


Rendes Ákos először vett részt és teljesítette az
eXtremeMan 2020 Nagyatád hosszú távú IronMan
magyar bajnokságot. A megmérettetés 3,8 km úszás-
ból, 180 km kerékpározásból és 42,1 km futásból állt, me-
lyet ő 13 óra 55 perc alatt teljesített a 35 fokos melegben.
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Rendes Ákos közel negyven éve a sportok
szerelmese, azóta, amióta szülei beírat-
ták a győrújbaráti általános iskola sport-

tagozatába. Sok mindent kipróbált, atlétika,
úszás, kézi- és röplabda, kerékpározás, hegy-
mászás, búvárkodás, siklóernyőzés és más ext-
rém sportok is szerepeltek a tevékenységei kö-
zött. Intenzívebben 12 éve kerékpározik, ekkor
találkozott olyan sportolókkal, akik már részt
vettek triatlonversenyeken, és ők inspirálták,
hogy benevezzen.

„Ez nem egy hobbisport, nem olyan verseny,
amit poénból megcsinál valaki, ez évekig tartó
felkészülést igényel. Ha már fizikálisan biztosak
vagyunk magunkban, akkor pedig mentálisan is
fel kell készülni rá” – hangsúlyozta a sportember
a Győr+ Rádió reggeli műsorában. Idén, mivel az
uszodák zárva voltak, kevesebb lehetőség adó-
dott az úszásra, de a bringázáshoz, a heti több

száz kilométer letekeréséhez és a futáshoz
adott volt minden számára. A verseny alatti táp-
lálkozás is rettentően lényeges, a profik szerint
a verseny a hasban dől el. Fontos az óránkénti
60 gramm szénhidrát bevitele, nem több, mert
hasmars lesz, nem kevesebb, mert eléhezés lép
fel. Emellett óránként 6-8 dl vizet kell inni, mi-
nimum 3 sótablettát fogyasztani, valamint
szükség van ásványokra, vitaminokra, energia-
szeletekre. Ő több mint 60 sótablettát fogyasz-
tott el, a már jól kidolgozott szisztéma szerint
versenyzett. 

„Az első szakasz, a másfél órás úszás szinte be-
melegítésnek számított a 22 fokos vízben. Az-
tán a kerékpár nyergében hat órát eltölteni már
hosszúnak tűnt, tűző napon, árnyék nélkül, erős
szélben, nem lehetett bolyban haladni, nem le-
hetett beszélgetni. A bringám pedig úgy nézett
ki, mint egy búcsúi árus szekere, mindenhova

felragasztottam egy kis táskát, kulacsot, tartót
a frissítőknek, ezek nélkül sem ment volna. 29,4
km/h átlagsebességet teljesítettem. A bringá-
zás után volt egy zuhanyzási lehetőségem, így
felfrissülve sikerült a futópályára kijutnom. Kö-
vetkezett a futás az 5,2 km-es körpályán, ahol
egyre inkább elkezdtek beállni a lábaim, már
minden lépésnél izomlázam volt, és a futás köz-
ben nem lehetett zenét hallgatni, csak róttam a
kilométereket. A maratoni futópálya legvégén
csak sikerült beérkezni, óriási érzés volt futni a
célegyenesben, átlépni a célvonalon, teljesítve
egy régi álmot, ahogy bemondják a nevem, hogy
innentől kezdve IronMan vagyok!” – idézte fel
augusztus 8-ai emlékeit Ákos. 

Néhány nappal a verseny után Ákos már úgy
nyilatkozott: „Életem leghosszabb napja volt, de
úgy érzem, hosszú felkészülési év vár rám a kö-
vetkező IronManre”.

ÉLETEM 
LEGHOSSZABB 
NAPJA VOLT

GYŐRI IRONMAN:

AJÁNLÓ
AJÁNLÓ
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Aváros Volánbusszal kötött közszolgáltatá-
si szerződése év végén megszűnik, ezért
az önkormányzatnak szolgáltatót kell vá-

lasztani 2021. január 1-jétől. A pályázati felhívás
kapcsán Pollreisz Balázs (DK–Momentum–
MSZP–Jobbik–LMP) örömmel nyugtázta, hogy
az anyagban szerepel: külföldi pályázó is indulhat
a tenderen. „Bízom benne, hogy valódi verseny
alakul ki és sikerül egy olyan, egyébként hazai
szolgáltatót választani, aki az utasokért van, a
győriek érdekeit szolgálja” – hangsúlyozta. A
megszólalást Glázer Tímea (DK–Momentum–
MSZP–Jobbik–LMP) hozzászólása követte, aki
kifejtette, mindannyiuk számára fontos a város
buszközlekedése, és egy minőségi szolgáltatás-

sal meg kell győzni a győrieket, hogy visszaszáll-
janak a tömegközlekedésre. Bárány István (DK–
Momentum–MSZP–Jobbik–LMP) szerint érde-
mes lenne a jövőben átvizsgálni a város jelenlegi
menetrendszerkezetét, és beszélt arról is, hogy
a jelenlegi pályázati kiírásból látszik: a következő
időszakban apró lépésekkel elindul, hogy jobb le-
gyen a tömegközlekedés a mostaninál.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester (Fidesz–
KDNP) leszögezte, egyelőre nem dől el semmi,

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter

Rendkívüli közgyűlésen döntött
az önkormányzat múlt pénteken a
Győri Önkormányzati Rendészet
átalakításáról, továbbá arról,
hogy kiírják a pályázatot a helyi
buszközlekedés üzemeltetésére.

még csak pályázatot írnak ki, mert a szerződés
lejárta előtt gondoskodni kell róla, hogy legyen
üzemeltető. Bízik benne, hogy több pályázó lesz,
és számos olyan változtatást meg lehet valósí-
tani, ami a jobbítást szolgálja. Megjegyezte, ha-
marosan újabb buszok érkeznek Győrbe.

Dr. Dézsi Csaba András a közelmúltban a Győr+
Rádióban beszélt róla, hogy tervezik a Győri
Önkormányzati Rendészet átalakítását. A je-
lenleg működő rendészetet szétválasztják: a
képviselők megszavazták a Győri Önkormány-
zati Rendészet megszüntetését, október 1-jé-
vel pedig létrehozták a Városrendészetet 57, a
Mezőőri és Parkőri Szolgálatot 52 fős létszám-
mal. Előbbi vezetője Debre czeny Zsolt Károly,
utóbbié Truka István. A polgármester a közgyű-
lésen elmondta, véleménye szerint más típusú
embert kívánnak az egyes feladatok, amik cso-
portosításával lehet igazán hatékony a szerve-
zetek működése, hogy városunk még rende-
zettebb és biztonságosabb lehessen. 

Napirenden szerepelt a győr-
szentiváni tölgyeserdő helyi
jelentőségű védett termé-
szeti területté nyilvánítása is.
A tölgyes erdőrészlet legna-
gyobb értéke a mintegy 65
darab 150-200 éves kocsá-
nyos tölgy, valamint egy ha-
sonló korú magyar kőris és
néhány fekete nyár.

Pollreisz Balázs bízik benne,
hogy a következő közgyűlé-

seken több hasonló napirendi pont szerepel
majd. Glázer Tímea is jelezte, hogy örömmel ol-
vasta az előterjesztést, és megjegyezte, hogy a
Környezetvédelmi Bizottságnak több hasonló
javaslatot is tettek.

„A bizottság megalakulása óta igyekszem maxi-
málisan a környezetvédelmet figyelembe véve a
győriekért dolgozni. További terveink vannak, hogy
Győr természeti értékeit felmérjük és biztosítsuk
számukra az oltalmat. A környezetvédelem ki -
emelt jelentőségű, és megteszünk mindent, hogy
városunk még szebb legyen” – hangsúlyozta
dr. Szálasy László képviselő, a Környezetvédelmi
Bizottság elnöke.

A közgyűlés többek mellett arról is döntött,
hogy támogatja a Győri Bothúzó és Tradicioná-
lis Népi Játékok Egyesületét 980 ezer forinttal,
hogy edzőtermet bérelhessenek. Kisbácsán az
Üstökös FC Győr Utánpótlás-nevelő Sport
Egyesület füves nagypályát alakíthat ki, ehhez
20 millió forint támogatást kapott. Félmillió fo-

rintot ítéltek meg a Győri
Sportcsillagok Emlékeit
Gyűjtő Alapítvány „Az év
sportolói Győrött 2019-
ben” elnevezésű gálaestjé-
nek megszervezéséhez. A
Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház „Szívkatéterezés
Győr Alapítvány” 30 millió
forint, a „Traumatológiáért
és Sportsebészetért Ala-
pítvány” 20 millió forint tá-
mogatásban részesül.

MEGERŐSÍTETT VÁROSŐRSÉG, 
ÚJRA SZOLGÁLÓ PARKORÖK

RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS:
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Kiemelkedő eredményt ért el a turisztikai
ágazat idén júliusban, a belföldi vendégek
1,2 milliós száma meghaladta a tavaly jú-

liusi 1,1 milliót. A magyarországi szálláshelyekre
összesen közel 1,4 millió vendég érkezett július-
ban, akik 4,3 millió vendégéjszakát töltöttek el.
Ebből 1,2 millió belföldi vendég 3,6 millió vendég -
éjszakán át tartózkodott a belföldi szálláshelyeken
– közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség.

„Márciusban még úgy tűnt, hogy a koronavírus-
járvány elmossa az idei szezont, de örömteli,
hogy a magyarok döntő többsége itthon maradt
és a hazai szálláshelyeket keresték fel” – értékelt
Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képvi-
selő. A Balaton kiemelt térség szálláshelyeire
összesen 504 ezer vendég érkezett, akik 1,7 mil-
lió vendégéjszakát töltöttek el, ami átlagosan 3-
4 éjszakát jelent személyenként. A belföldi ven-

CSÚCSON A HAZAI TURIZMUS
dégek legkedveltebb települései az eltöltött ven-
dégéjszakaszám szerint: Siófok, Balatonfüred,
Hévíz, Balatonlelle és Zalakaros voltak. Budapest
mellett vidéken is erőteljes volt a belföldi forga-
lom, a vendégek 88 százaléka hazai volt.

„Győrben is érzékelhető volt a hazai turisták ér-
deklődésének emelkedése, a külföldiek köré-
ben a vidéki térségek közül a Balaton mellett a
Szigetköz–Győr–Pannonhalma térség volt az
egyik leglátogatottabb. A helyi szálláshelykíná-
latot tovább erősíti, hogy a Győri Egyházmegye
káptalandombi épületegyüttesében a napok-
ban megnyílt a huszonhárom apartmanból álló
zarándokház, a Domus Peregrini. Az új épület-
tel tovább bővült a megfizethető áron elérhető
szálláshelyek száma városukban, ahová turis-
tákat és zarándokokat várnak” – emelte ki Si-
mon Róbert Balázs. A képviselő arra biztat

mindenkit, hogy a nyár hátralévő részében ki-
rándulási, illetve nyaralási helyszínként hazai
úticélokat válasszanak, mert ezzel a magyar
gazdaságot is erősítik.

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERVET KAPTAK AZ ISKOLÁK

MERKELY PROFESSZOR:
INGYENESEN KELLENE
ADNI A VAKCINÁT

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: angellodeco/shutterstock.com

Harminckét újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új korona-
vírus-fertőzést (COVID-19) szerdai lapzártánkkor, ezzel 5002 főre
nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Az elhunytak
száma változatlanul 609 fő, 3665-en pedig már meggyógyultak.
Az aktív fertőzöttek száma 728 fő. 

