógyszer maradék hatóanyaga jusson a szervezetünkbe.

Nagy Edit, a Magyar Víziközmű Szövetség
főtitkára a megjelentekre reagálva el-
mondta, hogy modern vizsgálati technoló-
giákkal már szinte „néhány” molekula is ki-
mutatható. Iskolai tanulmányainkra visz-
szagondolva megérthetjük, hogy valójában
nincs gond! Tételezzük fel, hogy egy
gyógyszer valamilyen hatóanyagból 100
mg-ot tartalmaz tablettánként. Ez
100.000.000 ng (nanogramm) hatóanyag-
nak felel meg. 

Akkor az ivóvizekben szennyezésként jelen
lévő 1–10 ng/l koncentrációjú gyógyszerma-
radék esetén 10.000.000 liter (10.000 m3) vi-
zet kellene elfogyasztanunk, hogy egy tablet-
tának megfelelő hatóanyag kerüljön a szer-
vezetünkbe. Napi 2 liter, szermaradványokat
tartalmazó ivóvíz elfogyasztása esetén ez a
folyamat 5.000.000 napig, azaz közel 14 ezer
évig tartana. 

Ha belegondolunk abba, hogy amikor fáj a fe-
jünk és egy nap beveszünk akár több fájda-
lomcsillapítót, vagy egy betegség esetén na-
pokig szedjük az antibiotikumot, akkor rájö-
vünk, hogy vizeink gyógyszermaradék-szeny -
nyezése a jelenlegi szinten nem jelent érzé-
kelhető veszélyt a csapvizet fogyasztó em-
berek számára.

radék-eltávolítási hatékonyságát vizsgálta.
Az elején szögezzük le: kiválónak értékelte. Az
erről beszámoló média egy részének azon-
ban klikkvadász, pánikkeltő szalagcímekkel
sikerült félrevezetni az olvasókat. 

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

A kosárlabda-rajongók többségét meglepte
azzal, hogy távozott Sopronból. Mi volt ennek
az oka?
Nehéz döntést hoztam meg, de úgy éreztem,
váltanom kell. Mérföldkő ez az életemben, hi-
szen öt szép évet töltöttem el Sopronban,
hiány érzetem csupán amiatt lehet, hogy egyé-
nileg többet is kihozhattam volna ebből az idő-
szakból. Fontosnak tartottam mindig, hogy a
csapat eredményes legyen, sokszor ez fonto-
sabb volt annál, hogy én milyen szerepet kapok.
Nem tudtam kiharcolni, hogy alapembere legyek
a Sopronnak, most jött el az ideje annak, hogy új
kihívást vállaljak be. Nyilván elsősorban a több
pályán töltött perc reményében.

Közvetlen posztriválisa sem marad Sopron-
ban, így sem látott több esélyt az előre -
lépésre?
Aleksandra Crvendakic távozását felfoghattam
volna úgy, hogy megnyílik egy kapu előttem,
de idő kellett volna ahhoz, hogy az ő szintjét
elérjem. Tudtam, hogy jön egy légiós, és akkor
a korábbi kiegészítő ember szerep várt volna
rám. Azért választottam a győri klubot, mert
úgy érzem, náluk megkapom a lehetőséget,
hogy kibontakozhassak. Olyan szerepet kap-
hatok, ami fontos, és amivel meg tudok bir-
kózni. Külföldi szerződés esetén újra elkezd-

DUBEI DEBÓRA ALAPEMBERE LEHET 
A FIATAL IVÁNYI-CSAPATNAK

Szerző: Nagy Roland
Fotó: FIBA 

hettem volna a szamárlétrán mászni felfelé,
járni csapatról csapatra, amíg valahol megta-
lálom a helyem. Úgy gondolom, jó az, hogy egy
új szerepkörben kipróbálom magam, ha ezt a
lécet átugrom, akkor lehet külföldi szerződés-
ben gondolkodni. 

Iványi Dalma azt mondta, kulcsemberként
számít Dubei Debórára. Adhat lendületet
egy fiatal játékos karrierjének, ha a sportág
valaha volt egyik legjobb játékosa nyilatko-
zik így róla?
Vártam már,
hogy valaki bíz-
zon bennem.
Nem mondom,
hogy Sopron-
ban ez a biza-
lom teljesen hi-
ányzott, de
nem voltam a
középpontban.
Győrben azt
várják tőlem,
amit utánpótlás-válogatottként is képviseltem,
hogy én legyek a meghatározó játékos, akinek
lehet bátran terhet pakolni a vállára. Motiváló az
is, hogy az Euroliga Final4-ban kétszer is pályára
léphettem, egyszer döntőig jutottunk, ez a pá-
lyafutásom szempontjából is meghatározó él-
mény. Aki ezt legalább egyszer átéli, minél több-
ször szeretné megismételni, bízom abban, hogy
nekem sikerül még.

