A Győri ETO HC szeptembertől az Erste Liga első
osztályú felnőtt bajnokságban indítja jégkorongcsapatát, ezt jelentették be egy csütörtöki győri
sajtótájékoztatón. Az Opten Vasas HC licencét birtokló
BP Capitals Kft. költözik Győrbe, ahol a világszínvonalú Nemak Arénában játsszák majd mérkőzéseiket.

SZEPTEMBERTŐL

ERSTE LIGÁS CSAPATA LESZ
AZ ETO-NAK

„Nagy öröm, hogy újabb első osztályú csapattal
gazdagodik a város sportja, bátran állíthatom,
kiváló körülmények közé kerül az Erste Ligás
jégkoronggárda, amit üdvözlünk Győrben” –
ezt mondta a sajtótájékoztatón Radnóti Ákos.
„Győrben kiemelt terület a sport, polgármester
úr engem bízott meg a felügyeletével és a komoly figyelmet az is jól jelzi, hogy megalakult a
Sporttanács is a városban” – tette hozzá az alpolgármester. „Sporttörténelmi pillanat a mostani, egy újabb fontos lépcső a csarnok megépülése és az akadémia beindítása után, köszönet a győri jégkorongozók közösségének,
hogy a város immár profi csapattal büszkélkedhet” – fogalmazott Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő. „Erős közösség a jégkorongozóké, amely egy világszínvonalú csarnokban dolgozhat, ami komoly kormányzati támogatással épülhetett meg azért, hogy Győr a jégkorong egyik komoly fellegvárává is válhasson”
– emelte ki Kara Ákos országgyűlési képviselő.
„Csapatmunka volt eljutni idáig, célunk, hogy
egy erős, ütőképes, fiatal csapat legyen az ETO,
amelyben az akadémistáink is szerepet kapnak, már szeptembertől” – hangsúlyozta Szarvas Zoltán, a Győri ETO HC alelnöke. „Nagy
öröm a liga számára egy új helyszín, egy új fellegvár, Győr belépése, a város, a klub tovább
színesíti majd az Erste Ligát” – mondta Somogyi Attila menedzser.

minél jobb helyezésért az Erste Ligában” – tette hozzá a csapat licencét birtokló BP Capitals
szakmai igazgatója.
„Három éve építjük a projektünket, egyre feljebb és feljebb sikerült lépnünk, legutóbb már
a rájátszásba is bejutottunk, és célunk, hogy
immár győri klubként néhány éven belül meghatározó csapattá váljunk az első osztályú jég-

korongbajnokságban” – fogalmazott Ladányi Balázs, aki
a Győri ETO HC vezetőedzője lesz.
A sajtótájékoztatón elhangzott, az
Erste Ligás ETO játékosállománya
nagyrészt a Vasasból ismert profikból áll,
de három helyet szabadon hagynak a keretben, amiket saját nevelésű, győri akadémistákkal töltenek fel.

„Reményteljes jövő vár a klubra Győrben, ebben biztos vagyok, itt szeretnénk tovább építeni azt a klubmodellünket, amin már évek óta
dolgozunk” – emelte ki Szuper Levente a sajtótájékoztatón. „A csapat ugyanaz marad, csak
a koordinátáink változnak a Győrbe költözéssel,
büszke vagyok rá, hogy szeptembertől ennek a
nagy múltú klubnak a színeiben küzdhetünk a
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A KÍNÁLAT NŐTT, AZ ÁRAK CSÖKKENTEK

ALBÉRLETVADÁSZAT EGYETEMISTÁKNAK
Fellendült az albérletpiac a fővárosban és az egyetemi városokban,
miután a múlt héten kihirdették a felvételi ponthatárokat. A korábbi
évekre jellemző 14-15 ezres kínálattal szemben ma már 18 ezer lakást hirdetnek az országos albérletpiacon.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

J

elenleg Győr 108 ezer, Debrecen 110 ezer,
Miskolc 85 ezer, Szeged 100 ezer, Pécs 99
ezer forintos átlagos bérleti díjakkal várja az
albérletet kereső diákokat. Balogh László, az
ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a
Budapesten kívüli és az egyetemi városok albérletpiacáról azt mondta: „Záródott az albérletpiaci olló, azaz csökkent a budapesti és az
egyetemi városokban kiadásra kínált lakóingatlanok átlagos bérleti díjai közötti különbség. „A
2019 utáni bővülésben nagy szerepet kapott a
pandémia, a járványkorlátozások miatt nagyon
visszaesett külföldi vendégek száma, így a korábbi években a lakásukat rövid távra kiadó tulajdonosok megjelentek a klasszikus albérletpiacon, azaz hosszú távra kezdtek bérlőt keresni”
– mondta Balogh László. A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt évben a járványkorlátozások elrendelése után a digitális oktatás miatt a szülőkhöz hazaköltöző diákoknak

sok főbérlő kedvezményt adott, például csökkentette a bérleti díjat vagy átvállalta a rezsiköltségeket. Ezért a mostani szezonban érdemes az
érintetteknek előre egyeztetniük arról, hogy egy
esetleges újabb járványhullám esetén milyen paraméterek mellett tartható fenn a bérleti viszony.
Budapesten átlagosan 140 ezer forint volt a tulajdonosok által kiadó lakások átlagos bérleti díja,
ez közel 7 százalékos csökkenést jelent az egy
évvel korábbi 150 ezer forinthoz képest.
A budapesti albérletárakhoz képest akár 60 százalékkal drágábban tudnak lakást bérelni a külföldön tanuló magyar diákok, derült ki az Otthon
Centrum összegzéséből. A 2021 első hat hónapja során kötött bérleti szerződések alapján,
Budapesten az egyszobás garzonlakások havonkénti átlagára 100 ezer forint körül alakult,
vidéken ugyanez 70 ezer forintba került. „Bármelyik magyarországi árnál nagyságrendekkel
magasabb a bérleti díj Londonban” – mutatta be
az európai árlista élén álló várost Soóki-Tóth Gábor, az Otthon Centrum elemzési vezetője, aki
elmondta: a numbeo.com adatai szerint már a

külső városrészekben is 420–672 ezer forintnak
megfelelő brit fontot kell egy kis, egyhálós
apartmanért fizetni. Írország fővárosában szinte
a londoni albérleti díjszint érvényes, Hollandiában Amszterdam a legdrágább, itt 360–540
ezer forintnak megfelelő euróért vehet ki az
egyetemista – nem központi helyen – egy egyhálós lakást; Párizsban átlagosan 317 ezer forintnak megfelelő euróért lehet nem központi
fekvésű kis albérletet kapni, míg Lyonban az átlagos bérleti díj 176 ezer forintnak megfelelő euró. Bolognában 140 ezertől indulnak a lakbérek,
az átlag 198 ezer forint, míg Nápolyban 107
ezertől 200 ezerig lehet nem központi helyen kis
lakást találni. Bécs is népszerű az egyetemi hallgatók körében, itt is nagyjából 200 ezer forinttól
indulnak a külső kerületekben a kis lakások, az
átlag 240 ezer forintnak megfelelő euró két szobáért. Münchenben az átlagár a városközponttól
távolabbi fekvésű lakások esetében 360 ezer forintnak megfelelő euró.
Aki bérlés helyett vásárlásban gondolkodik, annak Debrecenben átlagosan 423 ezer forintos
négyzetméterárral kell számolnia, 400 ezer forint felett kell kalkulálni Győrben, Veszprémben, Szegeden 350 ezer forint körüli összeget,
Pécsen valamivel több mint 300 ezer forintot
kell fizetni négyzetméterenként, míg a legolcsóbbnak számító Miskolcon alig valamivel
több, mint 230 ezer forintot.
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A harang évszázadokon át köti össze a közösségeket – így fogalmazott dr. Dézsi Csaba András polgármester
az osztrák Innsbruckban, ahol megnézte a győri városházára készülő tűzharang öntését.

ÉRTÜNK ÉS NEKÜNK SZÓLNAK

´´ HARANGOK
AZ ÚJ GYORI
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

G

yőrben 1985 óta hangszóróból szól a
harangdallam felvétele. Régebben valódi
harang is lakott a toronyban, de valószínűleg a háború idején fémtartalma miatt felhasználták. Korábban a tűztoronyban szolgált,
és figyelmeztette az embereket, ha valamelyik
városrészben felgyulladt valami. A tűztorony
helyét piros téglajelölések őrzik a Baross úton.
Az idén augusztus végén azonban már megszólalhat az a 38 új bronzharang, melyet a világ
legrégibb és legnevesebb öntödéjében készítettek Innsbruckban. A Grassmayr családnak
már a 15. generációja dolgozik az üzemben. A
világ száz országában szólnak a harangjaik, ők
öntötték például a bukaresti ortodox templom
szabadon lengő harangját, melynél nagyobb
sehol a világon nem található.
Mindig elérzékenyülünk, amikor az 1100 Celsius-fokos folyékony bronzból elkészül a hangszer – mutatta be a folyamatot a győri városvezetőknek Johannes Grassmayr.
A harang dallama szívhez szólóan jelzi egy városközösség lakóinak összetartozását. Ezenkívül hangulatot teremt a városban, s idegenforgalmi vonzerő is – magyarázta dr. Dézsi Csaba
András. Városunk 750 éves évfordulójának ünnepléséhez járulnak majd hozzá a városháza
tornyában rövidesen megszólaló, zenélő harangok, valamint a több száz éven keresztül veszély jelzésére használt tűzharang újjászületése. Ausztriában készültek. Hogyan és milyen
minőségben? Mesterműhelyben, és ahogy láttuk, nagy gonddal. A harangszó emlékeztet a
múltra, és hirdeti megbecsülésünket 2021-ben
is az eddigi teljesítményekért, melyek a város
nevéhez és mindenkori polgáraihoz köthetők.
Innsbruckba érkezésünk előtt megálltunk, hogy
fejet hajthassunk Kufstein várában a meghurcolt magyar hősök előtt. Nem hagytak érzelmek nélkül a látottak – számolt be útjukról dr.
Pergel Elza alpolgármester.
Létrehozzuk Magyarország egyik legszínvonalasabb harangjátékát – mondta a látogatást
követően a polgármester.
A harangok augusztusban Győrbe érkeznek,
avatásukra méltó programot szerveznek.
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MOST BALÁZS HARANGSZAKÉRTŐ: AZ ORSZÁG LEGSZEBB HANGZÁSÚ HARANGJAIT ÖNTÖTTÉK

A HARANGSZÓ, MELY A HAGYOMÁNY
SZERINT ELŰZI A GONOSZT
Egy város igényes harangjátéka mágnesként vonzza a turistákat, és a
város védjegye lesz. Gondoljunk csak a salzburgi harangokra, melyeken a város szülöttjének, Mozartnak a dallamai csendülnek fel. De
többek között a harangjátéka miatt népszerű Prága vagy éppen München. Győrben is rövidesen megszólal az ország legnagyobb és legszebb hangzású 37 új harangja, melyből már csak a tűzharang kihűlésére kell várnunk, a többi megérkezett Innsbruckból, a világ legrégebbi, 1599 óta működő harangöntödéjéből. A győri harangjátékot és a
rekonstruált egykori városházi tűzharangot tervező Most Balázs harangszakértővel a harangok történelmi szerepéről és a győri fejlesztés jelentőségéről beszélgettünk.
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Elektronikus berendezésekkel szinte minden
hangszer pótolható ma már, mégpedig remek
minőségben. Miért volt szükség arra, hogy harangokat öntessen a város?
A hagyományok ereje, a személyesség és a valódi bronzharangjáték élménye elektronikusan
nem pótolható – csak „mímelhető” –, ezért
őrizte meg játékának népszerűségét, jellegzetességét. Végül is a legősibb hangszerről van
szó, már a római korban a harangok jelezték
például a fürdők nyitását, zárását. Az első kolostorokban a harangszó osztotta be a szerzetesek napirendjét. A harang bibliai elődje pedig
a főpapok ruhájára erősített csengettyű volt.
Vészjelző szerepét is felhasználták a települések, a győri Baross úti járólapon piros téglák jelölik a hajdani tűztorony helyét, melyben egy
azóta eltűnt harang figyelmeztette a várost az
esetleges veszélyre. Annak a harangját 1805ben öntette a város, és a legmagasabb helyen,
tehát a tűztoronyban helyezte el. A kondítások
száma azt is tudatta, hogy a város melyik részében kapott lángra valami. A mai városháza
megépültével oda vitték át a harangot, ahonnan végül eltűnt. Nyilvánvaló, hogy a háborúban volt szükség a rézre meg az ónra, amiből
készült. Kár érte, hiszen az emberek már a középkorban mágikus erőt tulajdonítottak a harangoknak, Isten ajándékának tartották őket,
melyekkel el lehet űzni a gonoszt, a vihart, a fenyegető katasztrófát – sok helyütt még ma is
harangoznak a viharok elébe.