Szeptember elsején a hagyományos nevelés-oktatás
megkezdése indokolt – közölte az Emberi Erőforrások
Minisztériuma. Valamennyi iskola részére eljuttattak
egy intézkedési tervet. Ebben kitérnek a környezet ki-
alakítására. A bejárathoz kézfertőtlenítőt kell tenni, és
figyelni kell arra, hogy étkezések előtt és után min-
denki alaposan mosson kezet. A szükséges fertőtle-
nítőszereket az Állami Egészségügyi Ellátóközpont
minden intézmény számára biztosítani fogja. Az ét-
kezéseket úgy kell megszervezni, hogy az osztályok,
óvodai csoportok ne keveredjenek, sorban állás ese-
tén tartható legyen a védőtávolság.

A közösségi terekben egyszerre csak annyi gyerek
tartózkodhat, hogy még tartható legyen a védőtá-
volság. Ha ez nem megoldható, akkor felső tago-
zaton és középiskolában ajánlott a maszkviselés. 

A felsőoktatásra érvényes intézkedési terv szerint
a jelenléti tanórákat lehetőség szerint úgy kell meg-
szervezni, hogy a másfél méteres védőtávolság be-
tartható legyen. Amennyiben ez nem lehetséges,
kötelező a maszk viselése. A diákotthonokba be-
költözés előtt ki kell tölteni egy kérdőívet, és test-
hőmérsékletet kell mérni. A szobák beosztása so-
rán törekedni kell arra, hogy egy-egy kollégiumi
szobában azonos csoportokban tanuló, azonos
tantermi órákat látogató hallgatók lakjanak.

Pápán fertőző góc alakult ki. Lapzártakor dr. Áldozó
Tamás, a város polgármestere arról számolt be:
hétfőn az ajkai kórházban meghalt egy pápai férfi.
Kedden újabb fertőzöttet találtak.

Időközben Merkely Béla professzor, rektor azt ja-
vasolta a televízióban: mindenki ingyen kapja meg
majd a vakcinát.
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SZEMSZ      G

Bobory Balázs

A badacsonyi büfében kiszolgáló hölgy
kényszeredett, de kedves mosoly kíséreté-
ben ezzel a mondattal zárta le kedden dél-
után rövid párbeszédünket, miután fiamnak
odaadta a jól megérdemelt jégkrémet, ne-
kem pedig egy deci olaszrizlinget mért ki. 
Bizony, augusztus 20. – illetve a néhány
nap ráadás – sok embernek nem (csak) az
államalapítás, vagy az életet, a megélhetést,
az otthont szimbolizáló kenyér miatt ünnep,
hanem mert itt a szezon vége, és jöhet
majd a jól megérdemelt pihenő. 
Az elsöprő többség persze érzi, átérzi a dá-
tum jelentőségét, és büszke magyarságára,
a több mint ezeréves államunkra, legendás
eleinkre, fordulatos, gazdag történelmünkre.
Az évről évre várva várt, most az ismert
okok miatt elmaradó tűzijáték nem csak lát-
ványa miatt szívet melengető, ilyenkor min-
den honfitársunk az égre emeli tekintetét és
talán melegség tölti el a lelkét mindazért,
amely a nemzet múltját, jelenét és jövőjét
foglalja magába. 
Nyilván sokaknak eszébe jut az is, hogy visz-
szavonhatatlanul itt a nyár vége, rövidülnek
a napok, hosszabbak az éjszakák, már nem
lehet tervezni teljes biztonsággal forró tópar-
ti hétvégéket, esetlegesek a kerti sütögeté-
sek, napozás helyett szolárium marad opció -
nak a barnuláshoz. Érkezik az ősz, változnak
a természet színei, az ember pedig sokkal in-
kább a kötelességei felé fordul, a nyári fesz-
telenséget a munka, a tanulás követi, az édes
szabadság emlékei kezdenek megfakulni.
Végtelenül ambivalens érzés ez. 
De talán így van ez jól.
Most még lehet egyet harapni a nyárból,
még édes a dinnye, de már tudjuk, hogy
érik a szőlő is. Lezárjuk életünk egyik leg-
furcsább nyarát, amely során talán jobban
felfedeztük hazánkat és egymást is, új em-
beri és kulturális értékeket ismertünk meg
(vagy kanyarodtunk vissza hozzájuk), meg-
tanultunk féket behúzva vakációzni. A kö-
vetkező hónapok feladatainak számbavé-
telénél sok egyéb mellett a vírussal is kal-
kulálunk, és reménykedünk, hogy teljes
életet élhetünk ősszel is. 
A badacsonyi büfé bezár, de a legtöbb he-
lyen most indul az igazi pörgés. Remélhető-
leg mindenki kipihente magát.

SZEZONZÁRÓ
„MÁR CSAK ÖT NAP, ÉS VÉGE!”

Ahirtelen lezúduló nagy mennyiségű csa-
padék pincéket, alagsorokat, üzleteket
árasztott el. Késő estig működtek a szi-

vattyúk a Szellő, a Szigethy, a Baross, a Sport,
valamint az Ipar úton. A Petz Aladár Megyei Ok-
tató Kórház alagsorából több ezer négyzetmé-
teres területről kellett kiszivattyúzni az intéz-
mény gépészetét veszélyeztető vizet.

Több autó elakadt az úttesten az utat borító nagy
mennyiségű vízben. Ismét víz jutott be a Dunaka-
pu téri mélygarázsba, igaz, most kevesebb, mint
két-három héttel ezelőtt, ezért csupán a legalsó
szintet kellett lezárni. Az üzemeltető azonnal
megkezdte a takarítást és a szivattyúzást a léte-
sítményben. Néhány utcában – például a Csoko-
naiban – fák ágait törte le az erős szél.

Komoly fennakadást okozott viszont a vasúti
közlekedésben, hogy Győr és Nagyszentjános
között rádőlt egy fa a vasúti pályára, ezért ott
egy ideig a forgalom szünetelt. A Győrt el-

AKARUNK-E „KÖZÉP-EURÓPA
VELENCÉJE” LENNI?
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Hétfőn ismét elúszott Győr. A negyvenperces felhőszakadás következ-
tében minden négyzetméterre 80 liter víz jutott. A csatornarendszer
nem bírta a terhelést, az úttestek felszínét elborította a víz. Az áldat-
lan állapotokon fölháborodó polgármester úgy fogalmazott, „Közép-
Európa Velencéje lett a városunk.”

árasztó, s lassan lefolyó víz miatt is háborog-
tak az emberek. A Pannon-Víz Zrt. közlemény-
ben magyarázta az okokat (ezt a 23. oldalon
olvashatják).

A polgármester bejegyzése a Facebookon
Dr. Dézsi Csaba András polgármester ezúttal
sem hagyta szó nélkül a történteket. Hivatalos
Facebook-oldalára a következő bejegyzést
posztolta: „Kedves Győriek! Nincs itt miről mel-
lébeszélni, ez a helyzet felháborító. Megismét-
lődött a két-három héttel ezelőtti zuhé, és
ugyanúgy ,,Közép-Európa Velencéje” lett váro-
sunk! Komoly gond van a csatornahálózat kar-
bantartásával! Az első eset után a Pannon-Víz
Zrt. vezetője bejelentette nyugdíjba vonulását.
Az új igazgató – aki leghamarabb szeptember
elején állhat munkába – feladata lesz a teljes
csatornahálózat sürgős átvizsgálása, mert az el-
múlt öt évben még részlegesen sem történt meg
a csatornalefolyók teljes körű és folyamatos tisz-
títása! Elég komoly feladatot jelent számomra az
az örökség, melynél számos területen trehány-
sággal kellett szembesülnöm! Köszönöm azok-
nak, akik ezek feltárásában a javaslataikkal segí-
tenek! Mert nekik is szívügyük Győr!”
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PATENT STORY
Egy idős férfi életét már másodszor mentette meg
a Patent távfelügyeleti rendszere.

A szívbeteg nyugdíjas késő délután lett rosszul.
Mivel egyedül volt, egyetlen módját látta annak,
hogy segítséget hívjon. Megnyomta az egészség-
ügyi pánikjelzés gombot a távfelügyeleti rendsze-
rének kezelőjén. A Patent diszpécserénél a kive-
títőn azonnal megjelent a riasztás. A 24 órában
dolgozó diszpécser rögtön útnak indította a pa-
tentos elfogókat, és ezzel egy időben hívta a

ÉLETET MENTETT A PATENT
mentő szolgálatot is. A szirénázva érkező mentő-
autóból kilépő mentőtiszteknek már a patentos
elfogók nyitották ki a lakást. A gyors helyszíni be-
avatkozás után a férfit kórházba szállították. Álla-
pota ezután stabilizálódott. A kedves idős úr nem
először kérte a 30 éves múlttal rendelkező cég se-
gítségét. Pár éve már ugyanígy mentette meg a
komolyabb bajtól őt a Patent! (x)

A Patent Távfelügyelet az egész család számára segítség a bajban.
Személy- és vagyonbiztonságban  a régió legnagyobb és legmodernebb szolgáltatója a Patent!

AGyőri SZC Sport és Kreatív Technikum
szakképzési feladatot lát el két – a nevé-
ben is jelzett – ágazatban. A szakképző in-

tézményben oktatott szakmák: nyomdaipari tech-
nikus, dekoratőr, fitnesz-wellness instruktor és
sportedző. „Ezeket nemcsak a leendő kilencedike-
seknek ajánljuk, de szeptembertől azokat is várjuk,
akik felnőttként szeretnének piacképes szakmákat
délutáni-esti munkarendben elsajátítani. Érettségi

Brassóban nyilvános vitára bocsátották azt
az elképzelést, hogy környezetbarát autók-
ra cserélik a mostani taxikat. Colmarban kí-
sérleti jelleggel szeptember 30-ig meg-
hosszabbították a Fő utca sétálóövezeti
státuszát. Helyi gazdasági fórumot rendez-
nek szeptemberben Erfurtban a koronaví-
rus gazdasági hatásairól. Ingolstadtban az
Audi-gyár területén folyó építkezés során
70 kilogrammos, II. világháborús bombát
találtak. A veszélyes szerkezetet sikeresen
hatástalanították.

Kuopióban napi ezer ember látogatja a fe-
dett uszodát és az élményparkot. A láto-
gatók visszajelzései alapján tovább fejlesz-
tik az új létesítményt. Győzelemmel avatta
Zöld Stadion nevű sportközpontját a Nof
Hagalil futballcsapat. A stadion megfelel
az első ligás létesítmények feltételeinek.

Nyizsnyij Novgorodban augusztus 19-én
nyitottak az óvodák. Eddig a koronavírus
miatt voltak zárva, de egyre több szülő te-
lefonált a hivatalba, kérték, hogy nyissák ki
az intézményeket, mert nem tudják megol-
dani a gyermekek elhelyezését. Poznanban
a Degi kórház ingyenes post-stroke rehabi-
litációt kínál.

Sindelfingenben víz- és földgázvezetéke-
ket cseréltet a város. A kínai Wuhanban
nyolc nemzetközi cargo repülőjáratot indí-
tanak az idén. Az első gépek Dallasba és
Los Angelesbe repülnek.

TESTVÉRVÁROSI HÍREK

NYIZSNYIJ NOVGORODBAN 
NYITNAK AZ ÓVODÁK

ISMÉT MEGÚJUL A MÓRA-ISKOLA
Július 1-jétől, az új szakképzési törvény hatályba lépésétől megújult a
Móra-iskola. Az összetett intézmény szétválik két tiszta profilú, a
Győri Szakképzési Centrum által működtetett intézményre: általános
iskolára és technikumra.

végzettséggel mindez két tanévet vesz igénybe” –
tájékoztatott Csengeri Mária igazgató.