A bizalmat a válogatottban is érezheti, hiszen
Székely Norbert csapatkapitánynak nevezte ki
azokon a meccseken, amikor Raksányi Krisz-
tina hiányzott sérülés miatt.
A válogatottat mindig egy nagy családnak ne-
vezem, és ez sok mindent elmond arról, hogy
mennyire összetartó közösségről van szó. Mi
egy négyhetes edzőtáborba sem úgy érkeztünk,
hogy kényszernek, nyűgnek érezzük, hanem
örömmel találkozunk, és dolgozunk együtt. Én
ezt szeretném Győrben is megtapasztalni.

Nagy megtisztelte-
tésnek érzem, hogy
én lettem a váloga-
tott egyik csapatka-
pitánya, és persze ér-
zem a súlyát, a fele-
lősséget is.

Mire számít új klub-
jánál, a rosszul sike-
rült előző szezon
után?
Azt várom, hogy egy

eredményre éhes közeg fogad. A csapat, a veze-
tőség terve is ez, hogy éremhez jusson a Győr,
ezért megteszünk mindent. Fiatal csapatról van
szó, biztos, hogy tudunk majd egymásért küzdeni.
Esélyekről nehéz beszélni, ez még korai. A Sopron
nem lett gyengébb, a Szekszárddal együtt ők a to-
ronymagas esélyesek, de persze a többieket sem
kell lebecsülni. Ha a mi csapatunk jól összeáll, akkor
élesebb lehet a verseny a dobogóért.

Az előző évek sikertelensége után nagy dobásra
készülnek a Győr női kosárlabdacsapatánál. Új edző, a
sportág hazai halhatatlanjai közé beválasztott Iványi
Dalma vezetésével egy fiatalokból álló együttes indulhat
meg a dobogó felé. A hosszú úton kulcsszerep vár 
a Sopronból érkező Dubei Debórára, akivel a válogatott
edzőtáborában beszélgettünk Székesfehérváron.

„VÁRTAM MÁR, HOGY VALAKI
BÍZZON BENNEM”

„NAGY MEGTISZTELTETÉS,
HOGY ÉN LEHETEK
A VÁLOGATOTT EGYIK
CSAPATKAPITÁNYA”
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Innovációs 
és Technológia
Központ

Gyôri Ipari Park
Gesztenyefa u. 4. 

Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern, kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 
IRODAHELYISÉGEK KIADÓK!

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

Az első találkozó apropója a győri judósport
egyik alapítójának, Vági Miklósnak a születés-
napja volt. Ekkor jött először össze az a judós
társaság, akik 1954 és 1968 között születtek
és a legendás Győri Dózsa színeiben verse-
nyeztek. Akkoriban a régi gőzfürdőben tartot-
ták az edzéseket, maguk között csak „Dozsó-
nak” hívták a helyet a mára már középkorúvá
vált fiúk és lányok. Nagyon sikeres volt a klub
életében a győri judosport alapításától kez-
dődő, 1970–1985 közötti időszak, a fiatal
versenyzők közül számos magyar és Európa-
bajnok került ki, szép eredményeket értek el
az akkori Európai Ifjúsági Barátság versenye-
ken is. A judo több mint sport, a judo életfor-
ma, vallják a csapattársak. Ez a sportág taní-

ÉVENTE NOSZTALGIÁZNAK A RÉGI DÓZSÁS JUDÓSOK

Szerző: Szabó Csilla

Közel tizenöt éve találkoznak a volt Győri Dózsa judósai, hogy beszél-
gessenek, emlékeket elevenítsenek fel a régi „dozsós” időszakról. 

totta meg számukra a versenyszellemet, a ki-
tartást, az ellenfél tiszteletét.