Most viszont újra lesz harangja Győrnek. A város vezetőivel együtt ön is kinn volt Innsbruckban a legnagyobb harang öntésekor: mondja,
mi a titok a harangöntésben?
A forma. Az határozza meg a hangzását. Az
öntés ősi technikája nem titok, az közismert.
A forma kialakítását azonban nem mutatják
meg. Ma már sikerült megfejteni például,
hogy az erfurti dóm 1497-ben öntött 11,5
tonnás harangja miért szól olyan egyedien
szépen. A németalföldi harangöntő korát 3400 évvel megelőzve egy különleges ívformát
alakított ki a 11 és fél tonnás harangon. Neki
ez volt a titka, de hogy erre a megoldásra a
maga korában hogyan jött rá, sejtelmünk
sincs róla.

sze volt, mielőtt öntésre kerültek. A dallamokat a kotta harangjátékra történő átírása után
olyan művész játssza fel, aki ebben nagy tapasztalattal rendelkezik. A harang az ő játéka
alapján egy elektromágneses ütőkalapács segítségével játssza le majd a dallamokat a beprogramozott időpontokban. A vezérlőóra
legfeljebb 100 dallamra tanítható meg, beállíthatóak külön hétközi és hétvégi, valamint
évenként ismétlődő, tematikus ünnepi programok is. Ezek most állítják össze, s tudomásom szerint a város lakóit is megkérdezik róla.
Hatalmas művészi lehetőség a bőséges repertoár felvétele mellett, hogy élőben is megszólaltatható a rendszer, mellyel akár egy zenekar játékát is lehet kísérni, együtt muzsikál
a zenészekkel. Bízom benne, hogy a helybeliek
nagyon megszeretik a harangjátékot, s a turisták is élvezni fogják.
A városháza fő tornyából szól majd a zene?
Nem, a nagytornyon azért a kora és az időjárás is
nyomot hagyott már, megkíméljük a plusz terheléstől. A Baross híd felőli kistoronyban lesz a harangjáték, a másikban pedig a tűzharang helye.
Hogy pontosan milyen messzi terjed a hangjuk,
azt csak a próba után tudjuk megmondani.

Mit tudnak majd a győri harangok?
A bronzból öntött harangok három oktávot
fognak át. A hang tisztaságát jól példázza,
hogy a hangolási egység a félhang századré-

Mikor foglalják el végleges lakóhelyüket a harangok?
A legutóbb öntött tűzharang kivételével a többi
harang már Magyarországon van. A nagy múltú
Rancz Első Magyar Toronyóragyár készíti el az
elektronikus rendszerüket. Az avatás időpontját a polgármesteri hivatal határozza meg. A
most készült tűzharang pedig Mikulásra költözik be végleges lakóhelyére.
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´´ UDVAROK
ZENÉLO
Egy régi hagyományt töltött meg új tartalommal a Győri Filharmonikus Zenekar. Zenélő Udvarok programsorozatát június végén indította
útjára, a társulat kamaraformációival és szólistáival találkozhatnak a
győriek hétről hétre a város ismert és felfedezésre váró, exkluzív helyszínein egészen szeptemberig.

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: O. Jakócs Péter

hogy aláírassuk vele e fontos emléket. A művészt nagy tisztelettel meg is hívtuk sorozatunk következő évi, 50. évfordulójára.”

„Ez a hagyomány a ’70-es évekre nyúlik vissza
– emlékeztet Fűke Géza igazgató –, a szervezéskor az archívumunkból a kezünkbe került
Gidon Kremer világhírű hegedűművész Zenélő
Udvarok plakátja. A muzsikus nemrégiben járt
Budapesten, így hát személyesen kerestük föl,

A népszerű nyáresti koncerteken a társulat
művészei a város impozáns tereiben mutatkoznak be, az általuk játszott kamarazene hangosítás nélkül, saját akusztikai környezetében
szólal meg. Így hétről hétre muzsikaszó tölti
meg a Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum Lapidáriumát, a Magyar Ispita belső-
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udvarát és a Püspöki Udvarbíróházat. A zeneszerető városlakók előtt megnyitotta kapuit a
Hotel Klastrom, a Püspökvár és a Bencés Gimnázium is. A sorozatba a külső városrészek is
bekapcsolódnak, a muzsikusok bemutatkoztak
már Ménfőcsanakon, de kaptak meghívást
Marcalvárosba és Pinnyédre is. „Nagyon szeretik a győriek Zenélő Udvarok című sorozatunkat – mondja büszkén a fogadtatásról Fűke Géza igazgató –, a helyszínekhez mérten eddig
telt házzal mentek koncertjeink.” A kamarazene
intim műfajánál fogva mindig nagy kirándulásnak számít a közönség és a zenészek számára,
ugyanakkor nagyon hasznos tapasztalás is,
melyet érdemes beépíteni a mindennapos zenekari munkába.
Az aktuális koncertek programját megtalálják a
Győri Filharmonikus Zenekar hivatalos honlapján, illetve a gyorplusz.hu-n.

Dr. Kálmán Csilla, kétszeres fitneszvilágbajnok dolgozik majd együtt a város vezetésével azon, hogy az
egészséges életmód útjára terelje a városlakókat. Az új és egyben a pozícióban első polgármesteri biztost
dr. Dézsi Csaba András, polgármester és Radnóti Ákos, sportért is felelős alpolgármester mutatták be.

POLGÁRMESTERI BIZTOS FELEL
MOSTANTÓL AZ EGÉSZSÉGÉRT
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

A

polgármester elmondta, hogy orvosként az egészség mindig is az első
volt számára, ezért fontosnak tartotta, hogy mint a város első embere, azért is
feleljen, hogy a győriek egészsége rendben
legyen. Különböző akciókkal, programokkal,
felvilágosítással szeretnének mintát mutatni a városlakóknak, és ebben dr. Kálmán Csilla szakértelme fog majd segíteni.
Radnóti Ákos, sportért is felelős alpolgármester a sajtótájékoztatón kiemelte: a
sport és az egészég rendkívül fontos,
ezért egy Sporttanácsot is létrehoztak,
amely folyamatosan dolgozik, ennek eredményeit pedig majd az őszi időszakban
láthatjuk. A munkájukat azonban tökéletesen egészíti majd ki az új polgármesteri
biztos hozzáértése.
Dr. Kálmán Csilla a Felvidékről származik,
Budapestre 18 évesen költözött, ekkor
kezdte meg tanulmányait az ELTE anglisztika alapszakán, ahol amerikanisztika
szakirányon végzett. Ezt követően budapesti nyelviskolákban oktatott, a pedagó-

gia pedig olyan közel került hozzá, hogy
elhatározta, tovább tanul és angoltanár,
valamint család- és gyermekvédő tanári
diplomát szerzett. Elmondása szerint nagyon szereti a kihívásokat, ezért a SZE jogászképzését is elvégezte. Győrben folytatódott a karrierje, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Gyermekvédelmi Központ családés utógondozójaként helyezkedett el,
majd két évig angolt tanított a Révai Gimnáziumban. A sporttal 2014 óta foglalkozik versenyszerűen, 2016-ban lett kétszeres fitneszvilágbajnok. Jelenleg személyi
edzőként dolgozik, emellett funkcionális
edzéssel és versenyfelkészítéssel is foglalkozik. Fő profilja azonban a táplálkozási
szaktanácsadás. Így speciális hormonális,
illetve emésztőrendszeri problémákkal is
fordulhatnak hozzá. Eddig több ezer magyarnak, köztük győrieknek is segített,
hogy a sport és az egészséges életmód az
életük mindennapjaivá váljon, és reméli,
hogy ezt polgármesteri biztosként is maximálisan tudja majd folytatni.
Több meglepetéssel is készül a város vezetésével együtt, ennek egyike egy nagy közös
fogyókúraprogram lesz, amelynek részleteiről egyelőre többet nem árultak el.

MÁR AZ ALAPTÁBORBAN
AKLIMATIZÁLÓDNAK

´´ HEGYMÁSZÓK
A GYORI
Kovács Albert és Vitéz Péter úgy halad a Pobedacsúcs meghódítása felé, ahogy azt eltervezte. Az időjárás miatt is csak egy napot csúsztak, a havazásban
elsőre nem szállhatott fel a helikopter, hogy a 4000
méteren lévő alaptáborba szállítsa a győri hegymászókat. Azóta már megérkeztek, berendezkedtek, s
folyamatosan haladnak előre. Az elmúlt napokban közel 60 kilónyi felszerelést hordtak fel az 1-es táborba.
Élelmet, gázpalackokat, 200 méter kötelet, jégcsavarokat és hószegeket, s irány a 2-es tábor. Szerencsére
mindketten jól vannak!
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Az Apostol együttes, a Nyári lányok és Nyári Károly, Bodrogi Gyula és Voith Ági, Zalatnay Sarolta, Kocsis Tibor
és Opitz Barbi érkezik július 31-én az Adyvárosi tópartra, hogy fellépésükkel Szenes Ivánra emlékezzenek.

VII. TÓPARTY ADYVÁROSBAN

SZENES IVÁN-EMLÉKEST SZOMBATON
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

T

avaly a kovidhelyzet miatt elmaradt a
rendezvény, idén viszont újra a Szenes
Iván park lesz a helyszíne a már jól megszokott egész napos eseménysorozat, ahová
ingyenes programokkal várják a gyerekeket, a
családokat, majd este hét órakor kezdődik az
emlékkoncert. Mivel a hatóság a Tópartyt zenéstáncos rendezvénnyé nyilvánította, így az esemény helyszínét körbekordonozzák és csak védettségi igazolvánnyal lesz látogatható. Az eseményt beharangozó szerdai sajtótájékoztatón
Radnóti Ákos alpolgármester, a terület önkormányzati képviselője emlékeztetett, immár a hetedik Tópartyra kerül sor és a harmadik Szenes
Iván-emlékkoncertre. „Győr város vezetése és
jómagam is méltóan ápoljuk Szenes Iván emlékét, hiszen az ismert zeneszerzőnek, szövegírónak Győr volt az egyik kedvenc városa. Ezért is
neveztük el róla a tóparton lévő koncertteret. A
mai napig rendkívül népszerűek a szerzeményei,
hazánk legtöbbet játszott szerzője, a Nyári család is sokszor és szeretettel játssza dalait, akik
szintén fellépnek a kétórás emlékkoncerten.

dalát hozom el, amelyet Koós Jánostól „örököltem”, a Kislány a zongoránál című számot,
de emellett sok szerelmes dallal érkezek” –
hangsúlyozta az előadóművész.

Nyári Károly Győr díszpolgára, a város szülötte, a sajtótájékoztatón hangsúlyozta, nagy
örömmel lép fel városunkban, ide kötik gyökerei, és Szenes Iván is nagyon közel áll hozzá. Minden fellépésén játszik tőle egy-egy
dalt. „Így lesz ez most is, az egyik legnagyobb

Nyári Alíz számára is nagy öröm fellépni Győrben, gyerekkora helyszínén. Alíz kiemelte, olyan
dalokkal készülnek, amelyekkel a fiatalabb generációkat is közelebb tudják hozni a Szenes
Iván-slágerekhez. „Az én feladatom, hogy a mi
korosztályunk is megismerje ezeket a gyönyö-

rű dalokat, hogy őrizzük, tovább vigyük az értékeket.”
A világhírű jazz-zongorista és dalszerző, Nyári
Károly két lányának, Editnek és Alíznak több
mint 10 évvel ezelőtt indult el karrierje egy televíziós tehetségkutatóban, azóta pedig a legnagyobb hazai színpadokon láthatja őket a közönség. Két évvel ezelőtt Edit egy időre visszavonult, ugyanis édesanya lett, de ma már újra
együtt zenél a két testvér, így a Tópartyn is.

SÖRTERASZ, KIÁLLÍTÁSOK ÉS BAROKK HÖLGYEK VÁRJÁK A LÁTOGATÓKAT KŐVÁGÓÖRSÖN

´´ A DÍSZVENDÉG A FESZTIVÁLON
GYOR
Amint arról az előző számunkban már beszámoltunk, Győr lesz a díszvendége az ide Kőfeszt rendezvénysorozatnak Kővágóörsön. A fesztivál augusztus 4-én kezdődik és 7-éig tart. Győr augusztus 5-én mutatkozhat be
a kővágóörsi sportpályán és 8 további helyszínen. Mutatjuk a programokat.