A közismert Móra Ferenc egyedi nevet az általános
iskola viszi tovább, a középiskola megnevezése
egyelőre informatív jellegű. A technikum tantestü-
lete a következő tanévtől vesz fel megkülönböztető
nevet, addig mindkét intézmény legfontosabb tud-
nivalóit a moraferenciskola.hu honlap tartalmazza.
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Folytatódik a Reptéri út felújítása. A beru-
házás célja a mintegy 1152 méter hosszú
útszakasz felújítása által a gazdaságfej-

lesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző
közlekedésfejlesztés megvalósítása. Az önkor-
mányzat egy másik európai uniós támogatással
megvalósuló projekt keretében tervezi a Reptéri
út mellett futó kerékpárút megépítését is, ahol
a gyalogos közlekedés is lehetővé válik. A felújí-
tandó útszakaszon a meglévő 6-6,5 méteres
szélességet 7,5 méteres burkolati szélességre
bővítik, illetve a teherforgalom számára leálló-
sáv, közterületi parkolási lehetőség épül.

Támogatást nyert a város a Kálóczy téri csónak-
ház és a hozzá tartozó partszakasz felújítási
munkálataira is. Győr központi, frekventált ré-
szén, a Kálóczy téren helyezkedik el az a sport-
központ, ahol a projekt keretében a csónakház
és zöldterületének megújítása, valamint kisha-
jókikötő építése valósul meg. A beruházás ered-
ményeként olyan sport- és szabadidőközpont
létesül, melyben a hajók kikötését, tartózkodá-
sát, tárolását biztosító szolgáltatási egységek és
helyiségek is helyet kapnak.

Egy innovatív, kulturális-közösségi funkciójú tér-
ként megújul a jelenleg is közösségi programok

ÚJABB PROJEKTEK KERETÉBEN
FOLYTATÓDNAK A FELÚJÍTÁSOK
A győri önkormányzat hét újabb
projektje nyert támogatást a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív
Program keretében. Cikkünkben
röviden összefoglaljuk a lényeget.

helyszínéül szolgáló Nefelejcs köz. Megtörténik
a térburkolat felújítása és cseréje, lehetővé válik
a térről nyíló Ispita épület akadálymentes meg-
közelítése, valamint sor kerül a Rómer Ház mel-
letti terasz kialakítására is. Elsődlegesen a Ró-
mer Ház által szervezett programok színesíté-
sét, új programok indítását teszi lehetővé a fel-
újítás és eszközbeszerzés.

A József Attila úti rendelő átalakítása és bővítése
is szerepel a programban, ahol jelenleg felnőttor-
vosi és védőnői ellátás, valamint gyermekorvosi
ellátás folyik. A két különálló épület az 1970–80-
as években épült, és az 1990-es évek végi komp-

lex külső-belső felújítás ellenére ezek az épületek
mára már nem képesek kiszolgálni a városrész já-
róbeteg-ellátási igényeit. A jelenleg szabad terület
beépítésével egy új épületegységet alakítanak ki,
melyben a védőnői szolgálat tanácsadó irodáit
helyezik el. A felnőttorvosi és a gyermekorvosi
rendelők – belső funkcióbővítés mellett – az ere-
deti helyükön maradnak. 

A Generációk zöld belvárosa elnevezésű projekt ke-
retében a Generációk Művelődési Háza és az Eöt-

vös park újul meg. A projekt a környezeti fenntart-
hatóság követelményeit is szolgálja. „A projekt ke-
retében zajlik az Eötvös park felújítása, amely a bel-
város egyik fontos zöldterületét újítja meg, és ru-
házza fel új funkciókkal. A célunk, hogy ne csak
széppé, hanem élettel telivé váljon a liget, ezért hív-
tuk ötletpályázatra a fiatalokat, hogy ők tervezzék
meg, mit látnának szívesen a park központi terén.
Nagyszerű munkák születtek, és örömteli, hogy sok
fiatal gondolkozik kreatív módon a város jövőjéről”
– mondta el dr. Dézsi Csaba András polgármester. 

Egy másik projekt keretében létrehozzák a Győri
Református Bölcsődét. „Lényeges, hogy olyan ka-
pacitás álljon rendelkezésre, amely valós segítség
a győri kisgyermekes családoknak. A kormány
családbarát intézkedései között szerepel az a böl-
csődefejlesztési program, amelynek célja, hogy a
férőhelyek száma országosan a jelenlegi 50-ről
70 ezerre nőjön” – fogalmazott dr. Dézsi Csaba
András. A polgármester hozzátette, a szándék az,
hogy minden kisgyermekes szülő, aki szeretné,
bölcsődében tudja elhelyezni gyermekét

Győrben több hasonlóan jelentős fejlesztés is
várható a közeljövőben, köztük a Szalay úti böl-
csőde létrehozása. A projekt keretében egy 6
csoportszobás bölcsőde épül, mely a meglévő
Kígyó utcai bölcsődében rendelkezésre álló négy
csoportszoba áthelyezését, valamint további két
csoportszoba kialakítását teszi lehetővé 84 fé-
rőhely létesítésével.

A projektekben szereplő fejlesztések konkrét
kivitelezése a szükséges közbeszerzési és
egyéb eljárások sikeres lefolytatását követő-
en kezdődik. 

BÖLCSŐDÉK, 
A REPTÉRI ÚT

ÉS A KÁLÓCZY TÉRI 
CSÓNAKHÁZ 

FELÚJÍTÁSA IS SZEREPEL
A PROGRAMBAN
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Fehérváry Jákó OSB, a Sapientia Szer-
zetesi Hittudományi Főiskola rektora,
a bazilika felújítását koordináló műhely

vezetője elmondta, Michel Aupetit párizsi ér-
sek és kísérete olyan középkori templomo-
kat kerestek fel, amelyeket a közelmúltban
valamilyen jól átgondolt liturgikus koncepció
szerint újítottak fel. „A Notre-Dame új temp-
lombelsőjének kialakítását Macron elnök a
párizsi érsekre bízta. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy a főapátsági felújításról tudo-
mást szereztek és személyesen tekintették
meg templomunkat. A tavalyi tűzeset után
fontosnak tartják, hogy a liturgikus céljainak
megfelelő belső kialakítás jöjjön létre, és a
Notre-Dame látogatói – évi 10-12 millió hí-
vő és nem hívő ember – a majdani felújított

A PANNONHALMI BAZILIKA ADHAT INSPIRÁCIÓT

A NOTRE-DAME 
FELÚJÍTÁSÁHOZ
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Ács Tamás

A párizsi érsek vezetésével ötfős küldöttség járt Pannonhalmán,
hogy az egy éve tűzvészben megrongálódott Notre-Dame újjáépíté-
séhez ihletet merítsenek a bencés szerzetesi templom példájából. 

belső térben eljussanak Krisztus ismereté-
hez” – tette hozzá. 

Hortobágyi T. Cirill főapát és a bazilika re-
konstrukcióját koordináló műhely tagjai a fel-
újítás gondolati és spirituális mozgatórugói-
ról beszéltek a küldöttségnek. Közös vespe-
rással zárult a látogatás, a szentmisét a pá-
rizsi érsek celebrálta. 

„Lebilincselte őket a felújított templombelső,
értették az elképzelést, ami alapján megújult
a liturgikus tér. Bár a szerzetesi karakter
hangsúlyosabb a bazilikában, de ez egyben
székesegyház is, így a liturgikus tér tekinte-
tében a felújítás egyes elemei átemelhetők
a párizsi katedrálisba. Már az megtisztelő
volt számunkra, hogy a Notre-Dame újjáépí-
téséhez inspirációt szerettek volna egy ma-
gyar bencés szerzetesi templom példájából”
– fogalmazott Fehérváry Jákó OSB. 



Mindenkinek a képességeinek és
készségeinek legmegfelelőbb
munkát próbálják megtalálni a
rehabilitációs foglalkoztatást
végző győri Esély Kft.-nél.
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Agyőri Esély Közhasznú Nonprofit Kft. 161
dolgozójából 121 fő megváltozott mun-
kaképességű és fogyatékossággal élő

munkavállaló. A szervezet akkreditált munkál-
tató, bérmunkát végeznek a nyílt munkaerőpia-
con sok üzleti partnerrel. „Elsődleges feladatunk
a rehabilitációs foglalkoztatás, ami azt jelenti,
hogy próbálunk személyre szabottan foglalkoz-
tatni, a munkavállalók készségeit, képességeit
figyelembe venni – vagy azért, mert szakképe-
sítéssel rendelkezik, vagy azért, mert alkalmas
a feladat elvégzésére –, illetve előremeneteli le-
hetőséget biztosítani számukra” – mondta el a
nonprofit gazdasági társaság vezetője, Farkasné
dr. Lukácsi Zita. Hozzátette: „Vannak, akiknél ön-
magában azzal, hogy dolgoznak és szinten tart-
ható az egészségi állapotuk, már megvalósul a

SZEMÉLYRE SZABOTT FELADATOK

évek során, és vannak, akik párra leltek a náluk
dolgozók között és családot is alapítottak. A
nonprofit gazdasági társaság szakembereinek
nagy szerepe van abban, hogy a dolgozóik
esélyt kapnak és a számukra legmegfelelőbb
munkát végezhetik. Ehhez további segítséget
nyújtanak a munkavállalók mellett álló szerető
családok. A családtagok és az Esély Kft. szak-
emberei együttesen a támogatói, támaszai az
itt dolgozó megváltozott munkaképességű és
fogyatékossággal élő embereknek. (x)

MINDENKINEK A LEGMEGFELELOBBET

rehabilitáció. Vannak, akiket a nyílt munkaerőpi-
acra is fel tudunk készíteni.” 

A fő profiljuk mellett szociális és egyéb szolgál-
tatást is nyújtanak a munkavállalók részére.
Szociális szakembereikkel szabadidős progra-
mokat szerveznek és segítséget adnak az élet
szinte minden területén a munkavállalóiknak,
amennyiben azt kérik. Több családot sikerült
már lakáshoz juttatniuk, a munkavállalóik közül
többen kikerültek a hajléktalanellátásból is az

´́

Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára
elmondta: a Káptalandomb olyan kulturális ke-

resztény érték, amely építészeti és művészeti terüle-
ten is „fantasztikusat mutat be” az egész magyarság-
nak és Közép-Európának, másrészt „hatalmas szelle-
mi és keresztény lelki érték”. A kormány ezért nyilvá-
nította nemzeti emlékhellyé idén tavasszal a Győr szí-
vében lévő területet. Közölte, a zarándokház kialakítá-
sát a kormány 830 millió forinttal támogatta.

Veres András megyés püspök, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnöke reményét fejezte ki, hogy
a házban nemcsak vallásos emberek szállnak meg, ha-
nem a kultúrát és történelmet szeretők is, mert érezni
fogják, hogy a Káptalandombon nem csupán megnézni
kell az emlékeket, de elmélyülni is. 

„A Káptalandomb Győr egyik ékessége, ami a győri vár
köré épült. A Püspökvár folyamatosan fejlődik, akár-
hányszor itt járok, mindig valami újat látok, ami meg-
szépült” – ezt már dr. Dézsi Csaba András polgármes-
ter mondta, hozzátéve: ez a zarándokház egy nagy
előrelépés Győr életében. „Nem pusztán egy szakrális
helyszín újult meg, hanem az ide érkező vendégek is
egy nívós szálláshelyet találnak, amivel most a város
is gyarapodott” – fogalmazott a városvezető.

ÁTADTÁK A ZARÁNDOKHÁZAT

Átadták a Győri Egyházmegye káptalandombi épületegyüttesében kialakított, huszonhárom apartmanból és
egy kápolnából álló zarándokházat, a Domus Peregrinit múlt pénteken. 