Közel ötvenen gyűlnek össze évente a volt Győri
Dózsa igazolt versenyzői, hogy találkozzanak,
emlékeket elevenítsenek fel, a vidám hangulatú
sztorizgatás mellett fejet hajtsanak az időközben
elhunyt judóstársaknak és edzőknek is. Büszkén
említik, hogy a Győri Dózsa egykori legendás csa-
patából azóta többen judoklubot hoztak létre,
hogy edzőként a jövő generációját megismertes-
sék a japán küzdősporttal, és néhányan senior-
ként a mai napig is versenyeznek. Volt győri dó-
zsás csapattársuk, dr. Dézsi Csaba András polgár-
mester tölti be évek óta a Magyar Judo Szövetség
alelnöki tisztét. A fiatalkori barátságok nem múl-
tak el, az éves találkozók tovább erősítik a győri
judósok kapcsolatát, mindannyiuk vágya, hogy
Győr az ország judofellegvára maradjon.

HEGYET RAKHATNÁNAK
AZ ÉRMEIKBŐL

Száztizenhat sportoló vett részt a nyári
időszak első birkózóversenyén Győrben,
az Olimpiai Sportparkban. A GYAC-kupán a
10–13 éves korosztály mérte össze tu-
dását. „Az Interreg pályázat keretében egy
osztrák klubbal közösen rendeztünk edző-
táborokat, félévente pedig versenyeket.
Szerencsére a vírushelyzet okozta kény-
szerpihenő nem látszott a versenyzők ál-
lapotán, szépen küzdöttek a fiatalok” −
mondta Kozalk Tibor, a GYAC birkózó szak-
osztályának vezetője

ÚJRA SZONYEGEN 
A GYAC BIRKÓZÓI
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

A szombati érkezést követően vasárnap már a
NEKA Sportcsarnokban tartott edzéseken vettek
részt Kun Attila ifjúsági tanítványai, valamint az
ötszörös Bajnokok Ligája-győztes felnőttcsapat
tagjai. Az új játékosok, Lukács Viktória és Silje Sol-
berg is együtt gyakoroltak társaikkal – számol be
a Nemzeti Kézilabda Akadémia honlapja. 

„Nagyon várta már mindenki, hogy újra labdát
foghasson a kezébe, vagy a társaival együtt

A Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata idén már harmadik alkalommal kezdi a következő szezonra
való felkészülést Balatonbogláron, a Nemzeti Kézilabda Akadémián. A Danyi Gábor által irányított fel-
nőtt-, valamint az ifjúsági csapat játékosai remek hangulatban, izgatottan várták az újrakezdést és a
balatoni edzőtábort, melynek programjában a kikapcsolódás mellett természetesen az edzések és a
felmérések kapnak főszerepet.

gyakorolhasson, hiszen nehéz volt ez a külön,
otthon töltött időszak. Balatonboglárra min-
dig szívesen térünk vissza, hiszen a nyugodt
környezetben csak a kézilabdázásra koncent-
rálhatunk, pár perc alatt minden elérhető kö-
zelségben van, ráadásul jó néha kiszakadni a
megszokott ritmusból. A motiváltsággal nem
volt probléma, sőt ennyi kihagyás, illetve lab-
da és ütközés nélküli időszak után inkább
vissza kellett fogni a lányokat egy-egy lövés-

nél vagy mozdulatnál” – mondta Danyi Gábor
vezetőedző.

Az edzések mellett sportdiagnosztikai felméré-
sek vártak a kézilabdázókra, a teszteket a győri
erőnléti stáb végezte, a NEKA szakemberei a di-
nometriás vizsgálatok elvégzéséért és kiértéke-
léséért voltak felelősek. A Győri Audi ETO KC va-
sárnapig edzőtáborozik a Balaton partján, majd
visszatér Győrbe.

MOTIVÁLT, JÓKEDVŰ GYŐRIEK AZ EDZOTÁBORBAN´́
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Alaposan meglepte a győri szurkolókat és a
sportágat is, amikor napvilágot látott, hogy
csapatot vált.
Néhányan még találgattak is, hogy miért megyek
el, pedig tényleg nincs ebben semmi titok. Azt hi-
szem, elmondhatom, hogy a koromból adódóan
már a rutinosabb szélsők közé tartozom, így egy
ideje érlelődött bennem ez a gondolat. Aztán pedig
jött a koronavírus és a karantén, a versenyek ha-
lasztása, majd törlése, ami mindent felforgatott. A
válogatottságot már korábban lemondtam, azzal
pedig, hogy most Budaörsre igazolok, közelebb le-
szek a páromhoz, és remélem, többet tudok majd
menni a szüleimhez, ami számomra tökéletes
megoldás az elkövetkezendő időszakban. A kézi-
labda legmagasabb szintű űzését és az életem to-
vábbi részét nem lehetett most összehangolni,
egyszerűen erről van szó, és semmi többről.