R

eggel 10-től várja a győri stand a látogatókat. Lesz itt minden, ami szem-szájnak
ingere. Pannonhalmi sörterasz, kékfestő
műhely, Győr történelmét bemutató előadás, valamint gyerekjátékok várják az érdeklődőket, akiket a barokk viseletbe öltözött hölgyek csábítják
a programokra egészen este 6-ig. A kiállítókat a
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Pannon-Víz is elkíséri a Káli-medencébe. Bemutatkozik Csövi, az aligátor, lesz szerencsekerék és
víziközmű-terepasztal is.
Színpadi produkciókkal is készül a város, fellép
a többi között Váray László, a Belvárosi Betyárok, Somkuti Miklós és a Latin Gitár, a Kifordítva

Együttes, Dániel Balázs és a Bulldózer zenekar
a fesztivál ideje alatt.
Az esemény kiemelt produkciója Csurák Erzsébet kiállításának megnyitója lesz. 14 órakor
kezdődik majd Köveskálon a Malom utcai művelődési házban. A tárlat a Selyemrét címet viseli. Egy másik kiállításnak is helyt ad a település, ez pedig Kovács Ildikó: Az élet stációi című
kerámiakiállítása lesz, amelyet a helyi római
katolikus templomban láthatnak majd.
A programokról a kofeszt.hu oldalon
olvashatnak bővebben.

A barokk kort idézi meg az a háromnapos nagyszabású eseménysorozat, mely augusztus 6–9. között várja a látogatókat Győrben. Látványos, korhű felvonulás, vásári forgatag, kézművesvásár, gyermekprogramok, kultúrtörténeti koncertek, előadások és természetesen a
barokk esküvő szórakoztatja a közönséget, ahol egy kiválasztott igazi
jegyespár valódi esküvőjét tartják korabeli ceremóniával.

ÚJRA BAROKK HÉTVÉGE GYŐRBEN

´´ BAROKK MÓDRA
ESKÜVO
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A

rendezvénnyel arra emlékezünk, amikor elődeink a felpezsdülő, élénk gazdasági élettel megalapozták a városunk jövőjét. A tavalyit kivéve, 1993 óta minden évben megrendeztük a Barokk Esküvőt”
– emelte ki Keglovich Ferencné szervező, az
eseményt beharangozó hétfői sajtótájékoztatón. Elmondta, az esküvő fiatal párja munkája miatt nem tud jelen lenni a sajtótájékoztatón, de annyit megtudtunk róluk, hogy már
tavaly is ők házasodtak volna össze a nagy
nyilvánosság előtt, de az akkori rendezvény a
pandémia miatt elmaradt. A vőlegény Imre Lajos szakácsként dolgozik a salzburgi repülőtéren, a menyasszony Benke Annamária fotós
vállalkozó. Négy éve Salzburgban ismerkedtek
meg, összeköltöztek, majd 2018-ban Lajos
megkérte Ancsa kezét. Ancsa többször volt
statiszta a győri barokk esküvőn, és mindig arról álmodozott, hogy egyszer ő lesz a barokk
menyasszony, ezért jelentkeztek a felhívásra.
A tavaly elmaradt esküvő helyett idén kettőt
szerveznek, ha a barokk elmarad, akkor is mindenképpen összeházasodnak.
„Nagy hagyománya van Győrben a Barokk Esküvőnek, tartalmas háromnapos programsorozat vár azokra, akik ellátogatnak az ese-

ményre, és ajánlom is mindenkinek, aki még
nem volt, hogy nézzék meg, mert érdemes” –
hangsúlyozta Radnóti Ákos alpolgármester.
Emlékeztetett, a 750 éves Győrben az évforduló kapcsán folyamatosan gazdag programkínálat várja az itt élőket és az ide látogatókat.
Hajtó Péter, a Győr Projekt Kft. kulturális
igazgatója szerint büszkék lehetünk arra,
hogy Győrben ilyen színes a kulturális élet, és
már három nagy sikerű rendezvényen vagyunk túl, Majka-, a Republik- és a Hooligens-koncerten. Az igazgató kitért arra is,
hogy idén a látványra kívánnak nagy hangsúlyt fektetni, a belváros dekorációja minden
eddiginél látványosabb lesz, barokk díszbe
öltöznek az utcák, a kirakatok, a Széchenyi
téren pedig egy barokk kertet is kialakítanak.
A rendezvény korhű hátterét a barokk belváros szolgálja, az utcákon kézművesek kínálják a portékáikat, táncosok, zenészek, mozdulatművészek produkcióit láthatjuk. Pénteken este a barokk szerenád köszönti a menyasszonyt a Bacchus Consort koncertjével.
Szombaton délelőtt hagyományőrző egyesületek tartanak bemutatókat a korabeli hétköznapokból. A szombat fénypontja a barokk
felvonulás, majd az esküvői ceremónia. Vasárnap este A Tenkes kapitánya című táncjátékot láthatják a nézők a Magyar Nemzeti
Táncegyüttes előadásában.
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Magyarországon becslések szerint több mint kétmillió macska él a közterületeken, ebből ezres nagyságrendű a Győrben kolóniákban élő, ami több veszélyt rejt magában, mint gondolnánk. A lakásban tartott
egyedek élettartama átlagosan 14–18 év is lehet, míg az utcán élő cicáké, a rájuk leselkedő veszélyforrások miatt, kettő és négy év körülire tehető. Sokat tehetünk azért, hogy a szaporulatot csökkentsük. Ebben
segít tanácsokkal Királyfi Péter, a városháza ellenőrzési referense.

TILOS ETETNI AZ UTCÁN ÉLŐ MACSKÁKAT!
Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Győri Puha Praclik Egyesület

„A közterületeken élő macskák miatt több bejelentés érkezik a Polgármesteri Hivatalba. A
probléma legtöbbször, hogy etetik a kóbor
macskákat, és szemetelnek az emberek. A helyi rendelet szerint közterületen, illetve közösségi területen a macskák etetése tiltott, köztisztasági szabálysértést vonhat maga után” –
jelezte Királyfi Péter.
A macskáknak kihelyezett eledelek, tápok, az
etetőtálak otthagyása odavonzza a nem kívánatos élőlényeket is a környékre. Azonban a jelenlegi nagy hőségben kihelyezett ivóvíz akár
életmentő is lehet a gazdátlan állatoknak.
A macskákban a vadászösztön olyan erős,
hogy etetéssel nem lehet kioltani, ezért a jóllakott macska is vadászik, az énekesmadár- és
hüllőállományban pusztításokat végezhet.
„A legjobb kóbor állat
a meg nem született kóbor állat”
A szakemberek szerint az ivartalanítás lenne a
megoldás az utcán élő macskaszaporulat csökkentésére. A 2021-es állatvédelmi program és
konzultáció szerint az állam az utcán élő macskák ivartalanítására pályázatokat ír ki. Jelenleg
az 5.000 fő alatti települések programja zajlik.
Győrben a polgármester állatvédelmi szempontból is támogatja a civil szervezetek ezen
tevékenységét – mondja Péter.

A civil szervezetek óriási segítséget nyújtanak
az utcai gazdátlan macskák ivartalanításában.
A befogott cicákat 14 napig megfigyelés alatt
tartják a veszettség aggályossága miatt. Ez idő
alatt, ha a tulajdonos nem beazonosítható, akkor ivartalanítják és megjelölik, majd gazdásítást kezdeményeznek.
Emberre és állatra is veszélyes
betegségeket terjeszthetnek
A kóbor macskák között sok esetben az állatra nézve súlyos, elpusztuláshoz vezető fertő-

20—25 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK

KIADÓK!
Kedvezményes bérleti lehetôségek,
modern kreatív környezet!
Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez
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ző betegségek is jelen vannak. „A veszettség
vírusának a megjelenése a gazdátlan macskákban is előfordulhat vakcinázás hiányában.
Gyakori az egymás közötti fertőző betegségek terjesztése, például macska-AIDS (FIV),
fertőző hashártyagyulladás, macskaleukózis”
– hívja fel a figyelmet Királyfi Péter. Az ember
is fertőződhet a toxoplazmózissal, ami az idősekre, legyengült immunrendszerűekre és a
kismamákra jelenthet veszélyt. A külső és
belső élősködők akár hordozójaként is jelen
vannak a macskákban.

Innovációs és Technológia Központ
Gyôri Ipari Park Gesztenyefa u. 4.
TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM
INGYENES PARKOLÁS

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ
BANKAUTOMATA

96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

JAMPIVILÁG A DUNAKAPU TÉREN

GYŐRBE ÉRKEZIK A CSÓKKIRÁLY

Csókkirály a koncert címmel látványos show-műsor érkezik a
Dunakapu térre augusztus 15-én.
A nagyszabású utazó produkcióban a Hungária együttes és Fenyő
Miklós legnagyobb slágereit új
hangszerelésben adja elő Király
Viktor, Vastag Csaba, Radics Gigi,
Zséda, Heincz Gábor Biga, Szulák
Andrea és Csonka András.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

megannyi hazai előadó és színházi előadás mellett az Ákos-koncertek, a Madách Színház szuperprodukcióinak világítás- és animációtervezője.
A koncertet egyéves előkészület után a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon mutatták be július
elején, majd országos turnéra indultak vele.
„A Csókkirállyal az volt a célunk, hogy minden
generáció számára önfeledt szórakozást kínáljunk, megismertessük a Hungária együttes slágereit, kicsit újra hangszerelve, friss, mai hangzással, látványos show-elemekkel, táncosokkal monumentális mozgó díszletekkel, jelmezekkel és nem utolsósorban kiváló előadókkal
és zenekarral” – fogalmazott a producer.
„Győrbe úgy jövök, mintha hazajönnék, ezért
nagyon örültem, amikor megtudtam, hogy ide

is elhozzuk ezt a nemzetközi színvonalú, nagy
volumenű, nagyon igényes produkciót” – hangsúlyozta Szulák Andrea színésznő. Csonka
András pedig arról beszélt, hogy megdobban a
szíve, amikor Győrbe érkezik, mert 22 évvel ezelőtt a győri színházban játszották Szulák Andreával először a Hello Dollyt, amit aztán közel
500-szor láthatott a közönség, majd pedig a
Hotel Mentolt, amit szintén több százszor mutattak be. „A ’80-as évek elején egy őrületet
okozott Fenyő Miklós és a jampi korszak megidézése, és ezek a dalok azóta is népszerűek,
minden generációhoz szólnak” – véli a színész.
Hajtó Pétertől, a Győr Projekt Kft. kulturális
igazgatójától megtudtuk, közel háromezer ülőhellyel várják a látogatókat. Jegyinformáció a
hellogyor.hu oldalon érhető el. A részvételhez
védettségi igazolvány szükséges.

A

z eseményt beharangozó keddi sajtótájékoztatón dr. Dézsi Csaba András polgármester hangsúlyozta: a sok rockesemény mellett természetesen más kulturális
programok, más műfajok is színesítik Győr
életét. „Minden, amit a győriek szeretnek, ami
érték, ami ad valamit a lelkünknek a covid utáni
helyzetben, az fontos, és ilyen ez a könnyed,
szórakoztató esemény is.”
A Csókkirály ötlete Szente Vajktól ered, aki a mai
magyar zenés színház egyik legmeghatározóbb
alkotója, író, rendező. Alkotótársa a Shrek, az
Apáca Show, a We Will Rock You, a Puskás musicalek koreográfusa, Túri Lajos Péter. A látvány és
animáció tervezője Madarász „Madár” János, aki

2021. július 30.

11

Öt új utcánk helyi névadói közül hármat már bemutattunk. Most Szelényi Imre Rudolf, és dr. Németh Viktor
pályaképét, érdemeit tárjuk olvasóink elé.

UTCÁINK ÚJ NÉVADÓI
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Szelényi Imre Rudolf,
és hűség percei
Szelényi Imre Rudolf lelkész és teológiatanár
Győrszentivánon született 1906. december 12én, s Rómában hunyt el 1964. május 17-én.

1960-ban A hűség perceiről írt röpirataiért a
Magyarok Mindszenty Mozgalma vezetőjének
választotta. 1964-ben VI. Pál meghívta Rómába. A sumér–magyar rokonság kérdésének
egyik első kutatója volt.

Tagja, aztán elnöke lett a Győri Első Lions Clubnak, később Magyarország Lions-kormányzójaként tevékenykedett. Számtalan kezdeményezés fűződik a nevéhez.

A közkedvelt háziorvos,
dr. Németh Viktor

Budapesten érettségizett a piarista gimnáziumban, majd 1926-ban belépett a konventuális minorita rendbe. Teológiát, filozófiát és jogot
végzett Páduában és Rómában. Velencében
1931-ben ünnepélyes fogadalmat tett, röviddel utána pappá szentelték.

Helyi önkormányzati vállalásait, munkáit sem
szorította háttérbe. 2006-tól 2010-ig a Győri
Közgyűlés tagja, és az oktatási, kulturális és
sportbizottságának elnökeként dolgozott.
Egyebek mellett sokat tett a város és a Széchenyi István Egyetem közti együttműködésért.
Ezeket az érdemeit az egyetem Pro Universitas-díjjal ismerte el és köszönte meg.