Fotó: Ács Tamás

Soltész Miklóst (jobbra) 
Veres András vezette körbe 
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„Örülök, hogy személyesen is itt lehetünk és
megnyithatjuk az idei évadot. Azonban végtele-
nül szomorú is vagyok, mivel ez a példátlan
helyzet, ami kialakult az országban és a világban,
egy olyan évadot szakított félbe március 12-én,
ami rekordot dönthetett volna a nézőszámot il-
letően” – mutatott rá Forgács Péter igazgató
arra, hogy március közepéig a színház előadá-
sait 80 ezer néző látta, ez a szám az évad végéig
elérhette volna a 130 ezret is.

„Ha Isten is úgy akarja, elkezdjük az új évadot” –
tette hozzá, és emlékeztetett, a pandémia alatt
előadások ugyan nem voltak, de a színház nem
zárt be. Dolgoztak a munkatársak, gyártották a
díszleteket, így az új előadásokra már majdnem
kész díszletben próbálhatnak a színészek.

A 2020/21-es évadban a pótelőadások után a
Menyasszonytánc című klezmermusicalt láthatja

„HA ISTEN IS ÚGY AKARJA, 
ELKEZDJÜK AZ ÚJ ÉVADOT”

Ahogy korábban mi is hírt adtunk
róla, hat nagy- és két kisszínházi
bemutatót tervez a 2020/21-es
évadra a Győri Nemzeti Színház. A
múlt csütörtöki évadnyitó ülésen
elhangzott, augusztusban és
szeptemberben pótolják a járvány
miatt elmaradt előadásokat is.

Szerző: Rozmán László
Fotó: Ács Tamás

először a közönség, majd Az öreg hölgy látoga-
tása című tragikomédiát, ezt követően pedig a Li-
liomfi című vígjátékot. Január végén Vidnyánszky
Attila rendezésében mutatják be a Cooperával
közösen a Bánk bánt. Ezután a Szerelmes
Shakespeare című romantikus vígjáték, végül a
Csókos asszony című operett következik. A Kis-
faludy-teremben játsszák A hőstenor című bo-
hózatot és Pekka Laasonen finn rendező állítja
színpadra az Esőember című drámát. Sulibérlet-
ben a Leánder és Lenszirom című fantasy komédiát,
Tom Sawyer kalandjait és a Robinson meg a többiek
című zenés vígjátékot láthatják a gyermekek.

Műsoron marad a Chioggiai csetepaté, az Elisa-
beth, az István, a király, a Padlás, a Primadonnák,
a Szibériai csárdás, A király beszéde, A Pál utcai
fiúk és a Váratlan vendég.

A város képviseletében dr. Pergel Elza alpolgár-
mester köszöntötte a társulatot. „Ahhoz, hogy jó
színházat csináljanak, nem feltétlenül kell egy gi-
gantikus épület. A korai angol színjátszásban cso-
dálatos műveket adtak elő nagyon egyszerű körül-
mények között. Óriási erőt, energiát és hatást gya-
korolt mindenkire, mert nagyszerű színészek, zse-
niális előadók voltak a színpadon” – hangsúlyozta,
és hozzátette, ezt a kisugárzást érezni lehet a Győri
Nemzeti Színházban is. „A teátrum mindig külön-
leges adottságú és tehetségű embereknek ad ott-
hont, akik arra hivatottak, hogy nekünk, hétköznapi
és szürke embereknek fényessé, izgalmassá és
széppé tegyék az életünket, és megélhessük azo-
kat az érzelmeket előadás közben, amiket egyéb-
ként nem tudunk” – emelte ki az alpolgármester,
hangsúlyozva, tudja, hogy a művészeket, színésze-
ket is nagyon megviselte az elmúlt időszakban a
bezártság. „Azt kívánom, ne legyen olyan nap, amit

kötelező zárva tartással kell töltenie az intézmény-
nek. Hetekre, hónapokra soha ne kelljen önöknek
otthon maradniuk, és boldogítsanak bennünket so-
káig, hogy szép és tartalmas életet élhessünk,
amely önök nélkül nem sikerülne.”

Kiderült, az épületben csak maszkban lehet tar-
tózkodni, és azt az előadások alatt is viselni kell.
Több helyen fertőtlenítőt helyeznek ki. A teátrum
elővigyázatosságból a bérletszünetes előadások
esetében betartja az 500 fős létszámot. Nem
lesz lehetőség lépcsőjegyet sem váltani. Ameny-
nyiben a járványhelyzet megengedi, megnyitják a
jegypénztárakat, így remélhetőleg októberben
már telt ház előtt játszhatnak. Augusztus 30-ig
lehet bérletet megújítani, szeptember elseje után
pedig új bérleteket vásárolni.

A társulat egyperces néma főhajtással emléke-
zett az elhunyt munkatársakra, színészekre:
Dávid Ferencné öltöztetőre, Horváth Márta ren-
dezőasszisztensre, Szilágyi István „Pityi bácsira”
és Miksi Attila színművészre.

Forgács Péter bejelentette, örökös tag lett Pel-
lekné Molnár Zsuzsanna gazdasági munkatárs
és Horváth László technikai munkatárs. Egy új
színművésszel bővül a társulat, Karácsony Ger-
gely személyében.

MÁR próbálnak 
A SZÍNÉSZEK

Nagy Balázs színházért felelős polgármesteri biztos, 
dr. Pergel Elza alpolgármester, Forgács Péter igazgató, 
Borbás Zoltán ügyvezető igazgató és Silló István zeneigazgató
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Úgy sejtem, egy lengyel lány a szerelem vagy
a munka miatt költözik Győrbe.
Én a szerelmem, akkor már a férjem miatt jöt-
tem. Lengyelországban, Wroclawban születtem,
ott jártam egyetemre, a nyüzsgő kulturális élet-
ből bőven kivettem a részem, kerestem az utam.
Tagja voltam az egyetemi színtársulatnak, elő-
ször mint színésznő, majd mint rendező, de vol-
tam riporter és bemondónő is a helyi tévében,
valamint cikkeket írtam a helyi újságba. Kipró-
báltam magam a festészetben és verseket fa-
ragtam. Fesztiválokat, programokat szerveztem,
az egyik ilyen eseményen, amikor a diákság
megkapta a város kulcsát, ismerkedtem meg
egy magyar egyetemista fiúval. Házasság lett
belőle és kislányunk született. A férjemnek
munkát és lakást ajánlottak Győrben, döntenünk
kellett. Így kerültem ide.

Több mint harminc éve milyen volt megismerni
Győrt?
A nyüzsgő egyetemi, kulturális élet után egy
iparvárosban találtam magam. Először is köny-
vekből, önmagamat fejlesztve megtanultam a
nyelvet. Hamarosan kaptam munkát, amiből ki-
folyólag sok ismeretségre tettem szert, és se-
gítettem beindítani sok mindent a városban. A
közreműködésemmel alakult meg a lengyel ki-
sebbségi önkormányzat, majd emlékművet állí-
tottunk a lengyel–magyar barátságnak a Bem
téren. Megalapítottuk Magyarország máig
egyetlen lengyel kórusát, az Akkordot. Lengyel
zenészek, művészek kaptak bemutatkozási le-
hetőséget Győrben a közbenjárásommal.

Hogyan tudta kamatoztatni egyetemi diplo-
máját hazánkban?
Filológiai végzettségem van, így ezzel nem volt
probléma, angolul és lengyelül is tudok tanítani,
tolmácsként is dolgozom, többek mellett a győri
önkormányzat felkérésére. Sokat utazom, min-
den fordítási, tolmácsolási munkát elvállalok, le-
gyen az üzleti, kulturális terület, vagy éppen hiva-

EGY LENGYEL HÖLGY A GYŐRI MŰVÉSZEK PATRÓNUSA

KULTURÁLIS HIDAKAT ÉPÍT 
AZ ORSZÁGOK KÖZÖTT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Lengyelül és angolul tolmácsol,
fordít, tanít, cikkeket ír, verseket
költ, fest a győri vizuális művé-
szek meghatározó támogatója, a
lengyel–magyar barátság őrzője:
Rovács Jolanta. A lengyel szárma-
zású hölgy a háttérben szervez-
kedik, óriási energiákat fektet ab-
ba, hogy elérje céljait, megvaló-
sítsa elképzeléseit a közösségért.

talos ügy. Tolmácsoltam minisztereknek, képvi-
selőknek, polgármestereknek, művészeknek is.

Kilenc éve megalapította az Art World Hun-
gary Egyesületet, összefogva győri művészek
egy csoportját. Mi volt ezzel a célja?
Zágrábban kezdődött egy konferencián, ahol
hatvan ország művészei vettek részt, és eldön-
tötték, hogy a béke, a tolerancia, a megértés
jegyében kétévente találkoznak, hogy nyelveken
és kultúrákon átívelő „hidakat” hozzanak létre.
Eldöntöttem, Győrt is bevonom, hogy részesei
legyünk a nemzetközi kulturális összefogásnak.
A hitem és a kitartásom által az egyesület tagjai
mára egy összetartó művészeti csapattá váltak.
Kezdetben az elsődleges szempont a nemzet-
közi kapcsolatok megteremtése volt, számos
országban tartottunk kiállítást. Mostanra a len-
gyel–magyar barátságra fókuszálok, ezért a ki-
lencszáz művészt tömörítő krakkói Lengyel Mű-
vészeti és Tervezői Szövetséggel alakítottam ki

jó kapcsolatot, melynek eredményeként meg-
határozó jelentőségű kiállításokat, szemináriu-
mokat szervezünk mindkét országban. Ezt tar-
tom életem egyik fő művének, és jelenlegi tár-
sadalmi szerepvállalásom, hogy a két szervezet
egyenrangú partnerként jelenik meg, és szemé-
lyes barátságok is kialakultak.

Ma hogyan érzi magát városunkban?
Győr rengeteget fejlődött, szépült, számos te-
hetséges ember él itt, felpezsdült a kulturális
élet. A zene, az irodalom és a vizuális művésze-
tek gyógyítják a lelket, szabadságot adnak, ami-
re minden embernek szüksége van. Én is, ha úgy
érzem, leülök és festek, vagy verset írok. Ma már
magyar nyelven születnek a költeményeim,
ezen a nyelven szebben ki tudom fejezni az ér-
zéseimet. Úgy gondolom, a győri Art World Hun-
gary Egyesület alkotói olyan értékeket közvetí-
tenek, amelyek minden ember számára fonto-
sak, érdemes megnézni a kiállításainkat.
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AMagyar Ispitában múlt pénteken nyílt
tárlatra négy környékbeli grafikusmű-
vészt hívtak meg, akik a közelmúltban

aktívan alkottak. Kurcsis László győri, Magyar

GRAFIKUSOK KVARTETTJE
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A hagyományos Győri Művésztelepet idén a pandémiás helyzet miatt nem
tudták megtartani, de a szervezők, a Rómer Flóris Történeti és Művészeti
Múzeum munkatársai nem szerették volna megszakítani a több mint fél
évszázados hagyományt, ezért a „záró” kiállítást megrendezték. 

Mónika és Szőcs Géza soproni, és Mórocz Ist-
ván baji alkotók az idei, sorrendben LII. Győri
Művésztelep kiállításának résztvevői. A meg-
nyitón Székely Zoltán művészettörténész,

múzeumigazgató elmondta, célként fogal-
mazták meg, hogy a Győri Művésztelepen a
hazai, majd később a külföldről érkező képző-
művészek jelenlétükkel és műveikkel „színe-
sebbé” tegyék a helyi képzőművészeti, kultu-
rális életet. „Az elmúlt 52 év alatt azonban a
művésztelep több koncepcióváltáson esett át,
és így van ez most is, újra kell gondolni a jövő-
beni működését” – hangsúlyozta az igazgató. 