Van önben bármilyen hiányérzet?
Hogy is lehetne! Tizenhárom csodálatos évet töl-
töttem el Győrben, ez alatt a szívemhez nőtt a
város, a klubcsapatok között pedig mindent meg-
nyertünk, amit csak lehetett. Fantasztikus érzés,
hogy négyszeres BL-győztesnek mondhatom
magam, és persze az is, hogy a válogatottal vol-
tam olimpián, és dobogóra állhattam Európa-
bajnokságon. E mellé jönnek még a magyar baj-
noki címek és magyar kupaelsőségek, amik szin-
tén nagyon szép emlékek. Úgy érzem, mindent
elértem a kézilabdában, amit szerettem volna, és
büszke vagyok rá, hogy az ETO-ban játszhattam.
Másodsorban pedig büszke vagyok magamra is,
hogy az álmaimat meg tudtam valósítani.

„A SZÍVEM EGY RÉSZE 
MINDIG GYORBEN MARAD”

Búcsúzik Győrtől és az ETO-tól a szurkolók egyik nagy kedvence, a csapat
négyszeres BL-győztes játékosa, Bódi Bernadett. A klasszis jobbszélső 
az NB II-es Budaörsnél folytatja. Azt mondja, büszke rá, hogy az ETO-ban
játszhatott, és mindent elért a kézilabdában, amit szeretett volna. 
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Hiányzik majd az aréna és a szurkolók?
Persze, nagyon! Hiányoznak majd a szurkolók, a
lányok, az egész klub és csapat! Ezúton is köszö-
nöm mindenkinek a rengeteg jókívánságot, a biz-
tató szavakat, és a hozzászólásokat! A szívem
egy darabja mindig Győrben marad. A legnagyobb
sikereimet itt értem el, életem legfontosabb

szakaszait itt töltöttem. Amiért pedig különösen
is hálás vagyok a sorsnak, hogy nemcsak sikere-
ket, de barátokat is szereztem ebben a gyönyörű
városban. Éppen ezért tervezem, hogy ha tehe-
tem, továbbra is eljárok majd a lányok meccseire,
és buzdítom őket, ahogy csak telik tőlem!

Név: Bódi Bernadett
Született: 1986. március 9., Szeged. 
Posztja: jobbszélső. 
Mezszám: 33
Magasság/súly: 175 cm/66 kg.
Klubjai: Szeged KKSE, Agro SE Orosháza,
Győri ETO KC (2002–2006) Randers HK
(dán 2007–2008), Békéscsabai ENKSE
(2009), Siófok KC (2010-2011), Dunaújvá-
rosi Kohász KA (2012) Győri Audi ETO KC
(2013-2020), Moyra-Budaörs Handball
(2020–)
Válogatottságainak száma: 141
Kiemelkedő eredményei: 4x Bajnokok Ligá-
ja-győztes (2014, 2017, 2018, 2019). 7x
magyar bajnok (2005, 2006, 2014, 2016,
2017, 2018, 2019). 7x Magyar Kupa-győz-
tes (2005, 2006, 2007, 2014, 2015, 2016,
2018), olimpiai 4. helyezett (2008), Európa-
bajnoki bronzérmes (2012).

NÉVJEGY

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, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: július 3—9.

kartonos ár

179 Ft/db

Steffl dobozos sör 
4,2%-os,
0,5 l, 358 Ft/l

Sertéskaraj, csont nélküli 
Július 3—5.

Sertéslapocka

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben résztvevô diákok részére akkre-
ditált üzleteinkben gyakorlati munkahe-
lyet biztosítunk. Nyári diákmunka-
lehetõség: Pannon Work. Jelentkezés
helyben az üzletvezetõnél vagy fényké-
pes önéletrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail címre várjuk. Az
esetleges nyomdai hibákért felelôssé-
get nem vállalunk.

999 Ft/kg

Sertés vállpecsenye 1.199 Ft/kg
Sertés rövid karaj 1.199 Ft/kg
Sertéscomb 1.299 Ft/kg
Sertés húsos csont 300 Ft/kg

Mesés tejföl
20%-os, 330 g, 693,94 Ft/kg

229 Ft/db

325 Ft/db helyett

Újburgonya

199 Ft/kg

Baba tusfürdô
400 ml, 1.247,50 Ft/l

499 Ft/db

1249 Ft/kg

Csikós kolbász

1599 Ft/kgBÓDI BERNADETT: BÜSZKE VAGYOK RÁ, HOGY AZ ETO-BAN JÁTSZHATTAM
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