1932-ben hazatér. 1932–1935 között az egri
Szent Antal és Szent Imre Kollégiumok igazgatójaként szolgál. 1933-ban a minoriták hitszónoka
és missziós atyja, 1935-ben rendtartományi titkár, a miskolci Szent Ferenc Kollégium vezetője,
az országos missziós szolgálat igazgatója.

Lelkiismeretes ember volt, aki igyekezett minden fölmerülő kérdést konszenzussal megoldani. Nem futott el a konfliktusok elől, de nem
is generálta őket. Nem szerette a mesterséges
szembenállást, tudta, hogy eredményesen dolgozni csak nyugodt, alkotó környezetben lehet.

Szelényi Imre Rudolf 1936-ban Szegeden
részt vesz a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági
Legényegyletek Országos Szövetsége) alapításában. 1938-ban Serédi Jusztinián hercegprímás a legeredményesebb missziós atya
címmel tüntette ki.
1938-ban tábori lelkész Miskolcon, a tábori lelkészek kiképzésének vezetője. 1941 nyarától a
keleti fronton szolgált. 1945. februárban részt
vett a drezdai bombázás áldozatainak mentési
munkálataiban.
Héthavi amerikai hadifogság után 1945-ben és
1946-ban a párizsi pápai nunciusnál fordító.
1946–1950 között a löveni főiskola tanára, aztán több országban is misszionárius.

szerzett. Kiemelkedő egészségügyi munkájáért az elsők között érdemelte ki kórházunk
névadójáról, dr. Petz Aladárról elnevezett emlékérmet.

Dr. Németh Viktor városszerte ismert háziorvosa volt Győrnek. Alapos doktorként ismertük, akit érdekelt betegei sorsa, 1936-ban
született, csöndes, de céltudatos emberként
emlékeznek rá a győriek. Segítőkészsége,
szolidaritása, embertársai iránti szeretete
miatt nemcsak orvosként becsülték, bár komoly szakmai érdemeket ezen a pályán is

• 9028 GYÔR, Fehérvári út 75.
Tel.:/fax: 96/440-453 Mobil: 06-30/2671-864
• 8500 PÁPA, Kopja u. 7. Tel.: 89/322-152
Mobil: 06-30/698-3850

Ez a meggyőződése személyiségéből eredt.
Visszafogottsága ellenére örülni is teljes szívvel tudott. Bizonyára sokan emlékeznek rá,
hogy amikor 2006-ban mandátumot nyert a
győri közgyűlésbe, a választások éjszakáján a
párt és saját sikerének örömére fölpattant a
megyeháza előtt kialakított alkalmi színpadra,
s fergeteges népi táncot mutatott be szólóban,
kísérő zene nélkül. Dr. Németh Viktorra rengetegen emlékeznek, s őriznek róla emberséges
történeteket.
A közkedvelt háziorvos 2018-ban köszönt el a
földi világtól.

FENYÔ FÛRÉSZÁRU AKCIÓ!
Árainkból 5—20% kedvezményt
adunk, mennyiségtôl függôen.
Kérje ajánlatunkat
elérhetôségeinken.

LÉCEK
OSB LAPOK
LAMBÉRIA, HAJÓPADLÓ
GERENDA, PALLÓ, DESZKA
RÉTEGRAGASZTOTT GERENDA
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Közösségi vízilabdameccseket szervez a Győri
Vízisport Egyesület augusztus 7-én, szombaton.
Az összességében 750 percig tartó mérkőzésen
bárki díjmentesen részt vehet, aki ki szeretné
próbálni Magyarország sikersportágát.

750 PERCIG PÓLÓZNAK
Mint azt Ábrahám Csabától, a Győri Vízisport Egyesület technikai vezetőjétől
megtudtuk, a különleges vízilabdameccseket az Aqua Sportközpont 50 mes medencéjében rendezik meg úgy, hogy a pályát keresztben alakítják ki
az uszodában. A „maratoni” vízilabdanapon 19 mérkőzést fognak lejátszani
nyolcperces negyedekkel. Az első mérkőzést 7:50 kor kezdik, utána folyamatosan váltják a résztvevőket. Az utolsó mérkőzés este kilenc óra 10 perckor kezdődik és várhatóan 21:50-ig tart. A szervezők a versenyuszodában
könnyített pályát alakítanak ki, és a szabályokat is enyhítik az esemény alatt,
igény szerint pedig az egyesület sportolói is segíteni fogják az amatőröket.
És hogy ki vehet részt a pólómaratonon? Szinte bárki. Várják a GYVSE sportolóit, más sportágak versenyzőit, művészek, cégek, baráti társaságok, a lakosság, és természetesen, a gyermekek jelentkezését. Egyszóval mindenkit,
aki kedvet érez kipróbálni a sportágat.
A belépés ingyenes, ám regisztrációhoz kötött, az érvényes járványügyi szabályok betartása mellett. Regisztrálni lehet játékosként és kísérőként. A játékosok használhatják a medencét, a részükre kijelölt időben használhatják
az öltözőket. A kísérők a lelátót, az uszoda auláját, a büfét vehetik igénybe.
Regisztrálni lehet a hellogyor.hu oldalon, illetve az Aqua Sportközpont és a
GYVSE vízilabda Facebook-oldalakon, illetve a waterpologyor750@
gmail.com e-mail-címen. A regisztrációhoz szükségesek a beazonosításra
alkalmas adatok megadása, név, születési hely és idő, édesanyja leánykori
neve, lakcím. A belépés, az egyesület által, a biztonsági szolgálatnak leadott
regisztrációs lista alapján, a személyazonosság igazolása mellett lehetséges.
Helyszíni jelentkezést pedig nem fogadnak el.

Regisztrációs határidők:
Játékosnak: augusztus 4. szerda, 12 óra
Kísérőknek: augusztus 6. péntek, 12 óra
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gazfroccs.hu

linktr.ee/gazfroccs

facebook.com/gazfroccstv

Szerkeszti: Nagy Viktor

KIS KOCSIBÓL ÓRIÁSI

LEGENDA

A

Renault 1972-ben mutatta be kisautóját, az R5-öst. Három- és ötajtóval, korát
megelőző, modern formavilággal, valamint hatásos reklámkampánnyal érkezett. Michel Boué szabadidejében tervezte meg az autót, eredetileg a C-oszlopon a tetőig elnyúló
hátsó lámpákkal. Utóbbi elem sajnos nem került rá a szériamodellre, pedig megelőzte volna
a Punto vagy a Volvo 850 kombi megoldását. A
hosszában beépített 800–1400 köbcentis motorok az első kerekeket hajtották, minden
igényt kielégítettek – valamit pénztárcához illeszkedtek. Az R5 Alpine a Golf GTI mellett az
elsők között hozta el a „hot-hatch” élményt,
már a hetvenes években. Majd 1982-ben 112
lóerős turbómotorral emelték a franciák a tétet. Készült egy középmotoros, hátsókerék hajtású versenygép is az R5 alapjaira, a Turbo és
a Turbo 2. 1,4 majd 1,5 literes turbómotor minimum 160 lóerőt tudott, és 221 Nm nyomatékot adott át az első kerekeknek. Ezzel a mérges törpe 6,9 mp alatt volt százon és 200
km/h-val is tudott száguldani.

jelent egy egyhatos dízel erőforrás is, illetve az
ötsebességes kézi váltó. A GT Turbo sportmodell
115, majd 120 lóerős, egynégyes motorja 7,5
másodperc alatt repítette százra a csöppséget.
Ugyan több R5 széria nem készült 1996 óta,
mégsem marad utód nélkül a típus. A Renault
villamosítási programjában lát potenciált a sikeres miniben, így 2021-ben bemutatták a Renault 5 Prototype-ot. A formai visszatekintés
mögött nagyon sok modern megoldás látszik,
így a 3D LED-lámpák és a jellegzetes, szögletes
„bakancsforma” is igazán egyedi és önálló karaktert adnak a közeljövő elektromos városi
járgányának.

Nem csak a Renault, hanem egy kis műhely
is feléleszti az R5-öst. A Legende Automobiles csapata Turbo 3 néven mutatta be egyedi
átalakítását. Az első szériás, középmotoros
R5 Turbo újraértelmezésével ígéretük szerint
a 80-as évekbe fogják visszarepíteni a leendő tulajdonsokat. Egy biztos, a könnyű karbon karosszéria, a brutális sárvédő-szélesítések és 400 lóerősre tervezett hajtás ínycsiklandó. A belteret teljesen újratervezték,
digitális kijelző és emelt komfort várja majd
a sorfőrt és utasát.

1984-ben mutatták be a „supercinq”, azaz második generációt. A modernebb, mégis a klasszikus formavilágot megtartó modell áramvonalasabb, nagyobb és gazdaságosabb lett. Az 1000
és 1721 köbcenti közötti motorok között meg-
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HÍREK

RS Q E-TRON

A

z Audi egy hibrid versenygéppel fog a Dakar
rajtvonalához állni 2022-ben. A hosszú,
akár 800 km-es etapok leküzdésére nagyon jó
hatásfokú elektromos hajtást és egy hatótávnövelő egységet fejlesztettek az RS Q E-tron
terepralis ruhája alá. A villamos hajtás egyenesen a Formula E-ből érkezik. A gépszörny tengelyenként kap egy-egy villanymotort – szinte
változtatások nélkül a Formula autóból –, így
összkerékhajtású, és 680 lóerő leadására képes. A motorok természetesen a fékezési energiát képesek visszatáplálni az 50 kWh-s akkupakkba, mely 370 kilót nyom. Beépítenek egy
harmadik villanymotor-generátort is, ami az
akkuk töltéséért felel. Ezt az RS5 DTM négyhengeres turbómotorja hajtja. A gép 4,5 másodperc alatt futja a 100-as sprintet és 170
km/h a maximális sebessége. Egyébként az
Audi gyári csapata 1986-ban szerepelt utoljára
terepralin, akkor a legendás B csoportos Sport
Quattro S1 kupéval. Itt az ideje, hogy ismét történelmet írjanak.

KISEBB FORDULÓKÖR –
ELŐFIZETÉSRE
A

Mercedes a villanyautók luxuslimuzinját hozta el nemrég
a nagyközönségnek. Az EQS egy 5,2 méteres, 2,5 tonnás
monstrum, csodásan ívelt, letisztult formavilággal megáldva.
A vadonatúj platformra épülő csúcsmodell méretei ellenére
látványra könnyed, technikában viszont nagyon erős. A műszerfal gyakorlatilag egy egybefüggő érintőképernyő, a vezetéssegédek sora betöltené az újságot, annyira bőséges,
és a teljesítménye is elképesztő. Már a hátsókerék-hajtású
„alap” verzió is 333 lóerős, de a kétmotoros, összkerekes
már 524 lóerőt tud, 855 Nm nyomaték mellett. Később pedig az AMG sportmodell is érkezik 760 lóerővel. Ami még nagyobb érdekesség, hogy van olyan funkció, ami előfizetésre
érhető el a kocsiban.

Minden EQS hátsó kerekei is kormányozhatóak a szokásos rendszerben:
nagy sebességnél az elsővel azonos, míg a városban ellentétes irányban
fordulnak. Azonban alapesetben „csak” 4,5 fokot fordul, de éves előfizetési díjért 10 fokot is tud. Így 10,9 méterre csökken az autó fordulóköre.
A szoftveres feloldás 300–489 euró között alakul évente, attól függően,
hogy 1 vagy több évre szól az előfizetés. Nyilvánvalóan a leendő tulajdonosoknak nem fog gondot okozni a közel 200 ezer forintos kiadás. Ugyanakkor érdekes a Mercedes – és más márkák – koncepciója, amivel magukhoz kötik az ügyfeleiket és folyamatos bevételt generálnak, vélhetően
az egyébként csökkenő karbantartási költségek kompenzálására.
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Nagykutasi Viktor, a Kertbarát Magazin szakértője dr. Nagy
István agrárminiszter miniszteri elismerő oklevelét vehette át.