„Az itt kiállított munkáim egy nagyon nehéz év
lezárásaként készültek, és egy utazásnak –
amit életnek hívnak – az állomásai. Ez az uta-
zás egyre messzebb és tovább visz, hiszen
csak így tudunk közel kerülni önmagunkhoz és
csak így juthatunk el belső lépcsőinken át a vi-
lághoz is. Ezzel a kiállítással szerettem volna
tisztelegni, és megköszönni az együtt töltött
éveket elhunyt feleségemnek” – fogalmazott
Kurcsis László, aki rendszeres résztvevője a
művésztelepnek.

Mórocz István öt kiállított képére a mérnöki
pontosság a jellemző. Saját fantáziája, fiktív ké-
pek alapján korunk épített környezetét dolgozza
fel, klasszikus grafikai technikákkal készíti alko-
tásait.

Magyar Mónika először vesz részt a művészte-
lepen, kedvenc szénrajzait, valamint kollázs- és
pasztellalkotásait láthatjuk, megidézve a nyár
színvilágát. Szőcs Géza munkáira a szimbolista
ábrázolások mellett avantgard hatások is jel-
lemzőek. Jelenleg a színes rézkarcok foglalkoz-
tatják, ebből mutat be ízelítőt a Családi köveim
címmel készített sorozatával. 

A kiállítás kurátora Pápai Emese művészet-
történész. A tárlat szeptember 6-ig, hétfő
kivételével mindennap 10 és 18 óra között
látogatható a Magyar Ispitában (Nefelejcs
köz 3.).

GYŐRI MŰVÉSZTELEP ÚJRAGONDOLVA

Mórocz István, Magyar Mónika, 
Szőcs Géza és Kurcsis László 
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Egy párkapcsolat csak akkor tud jól működ-
ni, ha a párok azonos szenvedéllyel égnek
bizonyos kérdéseket illetően. Ha az egyik

fél nagy álmokkal rendelkezik a jövőre nézve, ak-
kor olyan partnert kell találnia, aki szintén nagy-
ratörő álmokat dédelget. Ha a férfi vagy a nő ke-

Hölgy ilág
Szerkeszti:
Szabó Csilla

Nagyon sokféle párkapcsolat léte-
zik, és sajnos egyre kevesebb közü-
lük az, amelyik boldog és kiegyen-
súlyozott. Pedig könnyen felsorol-
hatók azok a jegyek, amelyekkel an-
nak a férfinak kell rendelkeznie, aki
boldoggá tudja tenni a nőket.

véssé motivált az élet közös területein, akkor az
feszültséget fog okozni a kapcsolatban.

Ha egy férfi állandóan megnyugtatásra vagy bá-
torításra szorul, akkor valószínűleg nem fogja
megtalálni egy független nőben azt, amire szük-

sége van. Egy független nő egyedül is magabiz-
tosnak érzi magát, ezért jó, ha olyan partnere
van, aki szintén képes önállóan biztonságot te-
remteni magában és önmaga körül.

A férfi, aki boldoggá teszi a nőt, tiszteletben
tartja párja magánéletét, még akkor is, ha a kö-
zösségi média korszakában ezt nem könnyű
megtenni. Soha nem tiszteletlen, és nem is bán-
talmazó. A férfinak fontos az őszinteség, ezzel
együtt pedig az integritás megőrzése. Mindezek
fontosak ahhoz, hogy a kapcsolat jól működjön,
amelyben megosztják a felelősséget. Nem fel-
tétlenül vállalják ugyanazokat a feladatokat, de
amit vállalnak, azt el is végzik.

A férfi nem lehet birtokló, se nem féltékeny.
Nem igényli, hogy a párja állandóan vele legyen,
fogja a kezét. Szabadságot ad a másiknak,
ugyanakkor bízik a másikban és kapcsolatukban. 
Egy nő akkor boldog, ha a férfi, aki vele él, jól
kommunikál. Itt nemcsak arról van szó, hogy el
tudja mondani az érzéseit, azt, ami foglalkoztat-
ja, hanem azt is, hogy nyitott, szeretetteljes, öle-
léssel, kedvességgel is kimutatja szeretetét. 

A nők abban a párkapcsolatban tudnak kitelje-
sedni, amelyik stabil, és ahol a férfi támogató.
Azoknak a férfiaknak és nőknek is, akik önma-
gukban erősek és biztonságosak, nem lesz
probléma partnerük mögött állni, amikor annak
támogatásra van szüksége. Soha nem játsszák
el a másik bizalmát, és nem akadályozzák meg
a másikat abban, hogy olyan életet éljen, amilyet
szeretne.

A jó párkapcsolatban nagyon fontos a nagy-
szerű humorérzék is. A humor boldogabbá te-
szi a napokat, és a nehéz időket is segíthet át-
vészelni.

AKI BOLDOGGÁ
TESZI A NŐTA FÉRFI,
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TIBETBOL A TEREPAUTÓZÁS 
SZERETETÉT IS MAGÁVAL HOZTA
Szerző: Szabó Csilla 
Fotó: Garai Zsófia

Garai Zsófia a jótékonykodást köti össze a terepautózással, 2022-ben
harmadszor is elindul a Budapest–Bamako rallyn. Tibetből hazaérve
fordult e különleges hobbi irányába, és büszke arra, hogy az első után
már nem egyedüli női csapattagként vesz részt a megmérettetésen. 

Zsófia a Kazinczy-gimnáziumban tanult
nyelvtagozaton, Budapesten egy rallyver-
senyekkel foglalkozó cégnél dolgozott tol-

mácsként, majd Pécsett végezte a jogi egyete-
met. Vezetni viszonylag későn tanult meg, a fő-
városi forgalomban gyakorolhatott, kiváló okta-
tója volt. Zsófia szerint a hozott beidegződése-

a helyi sofőrök fantasztikus rutinnal vezették a
Jeepeket, és kedvet kaptam, hogy én is kipróbál-
jam. A második tibeti küldetésem után barát-
nőm keresett meg, hogy elmennék-e vele a Ba-
mako rallyra” – emlékezett vissza. 2018-ban
egy 30 éves kombi Mercivel vágtak neki az út-
nak, egyedüli női versenyzőként teljesítették a
távot. A Bamako rally valójában a jótékonyságról
szól, nevezési díjjal, szponzorok támogatásával,
a részt vevő csapatok előtte gyűjtést szervez-
nek, az adományokat konténerekben szállítják a
helyszínre. Iskolaépítéssel, faültetési program-
mal, kútfúrással, víztisztító berendezésekkel se-
gítik a befolyt összegből az ott élő embereket,
az autók pedig adományokkal megrakva indul-
nak el, amelyet az út során osztanak szét a
résztvevők.

Zsófia 2020 elején mondhatni last minute be-
ugrással újra részt vett a versenyen barátnőjé-
vel, ezúttal egy 21 éves Suzuki Swifttel vágtak
neki a túra kategóriát teljesíteni. „Ez nem autó-
versenyzés, hanem kihívás a táv teljesítése, jó-
tékonysággal egybekötve. Idén különdíjat is kap-
tunk, kétszeresen is teljesítő női csapatként” –
tette hozzá, és elárulta, a terep adja a nehézsé-
get, nem a vezetési képesség az elsődleges. „21
napig tartott, félelmet nem éreztem, az adrena-
lin adja a bátorságot, menni kell, nem lehet
leszakadni a konvojtól. Ez ad némi biztonságot,
mert tudjuk, hogy 50 kilométeres körzeten belül

ket le kell vetkőzni, majd a félelmet legyőzve kell
rutint szerezni az utakon. Győrben édesapja vál-
lalkozásában dolgozik évek óta, a cég autóit
használja, sajátot most készül venni, mint
mondja, bármit elvezet, de egy férfias, régi kocka
terepjárót keres, amellyel harmadszor is nekivág
a Bamako rallynak.

2012-ben és 2014-ben kétszer három hónapot
töltött Tibetben önkéntesként. „Nagyon vágy-
tam egy 3. világbeli országba. Ott nem egyszerű
eljutni bárhová, megkedveltem a „kalandtúrákat”,

´́
HARMADSZOR IS INDUL A BUDAPEST–BAMAKO RALLYN
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nem vagyunk egyedül. Guinea közepén
nincs szerviz, ha valami adódik, nekünk
kell megoldani. Nem szabad pánikolni,
ilyenkor újratervezés van. Volt olyan hely-
zet, amikor már 18 órája vezettünk,
Demjén Rózsi szólt az autóban, a leírha-
tatlan csillagos ég alatt zseb-
lámpával kerestük a nyomtá-
vot. Casablancában a vezetés
igazi kihívás volt, hogy baleset
nélkül átérjünk a városon a
sávok nélküli széles sugár -
utakon, ahol egymás mellett
húsz autó is elfér és megy is.
Offline navigációval vezetni,
miközben annyi impulzus ér,
mint itthon hónapok alatt. A
társam is vezetett fejben, fel
kellett kötni a nadrágunkat,
de igazi csapatmunka volt. A
saját határainkat feszegetjük
az út minden egyes pillanatában. Céltu-
datosság van bennünk, rengeteg él-
ménnyel térünk haza, ráadásul nőként
teljesítünk.” 

A 2022-es Bamako rallyra különválnak a
barátnőjével, két autóval tervezik a rész-
vételt. Baráti társaságukban gyökeret
vert a jótékonyság, többen szeretnének
nekivágni nőként. Zsófia úgy véli, félnek a
vezetéstől, de bátrabb és tapasztaltabb

sofőrként fognak visszatérni, ha vele tar-
tanak. „Egy jó női sofőr jobb, mint egy jó
férfi vezető” – vallja Zsófia, aki nyelvtu-
dásának előnyét is megtapasztalja az
utak során. Tibet és Afrika megérintette,
ahogy fogalmaz, „jelet kapott”, gyönyörű

helyeken járt, eldugott kis falvakba juttat-
va el a segítséget. Az első alkalommal
rengeteg fotót készített, másodjára szinte
elő sem vette a kamerát. „Európai szem-
mel elképzelhetetlen, milyen szegénység-
ben élnek, mi próbálunk segíteni a lehető-
ségeinkhez képest. Tibeti tartózkodásom
óta azt vallom, találjuk meg a boldogsá-
gunkat saját kis közegünkben, és ha mel-
lettem is boldogok az emberek a saját kis
burkukban, az a legfontosabb.” 

KIHÍVÁS
A TÁV TELJESÍTÉSE,
JÓTÉKONYSÁGGAL 
EGYBEKÖTVE
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És miért is vagyunk mi a legjobbak a felnõttoktatásban?

*Megfelelõ képesítés beszámításával, vagy igény esetén a tanulmányi idõ megrövidítésével (osztályozóvizsgákkal).

1. Intézményünk a felnõttoktatásra specializálódott. 2. 8 osztállyal is jelentkezhetsz. 3. 16 éves kortól jelentkezhetsz 
és felsõ korhatár nincs. 4. Munka mellett, heti két délutánt vesz igénybe. 5. Diákigazolvány, családi pótlék, illetve egyéb

kedvezmények igényelhetõek. 6. Tanulóink a tanórákról való mulasztásaikat otthonukban az internet és weboldalunk
segítségével pótolhatják digitális formában is. 7. A négy kötelezõ érettségi tantárgy mellett az ötödiket személyre szabjuk.www.tudasfagimnazium.hu

Facebook: Tudásfa Gimnázium
tudasfagimnazium@gmail.com
Tel.: 30/321-4321, 20/237-9035

ÉRETTSÉGI AKÁR 1-2-3 ÉV ALATT*

Már elkezdôdött a beiratkozás!   Várunk sok szeretettel!   Tudásfa Gimnázium Gyôrben is! 