Szerző: Ferenczy Balázs
Fotó: Marcali Gábor

A

héten, Budapesten vehette át dr. Nagy
István agrárminiszter miniszteri elismerő oklevelét Nagykutasi Viktor, a Kertészek és Kertbarátok Győr Városi Egyesületének
elnöke, a Győr+ Média Kertbarát Magazinjának
szakértője. A díj azért is nagy szó, mert ilyen fiatalon, ilyen nívós szakmai díjat még senki
nem vehetett át. A méltatás alapján Viktor az
elmúlt 25 évben előadásokkal, tanácsadásokkal
és a szakmáért tett erőfeszítéseivel érdemelte
ki a jelölést. Szakértőnket a Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége ajánlotta a díjra,
amire az eddigi eredmények és szakmai önéletrajz alapján választották ki a legjobbakat.
A díjátadó meglepetése volt, hogy a Kertészek
és Kertbarátok Győr Városi Egyesülete is elhozhatott egy kitüntetést, a civil szervezetet 2020
Legjobb Kertbarát Körének választották. Magyarországon közel 200 Kertbarát Kör van, ezek
küldöttei most egyhangúlag választották meg a
győri egyesületet. Tették ezt azért, mert öt évvel
ezelőtt az országos háromnapos rendezvény itt,
városunkban zajlott, ami azóta is elvárt szint lett
a kertbarát események között. Különlegesség,
hogy a győri szakemberek – Magyarországon
egyedülállóként – növényvédelmi előrejelző
rendszert működtetnek a város területén.

MINISZTERI OKLEVELET
KAPOTT SZAKÉRTŐNK
Az eddigi kiadványok között olvashatunk komposztálásról, magaságyásról, madarakról és növényvédelemről is. Zsigó György növényorvos
jóvoltából már a nyolcadik kiadás jelent meg
idén januárban, de nem tétlenkednek, már elkezdték a kilencedik verzió előkészületeit, ami a
tervek alapján már könyv formában jelenik meg
– „ez a könyv az egész ország kertészkedő társadalmának egy nagyon hasznos szakkönyve
lesz” – emelte ki Nagykutasi Viktor.

Nagykutasi Viktor elnök a Győr+ Rádió reggeli
műsorában elmondta, „gyakorlatilag bármihez,
amihez kertbarát berkeken belül nyúlunk, abban
tudunk szakmailag legek lenni. A miénk a legtöbb kiadvány, a legtöbb előadás az országban”.

Hagyomány már, hogy Győrben két kihelyezett
magaságyás népszerűsíti a kis helyen történő sikeres kertészkedést. A szakemberek megmutatják, hogy két négyzetméteren mennyi hasznos,
illetve szép növény állítható elő a család számára. Ezt egy jó növénytársítással, akár növényvédelem nélkül is könnyen megvalósíthatjuk!

KERTÉPÍTÉS

A lelkes győri kertbarátok nem unatkoznak,
pezsgő szakmai élettel várja az egyesület, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara az érkező érdeklődőket. Kéthetente tartanak előadásokat, amelyeket úgy állítanak össze, hogy az aktuális munkákat, az éppen időszerű növényvédelmet, vagy éppen a
tagok egyéb kérdéseit taglalják. A programot a
tagság igényei alapján készíti a vezetőség.
Az előadások mellett népszerűek a szakmai
napok, amelyeket az elmúlt években tavasszal
és ősszel is nagy érdeklődés övezett. Ezen
programokon nem csak a helyi kertbarátok, hanem az ország számos pontjáról ide érkezők is
szívesen vesznek részt, de természetesen az
utca emberét is szívesen látják. A következő
szakmai napot szeptemberre tervezik.

KERTTERVEZÉS

FAISKOLA

Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig
30/768-2048 • 30/335-6855 • www.gyorkert.hu

2021. július 30.

19

BENNETT KENGURU SZÜLETETT AZ ÁLLATKERTBEN

SZÜTYŐ

S

zütyő a bennett kenguru 2019ben született a győri állatkertben. Augusztus végén egy este
gondozója az erszényből kiesve talált
rá a csöppségre. Sajnos mamája erszényébe már nem lehetett visszatenni a kis kengurut, viszont szerencsére
a kölyök már elég nagy volt ahhoz,
hogy kolléganőnk átvegye az anya
szerepét és felnevelje. Mivel a kengurukölykök általában hét-nyolc hónapot
töltenek az erszényben, a biztonságos
erszényt az első időkben Szütyőnek is
biztosítani kellett. Nevét is erről kapta,
mivel az anyukája erszényét egy puha
bundás táska helyettesítette. A kitartó
munka és szerető gondoskodás eredményeképp, Szütyő szépen cseperedett, elérkezett az idő, hogy visszatérjen társaihoz a kengurukifutóba.
Ember által felnevelt állatoknál sokszor problémát jelent, hogy a kölyök
nem a fajnak megfelelően szocializá-
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lódva nő fel, ami megnehezíti vagy
éppen lehetetlenné teszi a későbbi
együttélést társaival. Egy hosszabb
összeszoktatási folyamat után, Szütyőt elfogadták társai, szépen beilleszkedett a kengurucsapatba. Olyannyira, hogy az idei nyáron a kollégák arra lettek figyelmesek, mintha
az ő erszényének is kis lakója lenne.
A bennett kenguruk nagyon kicsi és
fejletlen utódokat hoznak világra, így
a jövevények születésének időpontját
is nehéz meghatározni. A kollégák
gondolata beigazolódott, Szütyő
anyuka lett. A kis kölyökkenguru
ugyan még csak néha látható, de
egyre többször dugja ki fejét az erszényből. Szépen cseperedik, nemsokára rövid időre az erszényt is elhagyja, hogy felfedezze környezetét.
12–17 hónapos koráig a kölyök az
anyja mellett marad.
A bennett kenguruk Ausztrália keleti és délkeleti részén élnek. Táplálékuk fűfélék, levelek és lágy szárú növények. Állatkertekben gyakran tartott
kenguru faj. Jelenleg a győri állatkertben 6 bennett kenguru él.

Támogatott tartalom

ANYUKA LETT

Két év alatt, két rendezvényen összesen 82 millió forintot gyűjtött az Országos Jótékonysági Vadászat
Nonprofit Kft., amely az ország kórházainak gyerekosztályait segíti a bevételből. A legutóbbi, tavaly december 27-i vadászatból 35 millió forint származott, ebből 19 egészségügyi intézményt segít a társaság.

MÁR 82 MILLIÓT GYŰJTÖTTEK A JÓTÉKONY VADÁSZOK
Szerző: Zombai Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

„A magyar vadásztársadalmat dicséri, hogy két év alatt
az ország második legnagyobb karitatív programjává
nőtte ki magát” – mondta a Győr Plusznak Fejes László.
„Minden kórházzal felvettük a kapcsolatot, és tőlük kérdeztük meg, mire lenne leginkább szükségük” – tette
hozzá az Országos Jótékonysági Vadászat Nonprofit Kft.
ügyvezetője. „A győri kórház számára közel 900 ezer forintot gyűjtöttek a megyei vadászok, az intézmény ebből
egy állványos kék fény orvosi lámpát fog vásárolni” – fogalmazott Fejes László. „Minden segítségnek, támogatásnak és felajánlásnak nagyon örülünk, ezt a mostani
adományt is nagyon szépen köszönjük, hamarosan be is
szerezzük belőle a létfontosságú eszközt” – hangsúlyozta Csordás Adrienn. „Már nem először segítenek bennünket a vadászok, volt, hogy pörköltet főztek és hoztak
nekünk, az is nagyon jólesett, reméljük, a jövőben is számíthatunk a vadásztársadalom segítségére” – zárta szavait a PAEOK ápolási igazgatója.

A CÉHLÁDÁK TITKAI

A török idők azonban nagyban átalakították a
város struktúráját: a török megszállás alá nem
került magyar területek egyik fontos védelmi
színhelyévé vált. Ekkor megnövelték a vár és
a város helyőrségét, és megkezdődött a vár
megerősítése, erődvárossá alakulása.
A látványos fejlődésnek egy időre a török
megszállás gátat szabott, de a vár visszafoglalása (1598. március) után a lakosság,
így a régi mesterek is hamar visszatértek, és
a céhes ipar virágzásnak indult Győrben.
A mészárosok már 1391-től működhettek a
városban. Első kiváltságlevelük 1581-ből ismert, pecsétjük azonban jóval korábbi (1570),
mely szintén korai céhalakulásra utalhat. Céhládájuk 1640-ben készült, és a múzeumban őr-

zött céhládák között a legkorábbi darabként
tartjuk számon. Eredetét tekintve – mint ahogy
más céhládák is – az ószövetségi frigyláda mintájára készült, melyre a céh címerét, az aranyozott ökörfejet őrző őrangyalok is utalnak. A címerkép fölött a középső mezőben a ládaalapítás aranyozott évszáma foglal helyet. A láda tetejére pénz bedobására alkalmas tagozat került,
amelyen faragott betűkkel a céh elöljáróinak
neve (Nikolas König, Danauch, Simon Misel, Zemaister) olvasható. A láda hátoldalát egykor –
az uralkodóházra utaló – széttárt szárnyú, kétfejű sasok díszítették, azonban fejük letörött.

nem szabadott hangoskodni, káromkodni,
asztalra rádőlni vagy könyökölni, felhánytorgatni régen lezárt ügyeket, fenyegetőzni, ujjakkal csettintgetni, lábbal dobogni.
Látogassanak el a múzeumba, a Nagy-Győr
jelességei – karrierek a 750 éves városban című kiállítás megtekintése során városunk
ipartörténetéről több izgalmas információval
és tárgyi emlékkel találkozhatnak!

A ládák központi szerepet töltöttek be a céhek
életében. Egykor ezekben őrizték a privilégiumot, pecsétnyomót, a céh vagyonát, beírókönyveket stb., és a céhéletnek minden fontos
tényezője is a láda mellett történt: a mesterválasztás, a legény- és mesterkönyvbe történő beírás, a felszabadítás, a mesterfelvétel, a
céhgyűlések, az inasszegődtetés stb.
A láda nyitott állapotban nagy szigorúságot,
ünnepélyességet sugárzott és jelenlétében
megkövetelték az illedelmes viselkedést:
Fotó: Tanai Csaba Taca

2021. július 30.

21

Támogatott tartalom

G

yőr a céhek alakulásának időszakában az ország általánosan ismert városa: püspöki székhely, közigazgatási
centrum és számottevő kereskedelemmel rendelkező gazdasági központ. Kereskedelme elsősorban a mezőgazdasági árucikkeken alapult,
közülük a legfontosabb a szarvasmarha volt.

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

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

´´
´´
FUTÉSSZERELO
Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat

ÚJRA INDULT AZ ÚTLOCSOLÁS
Szöveg és kép: Győr-Szol Zrt.

harmadfokú hőségriadó kiadása után,
a kánikulára való tekintettel, a GyőrSzol Zrt. július 27-től, keddtől ismét
megkezdte a kezelésében lévő városi utak locsolását. Reggel 10 óra és délután 18 óra között
az arra alkalmas locsolóautók folyamatosan
frissítették fel a város fő közlekedési útvonalait
és a belváros forgalmas útszakaszait.

nos utca – Móricz Zsigmond rakpart, Földes
Gábor utca – Magyar utca – Mónus Illés utca –
Kodály Zoltán utca – Mécs László utca – Illyés
Gyula utca – Zöld utca – Szőnyi Márton utca. A
másik útvonal: Szent István út – Szigethy Attila
út – Tihanyi Árpád út – Lajta út – Vasvári Pál
utca – Jereváni út – Szabadi út – Erfurti út – József Attila út – Ipar út – Kálvária út. A harmadik
útvonal: Révai Miklós utca – Városháza – Zechmeister utca – Árpád út – Bajcsy-Zsilinszky út
– Czuczor Gergely utca – Teleki László utakon.

A járművek egyik útvonala: Pálffy Miklós utca
– Schwarzenberg utca – Tarcsay utca – Kiss Já-

Ha az időjárási körülmények indokolják, a locsolás tovább folytatódik.

A

´´
´´
CSOSZERELO
Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Bérezés megegyezés szerint

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.

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

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend
Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés
• versenyképes fizetés + cafetéria
• vidékieknek bejárási költség térítése
• szakmai képzések támogatása
• hosszú távú munkalehetőség
• munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat,
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 tárgyában tüntesse fel a
pályázott munkakör megnevezését.
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HÍNÁRVÁGÁS ADYVÁROSBAN
Szöveg és kép: Győr-Szol Zrt.

Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkormányzati képviselőjének kezdeményezésére, a
Győr-Szol Zrt. koordinálásában az elmúlt napokban zajlott Adyvárosban az 1-es számú tavon a hínár vágása. A beavatkozásra azért volt
szükség, mert a vízinövény elszaporodott, és
kezdte belepni a vízfelszínt. A hínárvágásnak
köszönhetően, javulnak a vízi élőlények életfeltételei, látványát tekintve pedig jobban beleil-

leszkedik a tó a városi környezetbe. A munka
elvégzésére a Győr-Szol Zrt. egy speciális, nagy
teljesítményű hínárvágó gépet vett igénybe,
melyet alvállalkozó üzemeltet. A gép kezelője a
tó felső harmadáig meríti a vágószerkezetet,
majd előrehaladva a gép mélyen levágja a növényzetet. Az így levágott hínárt legyűjtik a víz
felszínéről, majd elszállítják a tó partjáról. A hínár visszavágása nagyban lassítja a csapadékvíz-tározó tó eliszaposodását, és megjelenésében is szebb képet mutat a tó és környezete.

SZÜNETEL A MELEGVÍZ-SZOLGÁLTATÁS!
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy karbantartási munkálatok miatt a melegvíz-szolgáltatás 2021. augusztus 3-án, kedden 3 órától 20 óráig a város egész területén szünetel. Kérjük fogyasztóink szíves megértését!
Győr-Szol Zrt.

Szöveg és kép: Pannon-Víz Zrt.

R

égi álmuk válik valóra rövidesen Győr-Sárás lakóinak, napokon
belül kezdődik a szennyvízcsatornázás második üteme. A szennyvizet 1,5–3,5 méter mélységben húzódó gravitációs csatorna
fogja összegyűjteni. A műanyag csövek már megérkeztek, az aknaelemek még úton vannak, azokat a hét második felére ígérték a szállítók.

SZENNYVÍZVEZETÉK
ÉPÜL SÁRÁSON

A szennyvíz az első ütemmel együtt megépült Kamilla utcai szennyvízátemelőbe kerül. Ennek tervezésekor a szakemberek a most épülő második
ütemet is figyelembe vették. Mint mindenhol, itt is nagyon fontos, hogy a
szennyvízcsatornába ne kerüljön csapadékvíz, ez túlterhelné a rendszert
és esős időben a mélyebben fekvő aknákból feltörne az utcára a csatorna
tartalma. Takarékos, környezetbarát és egyben szabálykövető magatartás
a csapadékvizet telken belül összegyűjteni és locsolásra használni. A vezetékek fektetésekor a talajvíz várhatóan nem fog gondot okozni, viszont
az omlásra, bedőlésre hajlamos homokos talaj külön kihívást jelent majd a
szakembereknek. A most épülő csatorna nem csak az itt élők komfortérzetét – és ezzel együtt ingatlanjaik értékét is – növeli, hanem nagy lépést
jelent a vízbázisok védelmének érdekében is. A sárási kerület szomszédságában találhatók ugyanis a szigetközi parti szűrésű kutak.
Az érintett területen lakók postaládájukba részletes tájékoztatást kapnak a
fontos tudnivalókról, a közlekedést és a parkolást érintő változásokról.

CSATORNA ÉPÜL

JAVÍTJÁK A VÍZVEZETÉKET

A

A

Hűtőházi út–Kandó Kálmán utca csomópontjában továbbra is
terelőúton közlekedhetnek. A magas talajvíz lassítja a munkát,
talajvízszint-süllyesztéssel épül a kőagyag csatorna, a tervezett
szakasz harmada készül el.

Lajta utcai 500 mm-es ivóvíz főnyomóvezetéken a napokban
több kisebb javítást végeztek, előkészítették csőbélelésre a lakótelep főutcája alatt húzódó nyomócsövet.

SZÚNYOGGYÉRÍTÉS AZ ÁRADÁS UTÁN
Szöveg és kép: Győr-Szol Zrt.

A

Győr-Szol Zrt. az elmúlt napokban minden lehetséges eszközzel folytatta a
küzdelmet a szúnyogok ellen, így légi biológiai és földi kémiai gyérítés is volt Győr teljes
területén. A folyóvizek közelmúltban lezajlott
áradása és a nagy meleg kedvező körülményeket teremtett a szúnyoglárvák elszaporodásához, ezért vált szükségessé a földi eszközökkel
hatékonyan el nem érhető területeken a repülőgépes biológiai szúnyoggyérítés.
A folyók áradása miatt jelentősen megnőtt
Győr közigazgatási területén a vízzel borított
terület, a nedves, vízzel átitatott partszakaszok pedig az ár levonulását követően is ideális tenyészőhelyet jelentenek a szúnyoglárváknak. Az áradás mellett a párás levegő, a
nagy meleg is segíti a vérszívók szaporodását, így számítani lehetett arra, hogy a szúnyogok nagy számban jelennek meg környezetünkben. Ezért a Győr-Szol Zrt. fokozott
erőfeszítéseket tett a szúnyogpopuláció számának csökkentésére.

A szúnyoglárvák kifejlődésének megakadályozása
érdekében július 26-án, hétfőn a délelőtti órákban
repülőgépről juttattak el biológiai gyérítésre alkalmas, baktérium alapú készítményt a szúnyogok
élőhelyeire, elsősorban a vízpartokra, bokros, fás
részekre, melyeket szakértők bevonásával potenciális tenyészőhelyként határoztak meg. A hétfői
légi beavatkozás során mintegy 200 hektáron,
hektáronként öt kilogramm – a szúnyogokon kívül
más állatokra vagy növényekre nézve ártalmatlan
– granulátum kijuttatásával irtották a szúnyoglárvákat, elsősorban a Mosoni-Duna mentén.
Amennyiben a lárvaszámok alakulása indokolja,
további légi biológiai gyérítésekre is lehet számítani. A légi beavatkozás mellett földi biológiai gyérítésre is sor került, a földről elérhető vizes élőhelyeken dolgoztak az erre alkalmas berendezések.
A földi beavatkozás előnye, hogy közvetlenül a
vízbe jut a környezetbarát szer, és a kezelést
igénylő terület precízen körülhatárolható.
A földi biológiai gyérítés során is egy speciális,
baktérium alapú készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire a vízbe. A környezetbarát szer az alkalmazott dózisban kizárólag a szú-

nyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan minden
más élőlényre. Ez az eljárás a kifejlett szúnyogok
elleni védekezésre nem alkalmas, csak kikelésük
akadályozható, illetve a későbbiekben az utánpótlásuk csökkenthető a lárvák elpusztításával.
A biológiai beavatkozás mellett a már kifejlett, repülő szúnyogok ellen továbbra is rendszeresen,
akár napi gyakorisággal végez földi kémiai gyérítést a Győr-Szol Zrt. a város teljes területén, kiemelten kezelve a fákkal, bokrokkal, nagyobb
zöldterületekkel rendelkező peremkerületeket.
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FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
Már havi nettó
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

ÁLLÁS
Illemhely felügyeletére lehe
tőleg nyugdíjas munkavállalót
keresünk. 0620/2547178
SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurtni
csere, redőnyjavítás. Ingyenes
felmérés! 0670/2339213.
Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás gyökérkivé
tellel, fametszés, rotálás,
bozótirtás! 0630/403
6810; 96/826322.

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu

Fűnyírást, fűkaszálást, par
lagfűmentesítést, sö
vénynyírást, elhanyagolt te
rületek rendbetételét, fák
tuják kivágását, ágdarálást,
tuskómarást vállalok Győr
30 kmes körzetében. 06
30/9715932

Kárpitozás! Ülő, fekvőbú
torok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingye
nes felmérés–szállítás. Au
tók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/8846838.

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz villanyszerelés.
0630/8720564

Takács Fuvarozás és Költöz
tetés. Vállalunk költöztetést,
lomtalanítást, szemételszál
lítást, épületbontási munká
kat precízen, gyorsan, ügyfe
lünk elvárásainak megfelelő
en. Az ár telefonon vagy a
munka megtekintése után
egyeztetve. Telefonszám:
0630/1812848

Permetezés, vegyszeres gyo
mirtás szakembertől, garan
ciával. Telefonszám:
0670/3848217.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Tel.: 0670/245
8931.
Lomtalanítást vállalok,
akár ingyen kitakarítom
pincéjét, udvarát, felesle
ges holmit elszállítom, tel
jes lakásürítést is vállalok.
Érdeklődés telefonon: 06
70/8826590.
Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Telefonszám:
0620/2399198.

Vállalunk: lakások, lépcsőhá
zak, irodák takarítását! Mo
sodánkban: mosás, vasalás,
szőnyegtisztítás igényelhető.
Továbbá: kertek, pincék,
kamrák takarítása, rendezé
se. Várjuk vendégeinket:
TippTopp Mosoda (Győr,
Árpád út 53.). Tel.: 06
30/4587765, 0670/670
8268.
Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érdek
lődni lehet telefonon:
0670/3636633.

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Érd.: 0670/6750654.
Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. 0670/2657643
Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést ga
ranciával, engedménnyel vál
lalok. Tel.: 0630/3762712.
Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! 0670/3846557.

Hajdúszoboszlói NYARALÁS
34.500 Ft/fő/7 éj 19.900 Ft/fő/3 éj
VACSORA AZ ÁRBAN.
www.frankvendeghaz.hu • 06-30/977-6495

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!
• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.
NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

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

ingyenes parkolás

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
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modern környezet

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Tel.:
3620/5172701.
EGYÉB
KÉSZPÉNZÉRT régi bútoro
kat, festményt, herendit,
Zsolnayt, kristályokat, ezüst
tárgyakat, ékszert, órákat,
könyveket, régiséget, hagya
tékot vásárolunk. Érd.: 06
70/6405101.
Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/4153873.
Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhát, ékszereket, hang
lemezeket, könyveket meg
egyebeket. Telefonszám: 06
20/5567141.
SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) elfogadása, beváltása
mindhárom alszámláról.
SZÁLLÁSFOGLALÁS. 06
30/3026149
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Telefonszám:
0620/5299861.

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiségeket,
hagyatékot vásárolok! Tel.:
0620/9379671, Németh
Csaba.
LAKÁSCSERE

96/505050
Adyvárosi, 2 szobás, 36
nmes, összkomfortos, ha
tározott idejű bérleti szer
ződéses lakást cserélne 2
szobás, határozotthatáro
zatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár
utca kizárva (Hirdetés
szám: 745)

földszinti bérleményre.
Sziget, Újváros és Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám:
747)
Adyvárosi, 2 szobás, 36
nmes, összkomfortos,
határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserél
ne 45–55 nmes, 2 vagy
2+fél szobás, határozat
lan idejű bérleményre.
Újváros, Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám:
748)
Nádorvárosi, 2 szobás, 56
nmes, komfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses

Belvárosi, 1 szobás, 33
nmes, komfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne, 23 szo
bás, 55–75 nmes, határo
zatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros,
Kismegyer, Bán A. utca ki
zárva. Tartozásátvállalás
lehetséges. (Hirdetésszám:
402)

LAST MINUTE

NYARALÁS!
30–45 éves egyedülálló személyek részére
keresztény tábort hirdetünk a Balatonnál!
A szállás ingyenes az ellátásról mindenki
maga gondoskodik.
Témánk: Szingli vagyok, de családot szeretnék!
Felekezettôl, világnézettôl függetlenül várjuk
az érdeklôdôket a 06-20/770-02-02 telefonszámon
illetve a demezne@gmail.com e-mail címen!

Édesanyák Szövetsége Egyesület

KERESEK

Szigeti, 2 szobás, 41 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 23 szobás,
határozotthatározatlan
idejű bérleményre, liftes
házban max 5. emeletig.
Bán Aladár u. kizárva. (Hir
detésszám: 746)
Belvárosi, 2 szobás, 64
nmes, összkomfortos, ha
tározott bérleti szerződé
ses lakást cserélne 45–55
nmes, 2 szobás, határo
zotthatározatlan idejű,

lakást cserélne 80–130
nmes, 34 szobás, határo
zatlan idejű, téglaépület
ben lévő, maximum 3.
emeleti bérleményre. Pa
nelépület kizárva. (Hirde
tésszám: 749)

régi fényképezőgépet, filmfelvevőt,
vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON.