Zöld saláták 
Nyáron köszönjünk el a megfőzött zöldségektől,
és töltsük fel a hűtőt friss saláta-alapanyagok-
kal: vásároljunk spenótot, rukkolát, fejes salátát,

NYÁRON ZÖLDET!
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Pixabay

A legjobb méregtelenítők a zöld színű zöldségek és gyümölcsök, mivel
magas víz-, klorofill- és rosttartalmuk van. A klorofill a zöld növények-
ben fotoszintézis útján keletkező pigmentanyag, ettől lesznek a leve-
lek zöld színűek. A klorofill magnéziumot tartalmaz, tisztítja a vért,
hozzájárul a máj hatékony működéséhez és javítja a vérképet.

tépősalátát, bármit, amit szeretünk. A sötétzöld
saláták karotinoidokat tartalmaznak, amiket a
szervezet A-vitaminná alakít át – védi a bőrt a
leégéstől, erősítve a káros sugárzás elleni védel-
met. A zöld salátákat és spenótot keverjük ka-
rotintartalmú élelmiszerekkel: sárgabarack, sár-
ga- és görögdinnye, sárgarépa, paradicsom, ró-
zsaszín grapefruit, mehet hozzá még lazac,

tojás, cayenne bors, és máris kész a finom sa-
láta. A legfontosabb zöldek: brokkoli, spenót,
zöldbab, kivi, uborka, zöldborsó, alga, zöld búza-
fű és a salátafélék.

Zöld tea
Az egyik legüdítőbb nyári ital, amely ízletesebb,
mint a víz. Tele van antioxidánsokkal és hidratál.
A zöld tea hasznos lehet a rák és a szívbeteg-
ségek elleni küzdelemben, a koleszterinszint
csökkentésében, az anyagcsere rendbetételé-
ben, és késleltetheti a demencia kialakulását is.
Meleg időben érdemes jeges tea formájában
készíteni, hiszen egészséges alternatívája az
üdítőknek, jobban frissít, mint a szénsavas italok. 

Savanyú citrom
A lime gyümölcsöt íze miatt gyakran a citrom-
hoz hasonlítják, de annál savanyúbb, jellegzete-
sebb, és a zöld színű termés mérete kisebb. A
magyarul savanyú citromnak nevezett lime-ot
elsősorban italok, főként koktélok ízesítésére
használják, gyümölcséből savanyúságokat, sa-
vanyú mártásokat készítenek, de egyes ételek-
nek is fontos összetevője. C-vitamin-tartalma
jelentős, amit a nyári hónapokban is értékel a
szervezetünk. Antioxidánsokban, flavonoidok-
ban is rendkívül gazdag, és az emésztésünket is
segítheti, ha egy teáskanál lime-levet egy pohár
langyos vízzel, egy teáskanál mézzel összeke-
verünk, majd megisszuk étkezések után.

A LEGJOBB MÉREGTELENÍTŐK
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mas fogásokkal, amihez elengedhetetlen a jó-
fajta kenyér.

A Nyugat-Dunántúlon egy szokásos ünnepi asztal
húslevessel kezdődik, rántott finomságokkal és
krumpli-rizs körettel folytatódik. Népszerű a sültek
sora is, mint a fűszeres oldalas, sült tarja, töltött
csirke, és ilyenkor szokás elővenni a hizlalt, tömött
kacsákat is, vagy legalább a combját. Kevés azon-
ban az a fogás, amihez ne kívánkozna legalább egy
kenyércsücsök. Tunkolni, elválasztani, bort kísérni
és kenyérvéggel várakozni a fogások között.

A kenyér az asztal lelke és elárulja a háziasszony
szándékát is, mennyire ügyelt a menü részletei -
re. A jó kenyér manapság nehezen elérhető, de
Győr hemzseg a jó pékektől és mi magunk is le-
hetünk azok egy kis kovásszal, vagy akár köl-
csönkovásszal is, hiszen mindannyian szívesen
osztogatjuk, akik készítjük. Kérjünk bátran és
süssünk az ünnepi asztalra igazi kenyereket,
hogy méltón töltsük a kenyér és egyben állam-
alapításunk ünnepét!

2020. augusztus 21.20

Keresztény államalapításunk ünnepe au-
gusztus 20-a, ami Szent István kirá-
lyunk nevéhez fűződik. 

A magyar királyság és államiság megalapítója
1038. augusztus 15-én hunyt el, Mária menny-
bemenetelének napján, ezért sokáig ezen a dá-
tumon emlékeztünk meg az uralkodóról. 1083-
ban azonban áttették augusztus 20-ra, amikor
is I. Szent László közbenjárásával avatták szent-
té Istvánt. Szent István nevét rengeteg templom
viseli, ezért sok templomünnepet tartanak ezen
a dátumon és még több az ünnepi asztal izgal-

Az elmúlt időszak pozitívuma,
hogy Magyarország sokkal jobb
kenyeret eszik, hiszen szívesen és
egyre többen sütünk otthon. Ne
felejtsünk el a kenyér ünnepére is
bedagasztani egy bucit.

#szarkazsófi

Bevásárlólista az igazi rozskenyérhez

220 g aktív kovász

350 g rozsliszt

150 g BL 55 búzaliszt

1 kk. só

1 ek. méz

1 marék pirított mag

300 ml langyos víz

Elkészítés
Az aktív, habzott kovászt elkeverem a langyos
vízben és hozzáadom a mézet, valamint a
magvakat. Kimérem, majd összekeverem a
liszteket és ezt is hozzáadom, majd sózom és
3-4 perc alatt kézzel vagy robotgéppel össze-
állítom. Lisztezett felületen gombócot formá-
zok belőle vizes kézzel, majd egy szűrőbe vagy
szakajtóba konyharuhát teszek, vastagon ki-
lisztezem, és ebbe teszem bele a cipót. Leta-
karva 2,5 órán át kelesztem. 250 fokra előme-
legítem a sütőt az öntöttvas edényemmel
együtt. Sütőpapírra borítom a kenyeret, bele-
teszem a forró fazékba, lefedem és 30 percig
sütöm. Ezután további 210 fokon, fedő nélkül
még 30 percet. Rácson hűtöm a kenyeret és 2
óra múlva már szeletelhetem is.

TIPP: A KENYÉR
MEGSÜTHETŐ EGY TEPSIN IS,
FEDETLENÜL, DE FAZÉKBAN
MÉG KÖNNYEDEBB 
SZERKEZETE LESZ.

AZ ÜNNEPI ASZTAL LELKE: 

A KENYÉR
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Akicsi jól van, a patások újszülötteihez méltó-
an világra jövetelét követően nem sokkal
lábra állt és követte anyját a kifutóban. Ő már

a második szamárcsikó az állatkertben, aki idén
született: májusi féltestvére méretben lassan utoléri
a felnőtt álla tokat. A két szamárcsikó azonban még
a felnőttekénél dúsabb, úgynevezett csikószőrt hord,
melynek segítségével könnyű őket megkülönböz-
tetni a kifejlett állatoktól. A kis szamárcsikó még kicsit
komikusan hat a testéhez képest viszonylag hosszú
lábaival, ez általánosan jellemző a legtöbb lóféle csi-
kójára. A csapatban élő harmadik kifejlett kanca hasa
is sokat sejtetően dudorodik – elképzelhető, hogy
rövidesen újabb utód érkezik a kis családba!

A házi szamár Észak-Afrikából származó, világ-
szerte elterjedt háziállat. Őse feltehetően a má-
ra kihalt núbiai vadszamár, melynek legközelebbi
rokona, a szomáliai vadszamár kis létszámban

A szervező A-Team Győr adatai szerint szombatra
142, vasárnapra pedig 140 gazda és kutyája páros
nevezett az ország minden részéről, valamint
Ausztriából és Szlovákiából. Az agility egy olyan ku-
tyás sport, amely minden kutyafajta számára nyi-
tott (társasági kutyák és keverékek számára is). Ele-
inte célja a show, a szórakoztatás volt, később ver-
senysporttá vált. A verseny a díjugratáshoz hason-
ló. Egy pálya 15-20 akadályból áll. A verseny végén
értékelik az egyes köröket, elsősorban a hibátlanság
számít, a gyorsaság csak másodlagos szempont.

A mozgásigényes kutyafajták számára az agility
kitűnő sport, hiszen leköti a fölös energiáikat,
növeli fegyelmezettségüket, fejleszti koncent-
ráló készségüket és kitűnő izomzatot, kondíciót
biztosít számukra. A COVID-járványra való te-
kintettel az egyes kategóriákban nem egy idő-
pontban kezdődnek a futamok.

Ismét ünnepre készülhetnek a kutyás sportok kedvelői, augusztus
29–30-án tartják ugyanis a VIII. Szigetköz Agility kupát a dunaszegi
sportpályán. Várják az érdeklődőket is.

ÚJ JÖVEVÉNY ÉRKEZETT 
NAGY FÜLEKKEL ÉS BÁRSONYOS BUNDÁVAL

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

Új jövevénnyel találkozhatnak a
látogatók a Xantus János Állat-
kertben: július végén, egy vasár-
nap este kis csődörcsikó látta
meg a napvilágot a házi szamarak
kifutójában!

ugyan, de máig megtalálható Afrikában. A házi
szamarat sokszor emlegetik a „szegény ember
lovaként”, és bár átlagos testmérete kisebb a ló-
énál, szintén alkalmas teherhordásra, szamara-
golásra, sőt egyes vidékeken a húsát és a tejét
is fogyasztják. A közhiedelemmel ellentétben
egyáltalán nem buta állat, kifejezetten okos pa-
tás, kellő türelemmel könnyen idomítható, sze-
lídíthető. Világszerte számos fajtáját tenyész-

tették ki, a győri állatkertben az őshonos magyar
parlagi szamár látható. 

A Xantus János Állatkert a hosszú hétvégén is min-
dennap nyitva van és várja látogatóit! A Zoo Show
és az érdekes látványetetések mellett TapiZoo-val
várjuk vendégeinket, akik állatkerti sétájuk során
számos idei születésű kisállatban gyönyörködhet-
nek – köztük a pár hetes kis szamárcsikóban!

KUTYÁSOK 
VERSENYE

Fotó: Csollán Péter

Támogatott tartalom
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ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

FUTÉSSZERELOHEGESZTÓ́ ´́ ´́

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024
GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

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

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás-
bizonyítvány

CSOSZERELO´́ ´́

Feltétel: szakirányú végzettség,
PLC-programozás alapismerettel

MUSZERÉSZ´́
Feltétel: szakirányú végzettség
VILLANYSZERELÓ́

Feltétel: szakirányú végzettség,
elektrikusi minősítő vizsga

VILLANYSZERELO–
ELEKTRIKUS

´́

Bérezés megegyezés szerint.

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Amit kínálunk: bejelentett munkaviszony, folyamatos
munkavégzés • versenyképes fizetés + cafetéria • vidéki-
eknek bejárási költség térítése • szakmai képzések támo-
gatása • hosszú távú munkalehetőség • munkavédelmi
eszközöket, kézi szerszámokat, gépeket biztosítunk

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 tár-
gyában tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési 
és Kivitelezési Igazgatósága felvételt hirdet
az alábbi munkakörök betöltésére:

TETOFEDO-BÁDOGOS
Feltétel: szakirányú végzettség

CSOSZERELO
Feltétel: szakirányú végzettség

ASZTALOS
Feltétel: szakirányú végzettség

FESTO
Feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

´́ ´́

´́

ÁLLÁSHIRDETÉS

TÁRSASHÁZKEZELO

Változatos, színes, sokrétű feladatra 
vágyik egy stabil, kiszámítható 
munkahelyen, kötetlen munkaidőben? 
Akkor nálunk jó helyen kopogtat!
A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő
üzletága felvételt hirdet

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 „Társas-
házkezelés” jeligét. 