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
Elérhetőség: +36-70/635-3975
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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 páros mozijegy, amely beváltható a Cinema City Győr moziban
szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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PROGRAMAJÁNLÓ

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA

Összeállította: Földvári Gabriella

JÚLIUS 31. SZOMBAT

Küldje el programajánlóját
a rendezvény időpontja előtt két héttel:
media@gyorplusz.hu

06:40 Polgármesteri vizit terepen –
dr. Sík Sándor önkormányzati képviselővel
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Navigátor – magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (10)
10:00 Gázfröccs – autós magazin
10:30 Az egészséges táplálkozás
11:10 Te, bárányok gyapjából való – Vidák István-portré
12:00 Rózsa Miklós a Filmzenekirály – dokumentumfilm
13:00 Határtalan tudás – Régészeti rejtélyek a Pilisben
14:00 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
14:35 Natura Túra – ismeretterjesztő film
15:00 Hidas Frigyes zeneszerző – dokumentumfilm
16:00 Nyugdíjas Egyetem – a rovarok terjedésének okai
17:05 Csűrből imaház – Zakariás Attila építész
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Lámpaidők – kisfilm
18:40 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Szelíd szeretettel élni életünket – Sinkovits Imre színművész
21:10 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
21:35 Szigetmonostor a béke szigete – ismeretterjesztő film
22:00 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

Blandet-koncert (Filep Xaver orgonista,
Domján Ákos zongorista) lesz az Orgonák
Éjszakáján, augusztus 7-én 21.30-tól a Kossuth utcai református templomban. A műsorban Johann Sebastian Bach, Tomaso Albinoni és Leonn Boellmann mellett felhangzik orgonán néhány filmzene, betétdal az
Aladdinból, a Jégvarázsból, az ABBA egyik
dala, rock ’n' roll nóták, valamint Webber és
Ákos dalai is. A belépés ingyenes, de csak
védettségi igazolvánnyal látogatható.
A Győr-újvárosi egyházközség augusztus
7-én, szombaton este 18 órától tartja az
Urunk színeváltozása búcsú-ünnepét a
Kossuth utcai templomában. Az ünnepi
szentmisét dr. Veres András megyés püspök mutatja be a templom fennállásának
180. évfordulója alkalmából. Előtte 17.30tól rózsafüzért imádkoznak az Újvárosi
Szűzanya kegyoltáránál.
Nagy Ferenc, a Győr+ Média szerkesztője,
műsorvezetője, fotóművész virtuális kiállítással örvendezteti meg a győrieket. A tár-

AUGUSZTUS 1. VASÁRNAP
07:00 Nyugdíjas Egyetem – egészségesen élni divat vagy kényszer?
08:10 Egy kilincstől a villanymozdonyig…
09:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (11–12)
10:00 Gázfröccs – autós magazin
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
11:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
16:00 Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
17:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
18:00 Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai
18:30 Az idő vasfoga – dokumentumfilm
19:10 A porcelán emlékezete…
20:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
20:45 A tetőfedő – kisfilm
21:00 A magyarság totemállatainak nyomában – ismeretterjesztő film
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 A jelen és a jövő színháza – beszélgetés Bakos-Kiss Gáborral
23:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
00:00 Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel

AUGUSZTUS 2. HÉTFŐ

laton Nagy Ferenc kameráján keresztül láthatjuk a világot, amely a megszokottól teljesen eltérő perspektívából tárul a szemünk
elé. A virtuális tárlat a nagyferimedia.hu
honlapon látható.
Rosa esküvője a Rómer Ház kertmozijában
látható augusztus 5-én 21 órától. A spanyol–francia vígjáték rendezője Icíar Bollaín.
Rosa nemsokára 45 éves lesz, és rájön, hogy
eddig egész életét csak mások szolgálatának szentelte. Elhatározza, hogy mindezt
maga mögött hagyja, a kezébe veszi az életét, és valóra váltja régi álmait.

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
07:00 Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
07:30 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
08:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
09:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
10:30 Tudod hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
11:30 Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 3. KEDD

Tanai Guzorán Anna textilművész kiállítása
nyílik augusztus 6-án 17 órakor a győri
Orosz-Magyar Egyesület szervezésében a
Múzeumházban (Bécsi kapu tér 4.) A tárlat
augusztus 24-ig látogatható, keddtől vasárnapig 10 és 16 óra között.

07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25

Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika

JÚL. 31-TŐL AUG. 6-IG

10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 A gyógyszer és ami mögötte van
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A Szentendrei-sziget titkai – dokumentumfilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 4. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:30
21:30
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
Híradó – Győr és a régió hírei
Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Nyugdíjas Egyetem – generációk a családban
Unió–Régió – magazin
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto–Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto–Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 5. CSÜTÖRTÖK
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Konkrét – hírháttér műsor
09:40 Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna
10:30 Nemzeti örökség világszínvonalon
11:30 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Anna és Berci zöld világa
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 6. PÉNTEK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
18:45
19:00
19:25
19:40
20:00
20:25
21:00
22:30
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Félóra decibel – zenei műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Félóra decibel – zenei műsor
Rózsa Miklós a Filmzenekirály – dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Szigetmonostor a béke szigete
– ismeretterjesztő film
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...!
– dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
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Megtartotta szezonnyitó sajtótájékoztatóját az első osztályba feljutott Gyirmót FC Győr. A sárga-kék gárda fantasztikus tavaszt produkálva szerezte
meg a második helyet a Merkantil Bank Ligában, ami NB I-es indulást jelent a
klub számára a 2021/2022-es évadban.
AKCIÓ: JÚL. 30—AUG. 5.

Sertéslapocka

999 Ft/kg

Szerző és fotó: Ficsór Dávid

Húsos sertés
császárvég

999 Ft/kg
Sertésmáj
320 Ft/kg
Sertés puhaszalonna 499 Ft/kg
Pecsenyekacsa comb

1729 Ft/kg
Kacsa far-hát
189 Ft/kg
Mesés tejföl, vödrös
20%-os, 850 gr
775,29 Ft/kg
Ft/db helyett
9
6
7

659 Ft/db
Görögdinnye magyar
I. osztályú

149 Ft/kg
Gösser premium
dobozos sör
5%-os, 0,5 l, 418 Ft/l

Ft/db helyett
229

209 Ft/db
Finlandia vodka
40%-os, 1 l

5399 Ft/db
Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bérezéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS, HENTES, BOLTI KISEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidõsként is! Eladó, kereskedô szakképzésben részt vevô diákok részére akkreditált üzleteinkben gyakorlati munkahelyet biztosítunk. Jelentkezés a munkahelygyor@gmail.com e-mail-címen. Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
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.

28

HARCOSAN A BENNMARADÁSÉRT

2021. július 30.

A

csapat Csertői Aurél vezetésével vívta ki a
feljutást, aki a legmagasabb osztályban is
marad a Gyirmót vezetőedzője. A szakmai
munkáért pedig továbbra is Tamási Zsolt felel. A
szakmai igazgató a szerdai eseményen elmondta,
az volt a céljuk, hogy egyben tartsák a feljutó csapat magját, emellé pedig néhány rutinosabb labdarúgóval és fiatal tehetséggel erősítsék meg a gárdát.
Előzetesen hat új igazolásról szóltak a hírek és két játékost kölcsönbe szereztek meg, de Tamási Zsolt a
sajtótájékoztatón bejelentette, hogy Csonka Andrást
is kölcsönvették a Ferencvárostól. A legnagyobb név
Florent Hasani az igazolások közül, aki a DVTK-ban
több mint 100 első osztályú meccsen szerepelt, utoljára Izraelben játszott. A szintén rutinos román belső
védő, Ene Cornel Kisvárdáról tette át székhelyét Győrbe. Medgyes Zoltán a Haladásból, Major Martin a Mol
Fehérvárból, Kovács Dominik és Csörgő Viktor pedig
a Magyar Futball Akadémiáról érkezett Gyirmótra. Zeke Máriót Székesfehérvárról, Radics Mártont pedig a
Puskás Akadémiától vette kölcsön a klub. Horváth Ernő, a Gyirmót FC Győr tulajdonos-ügyvezetője azt
mondta, a biztos bennmaradást tűzték ki célul, amihez minden feltétel adott a klubnál. A klubvezető kérte
a szurkolók biztatását a mérkőzéseken a cél érdekében. Horváth Ferenc tulajdonos kiemelte, az Alcufer

Kft. továbbra is biztos lábakon áll, és a klub immár jó
reklámként szolgál a vállalatnak. Csertői Aurél hangsúlyozta, a hathetes felkészülés remekül sikerült, bár
voltak és vannak is sérülés miatti hiányzók. Ennek ellenére egy egységes csapatot szeretne látni, ami harcos, agresszív és eredményes focival örvendezteti
meg a közönséget. Nagy Patrik, a Gyirmót csapatkapitánya elmondta, szeretnék továbbvinni azt a fajta
egységet, valamint azt a játékot, amit a tavasszal
nyújtottak és élvezni a focit. Ha ez így lesz, akkor szerinte egy sikeres szezont zárhatnak. Pénteken meg is
kezdi a szereplését az NB I-ben a Gyirmót, este fél kilenctől az MTK Budapest gárdáját fogadják az Alcufer
Stadionban, melynek vadonatúj gyepszőnyegén nem
múlhat majd a játék minősége.

Szurkolói ankétot rendezett kedden a WKW ETO FC Győr a belváros egyik
vendéglátóhelyének teraszán.

A SZURKOLÓKRA IS SZÁMÍT AZ ETO

A

klub a nyár folyamán igazi vérátömlesztésen
esett át: új vezetőedző irányítja a csapatot, a
sportigazgatói tisztséget Hannich Péter tölti
be és 12 új játékos érkezett a zöld-fehérekhez. „Azt
hiszem, az igazolások jól sikerültek, olyan játékosokat tudtunk hozni, akik ebbe a csapategységbe beleillenek. A felkészülés is rendben lezajlott, az utolsó két edzőmérkőzésen kimondottan jól játszottunk. Innentől kezdve azonban már élesben megy
a játék, itt derül ki majd minden, úgyhogy vasárnap
a Tiszakécske ellen indulunk” – mondta a Győr
Plusznak Hannich Péter. A gárda új vezetőedzője,
Klausz László játékosként még Verebes József keze
alatt pallérozódott Győrben, most pedig úgy érzi,
mintha hazajött volna. A szakember nem ment bele
esélylatolgatásokba, de egy egységes csapattal és
a szurkolók támogatásával bármi megtörténhet.
„Persze mindenki szeretne jobb helyezést elérni,

meg felkerülni az első osztályba. Azt gondolom, itt
minden körülmény adott ehhez. Ha megmarad az
az egység, ami a vezetőség, a stábtagok, a játékosok és a szurkolók jelenleg megvan, akkor ezt elérhetnénk” – hangsúlyozta Klausz László, aki hozzátette, nem csupán a Verebes-korszakban tapasztalt futballt csempészné vissza Győrbe, a szurkolókkal is szorosabbá fűzné a kapcsolatot. „Azt szeretném, ha azt érezné mindenki, hogy a saját gyereke ez a csapat. Arra kérem őket, hogy buzdítsanak minket akkor is, ha gyengébben megy a játék.
Azt viszont garantálni tudom, hogy csak azok a játékosok fognak játszani, akik mindent kitesznek a
pályára!” Az ETO vasárnap este hétkor a friss feljutó
Tiszakécske ellen kezdi meg szereplését a
2021/2022-es másodosztályú bajnokságban. Az
ETO Akadémia csapata pedig immár a harmadosztályban játszva segítheti a fiatalok fejlődését.

SZILÁGYI ÁRON TÖRTÉNELMI ARANYÉRME
SZEMSZ

Szilágyi Áron sorozatban harmadszor nyerte
meg a férfi kardozók egyéni versenyét az
olimpia első hivatalos versenynapján, szombaton, a tokiói olimpián. A Vasas vívója egész
nap bámulatos teljesítményt nyújtott, a döntőben pedig 15–7-re múlta felül az olasz Luigi
Samelét. Szilágyin kívül eddig négy nagyszerű elődjének – Fuchs Jenőnek, Kárpáti
Rudolfnak, a szovjet Viktor Krovopuszkovnak
és a francia Jean-Francois Lamournak – sikerült megvédenie a címét férfi kardban, de
egyéniben a triplázás eddig még senkinek nem
jött össze. Sőt, a férfiaknál a többi fegyvernemben sem akadt még olyan, aki ugyanabban a
szakágban háromszor győzött volna az egyéni
versenyben. Társai közül a világbajnok Szatmári
András és a világbajnoki harmadik Decsi Tamás
egyaránt a 32 között búcsúzott.

Garamvölgyi Imre

CSILLAGHULLÁS

Fotó: MTI

GYŐRI ÚSZÓVAL
LETT ÖTÖDIK A VÁLTÓ
A Milák Kristóf, Szabó Szebasztián, Bohus Richárd, Németh Nándor összeállítású férfi
4x100 méteres gyorsváltó 3:11.06 perccel
országos csúcsot úszott a döntőben és ötödik helyen ért célba. A másodikként rajtoló
Szabó Szebasztián a GYUSE sportolója.

EZÜSTÉRMES
SIKLÓSI GERGELY
Fotó: MTI

BRONZOT HOZOTT
A KARDCSAPAT
A Szilágyi Áron, Szatmári András, Decsi Tamás, Gémesi Csanád összeállítású kardcsapat éremesélyesként kezdte a napot, és ennek megfelelő magabiztossággal verte az
amerikaiakat a negyeddöntőben 45–36-ra,
a négy között azonban 45–43-ra kikapott
Olaszország legjobbjaitól. A bronzcsatában
a Decsi helyett ekkor már Gémesivel felálló
magyar trió 45–40-re verte a németeket. A
harmadik hely kiharcolása még úgy is öszszejött, hogy a háromszoros egyéni bajnok
Szilágyi az utolsó párban 40–26-ról „engedte" felzárkózni a németek befejezőemberét, Max Hartungot.

G

A pályafutása első olimpiáján szereplő Siklósi
Gergely ezüstérmet szerzett a férfi párbajtőrözők vasárnapi egyéni versenyében, a tokiói
ötkarikás játékokon. A BHSE 23 éves, világranglista-vezető, világbajnoki címvédő vívója
a helyi idő szerint esti döntőben 15–10-re kikapott a francia Romain Cannone-tól.

HARMADIK HELY
A TATAMIN
A dzsúdós Tóth Krisztián egy papírforma- és
egy bravúrgyőzelem után, a negyeddöntőben
kikapott a német Eduard Trippeltől. A vb-harmadik magyar a vigaszágon a korábbi világbajnok holland Noel Van't Endet múlta felül,
majd a bronzmeccsen, a hosszabbítás negyedik percében egy gyönyörű válldobásra
kapott vazaarival gyűrte le a kétszeres Eb-első orosz Mihail Igolnyikovot.

Egy régi rejtői parafrázissal élve: a Zöld
Pofa parádézik a tokiói medencében. A
babonás déltengeri hajósok réme, úgy tűnik, a keleti uszodában is szedi áldozatait,
hisz alig telt el egy hét az olimpiából, máris igazi csillagok kapituláltak kedvenc
(verhetetlennek hitt) számaikban. A magyar ötkarikás csapat szurkolójaként az
első érmeket a medencés úszóinktól vártam, főleg úgy, hogy első döntőként azt a
„négy vegyest” rendezték meg a japánok,
amiben a mi „Katkánk” közel egy évtizede
jogosan koronázott királynő. Világversenyen, de ob-n sem tudta ebben a számban megverni senki. Olimpiai bajnok, világcsúcstartó, világelső…
Jött Tokió, és a Zöld Pofa átka beleszólt.
Katka csupán ötödik lett a döntőben, és
valljuk be, hozzá képest igencsak gyenge
eredménnyel. Azonban a japán olimpia árnya nem érte be csupán egy trófeával. Elúszott az olimpiai uszodában Sarah Sjöström, aki egy súlyos könyöksérülésből
épült fel a játékokra, mégis csupán a hetedik tudott lenni 100 pillén, ahol mindeddig még csak megszorítani sem tudta
senki. Oké! Ő sérült volt, de mi történt az
amerikai Katie Ledeckyvel, aki ugyan nem
betlizett a tokiói uszodában, hisz ezüstöt
úszott, ám az hogy megverik világversenyen, csupán egyszer fordult elő eddig, és
az sem olimpia volt. Most megtörtént ez
is. Zöld Pofa kiszívta Ledecky erejét százötvennél, és így „könnyű” dolga volt az
ausztrál ellenfelének. Persze ne temessük
az úszósztárokat, hisz mindegyikük úszik
még Japánban, mégis meglepő, hogy enynyi csillag hullott el a főszámában.
Természetesen van, akinek adott is az
uszoda. A férfi négyszer százas gyors
emberfelettit teljesített. Brutális mezőnyben, országos csúccsal ötödikek
lettek, győri úszóval a soraikban. És még
nincs is vége. Jön még több olyan futam,
ahol megtörhetik úszóink Zöld Pofa japán átkát. Hajrá, magyarok!
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Helyszíni tudósítónk:

A GYŐR+-OS KITŰZŐ A KULCS

N

agy Roland A GYőr+ Rádió reggeli
műsorában minden reggel beszámol
az Olimpián történt eseményekről.
Roland elmondta, hogy kézilabdameccsen
vett részt, ahol a magyarok a brazilok ellen
küzdöttek, sajnos szó szerint, ennek pedig
csúnya vereség lett a vége. Hozzátette,
hogy Tomori Zsuzsa, a csapat kapitánya
úgy fogalmazott: ideje elbeszélgetnie a lányokkal, hogy tudatosuljon bennük, milyen
eseményen is vannak, mert úgy tűnik, egy
kissé összezuhantak.

tasztikus képeket a vízen lévő olimpiai öt
karikáról.
Rolandot akkor sem kell félteni, ha valamilyen eseményre nincs hivatalos regisztráció,
hiszen beindította a Győr+-os kitűzőbizniszt.
Az úszás az egyik legnépszerűbb az újságírók között, melyre az országos médiumok is
nehezen jutnak be. Kollégánknak egy idős
hölgyet sikerült is befűznie, akivel hosszasan elbeszélgetett arról, milyen fontos neki,
hogy lássa a magyarokat úszni, és hogy egy
világcsúcsot is személyesen élhessen át. Attól sem riadt vissza, amikor az idős hölgy
megkérdezte: Milák Kristóf is az ön városából való? Roland egyből rávágta, hogy igen,
sőt Hosszú Katinka is és mindenki más. A
hölgy erre csak annyit reagált, biztosan van
valami a maga városának a levegőjében,
hogy a magyarok ilyen jól úsznak, és átnyújtotta a jegyet, amelyet Roland egy Győr+-os
kitűzővel hálált meg.

Helyszíni tudósítónk azt mondja, az még
mindig nagyon furcsa, hogy óriásiak a távolságok az egyes helyszínek között, de a
saját tapasztalatai szerint szinte majdnem
mindegy, hogy taxival vagy busszal megy,
így is, úgy is ugyanannyi idő alatt jut el Aból B-be. Roland aznapi kalandja a triatlonos öböl felfedezése volt, hiszen mi, azaz
a kollégák megkértük, hogy készítsen fan-

ELNÉZÉST KÉRNI KÖNNYEBB,

MINT ENGEDÉLYT

R

io de Janeiro után másodszor van alkalmam megtapasztalni, hogy az olimpiából az lát a legkevesebbet, aki a részese
a játékoknak a helyszínen. A televíziós közvetítések olyan tokiói versenyre viszik el az embert, amelyikre csak akarja, és az idejét is be
tudja osztani erre vagy az ismétlésekre. Ez élőben nem megy, legyen az újságíró vagy sportoló, minden másról lemarad, ha például ott ül,
játszik egy kézilabda-mérkőzésen, előtte és
utána pedig utazik legalább egy, de akár három
órát is. Igen, ezzel, vagyis a buszozással telik a
nap legnagyobb része, amely kezdődik 7 és 8
óra között, majd véget ér a szállodába érkezéssel este 7 és 11 óra, éjfél körül. Ebbe belefér
maximum három sportesemény, és rengeteg,
utazással eltöltött idő. Akkor nem beszéltünk
az állandó regisztrációkról, egészségügyi applikációkba, tesztre, versenyre, vegyes zónába,
sajtótájékoztatókra, amikre el is kell menni. A
legrövidebb utam eddig az uszodába vezetett,
ami gyors átszállással másfél óra volt oda, és
kicsivel több másfél óránál vissza. Rengeteg az
ellenőrzés, a szabály, a korlátozás, gyakorlati-
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lag lehetetlen sportolókkal, edzőkkel találkozni,
ezért nagyon észnél kell lenni, figyelni és lecsapni mindenre, mindenkire. Az egészet hasonlíthatnám a levendulaolajhoz is, amikor
nagy mennyiségű növényből sajtolnak ki egy fiolányi eszenciát. Itt néha a napi rohangálás
egyetlen cikket vagy videót eredményez. Az,
hogy Milák Kristóf edzőjével, és Sós Csaba szövetségi kapitánnyal tudtam beszélni, csak annak köszönhető, hogy néhány kollégával együtt
a megfelelő helyen is körülnéztünk. És tartjuk
magunkat ahhoz, minden idők egyik legfurább
olimpiáján elnézést kérni könnyebb, mint engedélyt. Feszegetjük a határokat, hát így dolgozunk mi. De! És ez nagyon fontos, és azt hiszem, a sportolók nevében is beszélhetek: pakolhatjuk a nehezítő tényezőket végtelenségig
a mérleg egyik serpenyőjébe, mert minden olimpián vannak ilyenek bőven, ez soha nem fogja lenyomni a másik oldalt. Mert abban benne van az
az egyetlen dolog, ami egy gyerekkora óta ebben
élő és ezért dolgozó riporter és sportoló legnagyobb álma, az olimpiai részvétel. Az, hogy itt
versenyezhet, itt dolgozhat valaki.

Milák Kristóf olyan magabiztosan nyerte a 200 pillangó döntőjét Tokióban, hogy a többieknek talán akkor
lett volna esélyük a győzelemre, ha gyorsúszásban versenyezhetnek a pilléző magyar világklasszis ellen.
Ilyen kivételes sportolók vannak jó páran, de hogy mindegyikük közül ő az egyik legszerethetőbb, az biztos. Milák, a szétszórt zseni. Jellemző rá, amit a döntő utáni sajtótájékoztatón elmesélt, és amitől az ember
haja is égnek állt. És igen, ő így nyert Magyarországnak aranyat.

ELSZAKADT A GATYÁJA, LEKÉSTE A BEMELEGÍTÉST, MAJD ELVERTE A VILÁGOT

A SZÉTSZÓRT ZSENI
OLIMPIÁT NYERT
„A call roomban (innen hívják be a versenyzőket
a rajthoz) szakadt el a nadrágom, gyorsan kellett keríteni egy másikat az utolsó pillanatban”
– adja elő a saját verzióját Kristóf. Aztán pár
perccel később megkérdeztem az edzőjét, Selmeci Attilát, hogy mondja el ő is a saját, ennél
hosszabb és – így utólag – még viccesebb történetét a bakiról:
„Nála még jobban oda kell figyelni a dolgokra,
mint másoknál. Mindent megnyert már, világcsúcstartó, de mégiscsak ez volt az első olimpiai döntője. És az olimpia más, mint a többi
verseny, nagyon más. Izgult. Most bebizonyosodott, hogy az a látszólag magabiztos Milák
Kristóf azt se tudta, hogy hol van, ez már a
bemelegítésnél kiderült. Az úszásra ettől függetlenül rendben volt. Esküszöm, testőrt fogok mellé állítani, aki odafigyel a dolgaira,
mert elkésett a döntőről is. Ő egy sok tekintetben rendkívüli személyiség, de látszik,
hogy nem találja itt a helyét. Mindent előre
megbeszélünk, leírunk, a bemelegítést is,
minden pillanatát. Ilyenkor távolabb tartom
magam tőle, messziről figyelem. Most nem
volt ott időre a bemelegítésnél, a megbeszélt
időre. Vártam öt percet, tíz percet, még mindig nem jött, biztos voltam benne, hogy tudja,
mi a dolga, leírtam mindent pontosan. Majdnem húsz perc eltelt, már vízben kellett volna
lenni, mire előkerült. Mondom, Kristóf, már
vízben kellene lennie.” „Miért, mikor kezdődik
a verseny?” „Tíz óra ötvenkor, fiam! És tíz
múlt pár perccel!”

„Ekkor, mint az örült, rohantunk melegíteni. Tíz óra
tizenötkor zárták le a versenymedencét, tíz óra öt
perckor ugrott be, tehát úszott maximum ötszáz
métert. Akkor még futottunk átöltözni, de elszakadt a gatyája, majd rohanás vissza a callroomba,
ám akkor meg mondja, hogy elhagyta az akkreditációs kártyáját. Ami negatív dolog összejöhetett,
az össze is jött, és így is olimpiai bajnok lett, úgyhogy én letérdelek, és megcsókolom az anyaföldet” – mesélte, most már nevetve, Selmeci Attila.
„Nem az éremért mentem, hanem az időért” –
válaszolt lehajtott fejjel Milák, amikor kérdezhettünk tőle, és hiába ültem Kristóftól két méterre, a maszk miatt nem lehetett látni, hogy
mit tükröz az arca ennél a mondatnál. Úgy
éreztem, csalódottságot. Aztán egy brit újságíró kérdése felpaprikázta egy kicsit.

Fotó: MTI

„Úgy gondolom, hogy ha én tisztelettel tudok
lenni a versenyzőtársaimmal szemben, akkor
méltóságteljesebb kérdéseket érdemelnének
öntől is annál, hogy milyen érzés csak a második helyért úszni teljesen esélytelenül.”
Milák korábban beszélt arról, hogy más számokban is kipróbálná magát, kíváncsiak voltunk, eljött-e ennek az ideje?
„Egyelőre szeretnék eljutni 100 méter pillangón is a döntőig, ott egy jót úszni. Aztán ha
majd az olimpia után eltelt két hónap úgy, hogy
vizet nem láttam, na akkor majd továbbgondolom ezt a dolgot.”
Sós Csaba szövetségi kapitánnyal is összefutottam nem sokkal a döntő után, természetesen ő is nagyon boldog volt.

Fotó: MTI

„Nem olyan bőven mérik Tokióban nekünk a
dobogót, ezért baromira örülök most. Sajnálom, hogy Kenderesi Tamás nem lett érmes. Hiába volt hét-nyolc éremesély, ebből mostanra
maradt három. Ez az olimpia most nem úgy néz
ki, hogy lesz meglepetésérmünk.”

Nagy Roland
tokiói tudósításait
támogatták:
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