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzett-
ségű, jó szervező- és koordináló képességgel rendel-
kező, önálló munkavégzésre képes vezető egyéniség.
Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházak-
ban társasházkezelői tevékenység ellátása. A felvétel-
nél előnyt jelent a társasházkezelői végzettség és/vagy
az építőiparban szerzett gyakorlat, saját gépkocsi.

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 31.

´́

Új technológiával kezeli a győri 3-as szá-
mú tározótóban megjelent hínárt a
Győr-Szol Zrt. Korábban a vízfelszín

alatt 1-1,5 méter mélységben vágta le a hí-
nárt egy arra alkalmas berendezés, a most al-
kalmazott eljárással tövestül távolítják el a nö-
vényt, így várhatóan tartósabb eredményt si-
kerül elérni.

A József Attila-lakótelep 3-as számú tározóta-
ván a víz felszínén úszó szerkezet végzi a hínár-
mentesítést. A felszín alatt dolgozik a szerkezet-
re szerelt nagy teljesítményű motor, amely olyan
erővel tolja maga előtt a vizet, hogy a hínárt tö-
vestül tépi ki a talajból. A kitépett növényt a víz-
ből összegyűjtik és elszállítják.munkakör betöltésére!

ÚJ TECHNIKA
A HÍNÁRMENTESÍTÉSBEN

Az úszó berendezésre egy másik, kisebb for-
dulatszámmal működő motort is szereltek.
Ennek feladata a víz mozgatása, a rétegek ke-
verése, a levegőztetés. Ugyanis a hínár eltá-
volításakor szerves üledék és gáz szabadul fel,
a víz átmozgatásával azonban növelhető a tó
oxigénszintje.

Ezzel az eljárással ugyan hosszabb ideig
tart egy-egy tó hínármentesítése, azonban
a növényt a korábbiaknál ritkábban kell
majd eltávolítani és a víz minősége is javul.
A berendezés kísérleti jelleggel működik,
amennyiben a tapasztalatok kedvezőek, a
szolgáltató a hosszú távú alkalmazását
tervezi. 
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2020. augusztus 17-én 16.30-tól mintegy 40 percen
keresztül óriási mennyiségű csapadékot hozó felhősza-
kadás zúdult Győrre. Az eső intenzitása meghaladta a 80
mm/óra értéket, ami azt jelenti, hogy minden egyes
négyzetméterre 80 liter víz jutott.

Ezzel a hatalmas vízmennyiséggel a város egyesített
rendszerű csatornái 19 órára tudtak megbirkózni, de így
is kapacitásuknak megfelelően ellátták feladatukat, hi-
szen karbantartásuk üzemi kapacitásuk fenntartására
biztosított.

A város néhány pontján átmeneti vízborítás alakult ki, de
ezek a gyűjtőhálózat levezető képességének arányában
fokozatosan megszűntek. Sok víznyelőbe most sem tu-
dott bejutni a víz, mert a rácsokat eltömítették falevelek
és egyéb utcai hordalékok.

A PANNON-VÍZ ZRT. KÖZLEMÉNYE

A hétfői vihart követően kedden sajtóközleményt adott ki a Pannon-Víz Zrt.,
régiónk víziközmű-szolgáltatója, melyet változtatás nélkül közlünk.

Továbbra is várjuk a győriek bejelentéseit arról, ha valahol
eltömődött víznyelőrácsokat látnak, mert munkatársaink
ezekről el fogják távolítani az odagyűlt szemetet.

Azokon a területeken, ahol a csatornázás elválasz-
tott rendszerű, azaz külön vezeték vezeti el a
szennyvizeket és külön vezeték vagy árok a csapa-
dékvizeket, ott nem a Pannon-Víz Zrt. feladata az
esővizek elvezetése.

A Pannon-Víz Zrt. minden rendelkezésére álló eszközzel,
emberi erőforrással, csatorna-rekonstrukciókkal bizto-
sította és biztosítja az üzemeltetésére bízott csatornák
kapacitásuknak megfelelő működését. 

Minden, ezzel ellentétes híresztelés feltehetően a hiteles
információk hiányában születhetett és ezért alaptalan!



KIADÓ

Külön bejáratú albérleti szo
ba egyetemista kislány ré
szére kiadó Adyvárosban.
Érdeklődni: 0696/283855
ös telefonszámon. A busz a
lakástól indul az egyetemig.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi, 2 szobás, 50 nm
es, gázfűtéses, határozat
lan bérleti szerződéses la
kást cserélne nádorvárosi
vagy adyvárosi, 2 szobás,
határozatlan bérleti szerző
déses lakásra. (Hirdetési
szám: 196)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm
es, távfűtéses, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 3 szobás, esetleg
1+2 fél vagy 2+2 fél szobás
lakásra Nádorváros, Adyvá
ros, Marcalváros területére,

Arénába! 2020. szeptember
12. 19.30. A szektor, bal ol
dal, 8.sor 1234. szék. A
jegyek külön is megvásárol
hatók. 9.990 Ft/ db. A szerve
zőktől kapott információk
alapján a koncert meg lesz
tartva! Érd.: 0620/3347071.

Hagyatékot, kristályokat, bi
zsut, pénzeket, kitüntetése
ket, órákat, porcelánokat,
festményt, képeslapokat.
0620/5567141

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok!  0620/529986

Felment a tört arany ára!
9.000 Ft/gtól. Régiségfelvá
sárlás! Győr, Hotel Rába!
Augusztus 26án, szeptem
ber 2án, szeptember 9én,
szeptember 16án. 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

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

Kisebb kőművesmunkát, be
tonozást, belső átalakítást,
vízbekötést vállalunk. 06
30/6671385

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

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

Nagytakarítási akciót hirdet
a győri TippTopp Mosoda.
Lakások, irodák, lépcsőhá
zak takarítását, szőnyegtisz
títást is vállalunk. Augusztu
si megrendelőnknek 20%
os árengedményt biztosí
tunk.  0670/6708268.

Duguláselhárítás, víz
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Külbeltéri
burkolatok javítása. 06
70/3636633

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

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

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

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés: 0670/5642280.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, he
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! 0670/6405101.
Díjtalan értékbecslés!

Eladó jegyek a Demjén Turné
győri koncertjére az Audi

• 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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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

ÁLLÁS

Győri, belvárosi szállodába
szakács kollégákat várunk
főállású, 8 órás bejelentés
sel, valamint alkalmi szakács
munkára is. Érdeklődni: 06
30/1522896

Illemhely felügyeletére és
takarítására elsősorban
nyugdíjast keresünk. 06
96/365452

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
20/2399198.

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

max 2. emeletig. (Hirdetési
szám: 199)

Belvárosi, 3 szobás, 130 nm
es, gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 3 szobás, 70 nmes,
belvárosi vagy révfalui, egye
di gázfűtéses, határozatlan
bérleti szerződéses lakásra.
(Hirdetési szám: 201)

Marcalvárosi, 3 szobás, 53
nmes, távfűtéses, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 1 szobás ná
dorvárosi lakásra, max. 40
négyzetméteresig. (Hirdeté
si szám: 207)

Szigeti, 3 szobás, 64 négyzet
méteres, távfűtéses, erké
lyes, határozatlan bérleti
szerződéses, rendszeresen
felújított lakást cserélne 2
szobás, 4560 négyzetméte
res, belvárosi, nádorvárosi,
József Attilalakótelepi, sza
badhegyi vagy kismegyeri la
kásra. (Hirdetési szám: 209)
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye egy páros tiszteletjegy, amely beváltható a Cinema
City Győr moziban szabadon választott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben,
illetve postán értesítjük.

2020. augusztus 21.26



2020. augusztus 21. 27

A MI

UTCÁNK
Sziget (9025)

A városrész neve nem véletlen. Győr folyói régen
másként ölelték át a várost. A 16. század köze-
péig a Rábca egyik ágán a mai Abda és Pinnyéd
között folyt a Mosoni-Dunába. A győri vár védel-
mére a vár mellé is elterelték a folyót, kialakítva
így a vár körüli védelmet, és a vizek által közre -
fogott szigeti települést, körülölelve Sziget falut.
Ma, ahol a Bercsényi ligetben az árokszerű mé-
lyedésben játszótér, park van, ott folyt Győr egyik
folyója, a Rábca, a mai fürdőközpont helye körül
betorkollva a Mosoni-Dunába és a Rábába. Az
1906-os folyószabályozás óta Sziget felett, észa-
kon, a Püspökerdő alatti új-régi medrében folyik.
Így a valamikori Sziget falu már nem sziget, és
Győrhöz csatolásával nem önálló település. Mára
szerves és szépen fejlődő városrésze Győrnek.

Akác tér, Akác utca
A tér és az utca az 1890-es évek elején, közel
egyszerre kapta nevét, amikor még akácfával teli
terület volt. Győr egyik legrégibb két közterülete.

Alpár utca
A Bács-Kiskun megyei település, Alpár (ma Tisza-
alpár) melletti síkság Árpád vezér és Zalán bolgár
fejedelem csatájának helyszíne volt, ahol Attila
hagyatékát szerezte vissza: Magyarországot. Vö-
rösmarty Mihály hőskölteményében Zalán futása
címmel állít ennek emléket. Az utcát 1928-ban
nevezték el. Egyébként keresztnévként is egyre
gyakoribb – jelentése: hős férfi.

Bercsényi liget
Bercsényi Miklós (1655–1725) kuruc főgenerális,
a Rákóczi-szabadságharc tábornoka és irányítója.
A mai liget, park, a Rábca medre volt, 1906-os
feltöltéséig. Mára a közterület két részből áll, egy
újvárosiból és egy szigetiből, ami között a valami-
kori meder helyén liget húzódik. A folyó átterelése,
a meder feltöltése után 1913-ban nevezték el
Bercsényiről. Az utcában emléktábla is található,
valamint az utca végén, a Cinka Panna utcában a
róla elnevezett középiskola működik.

Botond utca
Botond (907–?) magyar törzsfő. A honfoglalás utá-
ni „kalandozások” egyik legendás alakja. Erejéről le-
gendák keringtek, és egyik legismertebb anekdotá-
ja, hogy Bizánc kapunál legyőzött egy hatalmas ter-
metű görögöt. 1957-től nevezik így az utcát.

Cziráky tér
Cziráky Béla gróf (1852–1911) a Rába-szabályozási
Társulat elnöke, vezetője, irányítója volt. Emléke az
utcanéven kívül a Radó-sziget végén, a Rába és Du-
na összefolyásának helyén egy 25 méteres obeliszk
(Horváth Adorján szobrászművész alkotása – 1913).

Szerző: 
Czvikovszky Tamás Dr. Némethy Ernő sétány

Dr. Némethy Ernő (1841–1883) ügyész, sportve-
zető. 1882. augusztus 22–23-án Mihálkovics Ti-
vadarral együtt rendezték meg az első balatoni
evezős és vitorlásversenyt Balatonfüreden. Em-
léktáblája a Rát Mátyás tér 8. számú épületen
van. A sétány a Rába vonalát követi a Petőfi hídtól
a Rába-kettős hídig. 2012-ben nevezték el róla. 

Ecet utca
Valamikor még ecetgyár is működött Sziget-
ben, a Fürst Ecetgyár. Innen az utca elnevezé-
se, 1932-től.

Erkel Ferenc utca
Erkel Ferenc (1810–1893) zeneszerző, kar-
mester, zongoraművész. A Bánk bán című ope-
ra mellett több operát, karművet és zenét
szerzett. Himnuszunk zenéjét Kölcsey Ferenc
versére 1844-ben írta meg. Az utcát 1948-
ban nevezték el, névadójáról a 8-as számú há-
zon emléktábla is találhat.

Fürdő tér
A valamikori termálfürdő helyén, a győri stranddal
összevontan kialakított fürdőcentrum előtti tér
2003-ban kapta a nevét.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

„Mondhatom, hogy megismertem és megsze-
rettem a várost, pedig először nem a legszebb
helyeket láttam Győrből. Emlékszem, hogy a
Kossuth utcára kanyarodtunk be az autóval, majd
az akkor még nem létező Aqua Sportközpont irá-
nyába mentünk. Akkoriban nagyon más volt ez a
környék, de aztán változott a helyzet, épült, szé-
pült sok minden, mi pedig annyira megszerettük
Győrt, hogy az otthonunk lett. Három éve újítot-
tuk fel azt a házat, amit korábban béreltünk,
nagyjából akkor dőlt el, hogy mi már győriek ma-
radunk” – mesélte Jakabos Zsuzsanna a város-
néző séta első állomásán a Jedlik hídnál.

„Természetesen figyelemmel kísérjük a másik pá-
lyafutását, sikereit, de ritkán láttuk egymást. Koráb-
ban Pécsen inkább csak összefutottunk, pár mon-
datot beszéltünk. Ennyi időt még nem töltöttünk
együtt, mint ma, és nemcsak az interjú miatt mon-
dom, de nagyon jól érezzük magunkat. Biztos, hogy
gyakrabban találkozunk majd Győrben, mint eddig
bárhol bármikor. Nagyon szép gesztus Zsútól, hogy
a beilleszkedés első lépéseiben segít” – mondta
Iványi Dalma már a Dunakapu téren, és megjegyzi,
sokszor hallotta, hogy szép városban kezdhet el
dolgozni, és ezt most közelről is tapasztalja.

„Annak is nagyon örülök, hogy nem kell új neveket
megtanulni, mert itt is és Pécsen is van például
Széchenyi tér és Király utca is. Egyébként régimódi
ember vagyok, nekem sokat jelent, ha egy város-
ban megmaradtak a stílusos régi épületek, ha van

GYORIG ÉRT A PÉCSI SZÁL

Különleges idegenvezetést kapott
a Győr női kosárlabdacsapatának
új vezetőedzője, Iványi Dalma. Az
egykori klasszis játékosnak az
úszóolimpikon Jakabos Zsuzsanna
mutatta be a várost. A két sporto-
lót a pécsi szál köti össze, hiszen
mindketten a baranyai megye-
székhelyről érkeztek Győrbe: Zsu
hét évvel ezelőtt, Dalma mind-
össze néhány hete.

hangulata, történelme a helynek. Győrben tetszik
az is, hogy sok a folyó, a vízpart, ami tiszta, rende-
zett” – beszélt a kosaraslegenda az első élményei -
ről, és érdeklődve hallgatta a felsorolást az Euró-
pa-bajnok úszótól azokról a helyekről, amiket a kö-
vetkező napokban mindenképpen látnia kell. A sé-
ta közben érintették a városházát, aztán vissza-
kanyarodtak a Széchenyi térre, ahol egy kávézás-
sal folytatódott a beszélgetés.

„Nagyon nehéz kedvenc részt választani Győrből.
A Szúnyog-sziget nálam biztosan ott van a top há-
romban, fantasztikus a természet közelsége. Mi
Pinnyéden élünk, imádom azt a környéket is, és
természetesen a belváros a dobogós még ilyen
szempontból. Szeretem, hogy lehet kis köröket és
nagy köröket is menni, hihetetlen jó érzés elveszni,

´́
JAKABOS ZSUZSANNA MUTATTA MEG VÁROSUNKAT IVÁNYI DALMÁNAK

88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

bolyongani a kis utcácskákban akár hajnalban vagy
kora reggel, akár pedig úgy, hogy körülöttük nyüzs-
gés van” – mondta Jakabos Zsuzsanna, aki úgy ér-
zi, hogy jobban megismerte Győrt az itt eltöltött
hét év alatt, mint szülővárosát. Azt is hozzáteszi,
nem büszke rá, de Pécsen GPS-szel közlekedik,
aminek az az oka, hogy húszéves koráig élt ott, de
a szülei vitték mindenhová. Az uszoda, az iskola és
az otthona között ingázott, így – kis túlzással –
több újdonságot fedez fel Pécsen, mint Győrben.

„Alapvetően nem vagyok vándormadár típus, ti-
zennyolc évig Pécsen éltem, nehezen váltottam.
Ha beilleszkedünk, a gyerekek is jól érzik itt ma-
gukat, és a munka is zökkenőmentesen megy,
akkor hosszú távra tervezünk” – fogalmazott
Iványi Dalma.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor
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Amásodik meccs hazai pályán még ennél is
nagyobb különbségű győri sikert hozott. A
zöld-fehérek az Audi Arénában, zárt kapus

meccsen az MTK-t győzték le 42–21-re. A harma-
dik mérkőzés rangadó lett volna, ha van tétje, így
azonban egy izgalmas felkészülési találkozó lett. A
Győr hazai pályán, még mindig nézők nélkül, első-
sorban Veronica Kristiansen nyolc góljának köszön-
hetően 34–31-re győzte le a Ferencvárost. 

A negyedik edzőmérkőzés kedden várt a csa-
patra, és a Mosonmagyaróvár volt az ellenfél. Az
MKC sokáig tudta tartani a lépést a Győrrel, de
az első játékrész utolsó öt percében ellépett az
ETO és a szünetre 17–9-re vezetett. A második
félidőben is Danyi Gábor együttese játszott fö-
lényben, végül könnyedén, 34–18-ra nyert.

GYOZELMEKKEL HANGOLNAK
AZ IDÉNYKEZDÉSRE

Tervezett edzőmérkőzéseinek több
mint felét már lejátszotta a Győri
Audi ETO KC női kézilabdacsapata
a 2020–2021-es bajnoki idény
kezdete előtt. Danyi Gábor vezető-
edző együttese 145 nap után elő-
ször lépett pályára a koronavírus-
helyzet okozta leállás óta, amikor
július végén 42–24-re verte a
DVSC-t Balatonbogláron.

„A felkészülésünkbe tökéletesen beleillő, hasznos
mérkőzést játszottunk. A védekezésünk szervezett,
kemény, hatékony volt, így azzal elégedett voltam.
A támadó játékunk most halványabbra sikerült, de
ennek is megvan az oka, tisztában vagyunk vele, és
a felkészülés jelenlegi szakaszában ez érthető is” –
nyilatkozta Danyi Gábor a mérkőzés után.

A győriek még három edzőmérkőzést játszanak,
augusztus 21-én 16 órakor a Siófokot, augusztus
25-én 17 órától a Vácot fogadják az Audi Aréná-
ban, majd augusztus 28-án 16 órakor a Ferenc-
város otthonában lépnek pályára. Az NB I.-es női
kézilabda-bajnokságot szeptember 5-én kezdi az
ETO egy hazai, Kisvárda elleni mérkőzéssel.

´́
Fotó: O. Jakócs Péter
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

kartonos ár

179 Ft/db

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

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.

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

229 Ft/db

325 Ft/db helyett

Akció: augusztus 21—27.

HÚSVÁSÁR
Sertéskaraj, csont nélküli 

1249 Ft/kg

Helyben készített grill-
és sütni való kolbász

1599 Ft/kg

1050 Ft/kg

Csirkemellfilé

Újburgonya

139 Ft/kg
„Azért tartom fontosnak, hogy ezeket az ösztöndí-
jakat újraírjuk, mert az olimpiára való felkészüléshez
nyugodt körülmények kellenek, ennek pedig az
egyik alapja az anyagi háttér.

Győr minden tekintetben a sikerekre tör, ezért azokat
az embereket, akik például a sportban is sikerre éhe-
sek, a lehető legnagyobb mértékben támogatni kell”
– mondta dr. Dézsi Csaba András polgármester.

Az ösztöndíjasok között hárman képviselik a Győri Ví-
zisport SE kajak-kenu szakosztályát. A két kenus hölgy,
Balla Virág és Devecseriné Takács Kincső világbajnoki
ezüstérmesként az olimpián is dobogóra esélyesként in-
dulhat, amennyiben a vírushelyzet engedi, hogy Tokió-
ban versenyeket rendezzenek. „ A kvótánk megvan, a
hazai válogatókat is magabiztosan nyertük, reméljük, ez
2021-ben is így lesz. Ez a támogatás biztos pontot jelent
az életünkben, nagy segítség, hiszen a regenerációra, az
étkezésre nagyon oda kell figyelnünk, és a sportruházat
sem olcsó. Próbálunk azzal a tudattal készülni, hogy lesz
olimpia, mindent beleadunk. Éremesélyesként tekint
ránk mindenki, ez nagy teher a vállunkon, de megbirkó-
zunk vele, Kincsővel minden szempontból remek párost
alkotunk” – fejtette ki Balla Virág. Klubtársuk, a kajakos
Erdőssy Csaba is kijuthat a jövő nyári játékokra.

Szintén megvan minden esélye a még mindig csak
18 éves, ám a korosztályos és felnőttviadalokon
már éremhalmozónak számító cselgáncsozónak,

HÉT SPORTOLÓ KAPOTT
OLIMPIAI ÖSZTÖNDÍJAT A VÁROSTÓL

Hét győri sportoló kapta meg a várostól az Olimpiai Reménységek Ösztön-
díjat. A támogatás olyan fiatal tehetségek felkészülését igyekszik segíteni,
akiknek esélyük van kijutni a tokiói ötkarikás játékokra. A most támogatott
versenyzők korábban is ebbe a körbe tartoztak, így gyakorlatilag az önkor-
mányzat meghosszabbította a szerződésüket.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor

Sipőcz Richárdnak is. „Mindig a legközelebbi ver-
senyre készülnénk, de folyamatosan halasztanak.
Most a felnőtt Európa-bajnokság lebeg a szemünk
előtt, aztán remélem, jöhet az olimpia. A kijutás na-
gyon nehéz, de nem lehetetlen feladat. Köszönöm
a város bizalmát, megtisztelő, hogy tagja lehetek az
ösztöndíjasok csapatának, ez is bizonyítja, hogy jó
úton haladunk. Túl vagyok az érettségin, a Széchenyi
István Egyetemen győri sportolóként, győri egyete-
mistaként folytatom a tanulást és a pályafutáso-
mat” – nyilatkozta a SZESE judósa.

Az ösztöndíjasok között ezúttal is ott találjuk Pető
Zsolt nevét. A GYAC mozgássérült evezőse a paralim-
piai részvételt célozta meg. „Egy teljes évvel eltolták
a pótkvalifikációs versenyeket, ezekre készülök egyre
javuló formában. Már a hétvégén is sokkal jobb időket
húztam, mint a legutóbbi világbajnokságon. Hosszú
volt az út idáig, én öt éve kezdtem, eleinte jól alakult
minden, aztán volt egy kis megtorpanás, de most
megint van lendület. Köszönhető ez például az ösz-
töndíj támogatásnak is, hiszen több energiám jut az
edzésekre” – mondta Pető Zsolt.

A Győri Úszó SE reménysége, Szentes Bence és a
GYAC evezőse, Szabó Bence is olimpiai ösztöndíjat
kap a várostól.

„Nagyon köszönöm nektek, hogy az életeteket feltet-
tétek arra, hogy az országot a lehető legmagasabb
szinten képviseljétek. Remélem, hogy jövő nyáron
megvalósítjátok az álmaitokat, és versenyezhettek
Tokióban” – köszönte meg a fiatalok munkáját Petrov
Iván, Győr sportért felelős polgármesteri biztosa.




