


„Az elkészült
szakasz a Pesti
úttal párhuzamosan
saját nyomvonalon ve-
zetett kétirányú, két méter
széles kerékpárút az Ipar ut-
cai kereszteződéstől az Iparcsa-
tornáig, ahol becsatlakozik a meg-
lévő kerékpárútba. A munkálatok so-
rán 800 méteren új aszfaltburkolatot ala-
kítottak ki, 500 méteren pedig töltést kellett
építeni és megtörtént a csapadékvíz-elvezető
rendszer kiépítése is. A beruházás a Nemzeti
Infra struktúra Fejlesztő Zrt. bonyolításában,
magyar állami forrásból valósult meg” – hang-
súlyozta Simon Róbert Balázs.
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Befejeződött a Mártírok útja–Ipar utca–
Pesti út csomópontjától az Iparcsator-
náig tartó, korábban hiányzó kerékpár -

útszakasz építése Likócs városrész felé, amit a
biciklisek már használatba is vettek. A több
mint egy kilométeres szakasz elkészültével tel-
jessé vált az Eurovelo 6 európai kerékpárút-há-
lózat Győr és Gönyű közötti része is.

„A Likócson élőknek 2018-ban ígéretet tettem ar-
ra, hogy a városrész bekapcsolásra kerül Győr vá-
ros kerékpárút-hálózatába. Örömteli, hogy mind-
ez megvalósult, hiszen a győri önkormányzat két
éve megépítette a likócsi körforgalom és az Ipar-
csatorna-híd közötti részt a Pesti út burkolatának
felújításával együtt, a most megépült szakasz pe-
dig teljessé tette a Gyárváros és Likócs közötti ke-
rékpáros kapcsolatot” – mondta el a helyszínen
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő.
„A fejlesztés az Audi-gyárba, valamint a közelében
található ipari övezetbe biciklizők számára is gyors
és biztonságos közlekedési feltételeket teremt a
nagy forgalmú szakaszon, emellett a turisztikai és
rekreációs célból kerekezők eljutási lehetőségeit
is javítja” – emelte ki a képviselő.

KERÉKPÁRÚT ÉPÜLT
GYÁRVÁROS ÉS LIKÓCS KÖZÖTT

ÁLLÁSHIRDETÉS

MUSZAKI
ELOKESZÍTO
Feltétel: 
szakirányú végzettség

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt.
Munka-Bérügyi osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy mun-
kaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tár-
gyában tüntesse fel a pályázott munkakör megnevezését.

A héten az Országgyűlésben megkezdtük a Ma-
gyarország 2022-es központi költségvetéséről
szóló törvényjavaslat tárgyalását – számolt be
lapunknak Kara Ákos országgyűlési képviselő.

„Az újraindítás költségvetése lesz a 2022-es
központi költségvetés. Több forrás jut például
egészségügyre, gazdaságfejlesztésre, családtá-
mogatásokra, családi otthonteremtésre, vidék-
fejlesztésre. Folytatjuk a 13. havi nyugdíj vissza-
vezetését, jövőre már félhavi összeget kapnak a
nyugdíjasok. A korábban bejelentett kereteknek
megfelelően a 25 év alatti fiatalok személyijöve-
delemadó-mentességet kapnak.” Ez a hetedik
alkalom, amikor már tavasszal nyújtja be a kor-
mány a költségvetés tervezetét, így erősítve a ki-
számíthatóságot és tervezhetőséget. A kormány
továbbra is az adócsökkentés politikáját képvi-
seli, ezért az adócsökkentő lépések a mostani
koronavírus-járvány idején is folytatódnak.

KARA ÁKOS: AZ ÚJRAINDÍTÁST SEGÍTI
A 2022-ES KÖLTSÉGVETÉSA Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitele-

zési Igazgatósága, valamint Vagyonkezelési
Igazgatósága 1-1 fő új munkatársat keres az
alábbi munkakör betöltésére:
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Két premierrel készül a 16. Magyar Táncfeszti-
vál programjában a Győri Balett, tudatta az
esemény beharangozó sajtótájékoztatóján Ve-
lekei László igazgató. Beszédében kiemelte, ez
a sajtótájékoztató számára a „remény sajtótá-
jékoztatója”.

„Remélem, végre minden visszatér a rendes ke-
rékvágásba, köszönhetően a hatékony járvány-
ügyi előírásoknak, és annak, hogy a győriek éhe-
sek a kultúrára. Sikeresen lezajlott a közelmúlt-
ban Rákász Gergely koncertje és az Öt Templom
Fesztivál, bízom abban, hogy a 16. táncfesztivá-
lunk is hasonló sikerrel fog dübörögni.” 

Az igazgató elmondta azt is, a balett számára
nagyon nehéz volt az elmúlt egy év, amit csak
a közönségük s a támogatóik helytállásával si-
került átvészelniük. Hálából a társulat két pre-
mierjére 100-100 belépőt ajánlottak fel az
egészségügyben és a katasztrófa-elhárításban
dolgozóknak.

Egy év kihagyás után ismét lesz Győrben Magyar Táncfesztivál. A szervezők akarata szerint a hosszú pan-
démiás időszak után az online térből ismét élő közönség elé költöznek a táncművészek.

TÁNCFESZTIVÁL: MIÉRT NE?
A város polgármestere, dr. Dézsi Csaba András
kiemelte, öröm arról beszélni, hogy a Covid-jár-
vány okozta bezártság után hová tudunk menni
szórakozni, kikapcsolódni Győr városában.
„Bármennyire is jó ez a digitális világ, az világo-
san látszik, az internetes térben adott élmény
töredéke csupán annak, amit a közvetlen kap-
csolat jelent a művészekkel. A 16. Táncfesztivál
a Győri Balett csodája. Tradíció már a városban,
amit várnak a győriek és a városon kívül élők is,
hiszen az ország egyik legjobb balett-társulatát
nézni egy óriási élmény.” Dr. Dézsi Csaba And-
rás hozzátette, a fesztivál utolsó napján, június
20-án ünnepélyes körülmények között avatják
majd fel a város új köztéri alkotását, egy Győr-
keresztet, amit Lebó Ferenc szobrászművész

készít el a Felső-Ausztriában található eredeti
keresztek mintájára.

Kiss János fesztiváligazgató ismertette a ren-
dezvény programját, amelynek fő helyszíne az
Apátúr-ház belső udvara lesz. Itt a fesztivál egy
hete alatt több táncprodukciót és színpadi be-
szélgetést láthat a közel százfős közönség.

„Nagy öröm számomra, hogy az online bemu-
tató után június 18-án, pénteken először élő-
ben Győrben láthatja a közönség Velekei László
és Lajkó Félix közös darabját, a GisL-t. A pro-
dukciót a Széchenyi téren felállított óriásszín-
padon tekintheti meg a publikum, akik számára
lelátókat állítanak fel a szervezők.”

Kiss János a fesztiválprogramból figyelembe
ajánlotta még a megnyitó után megrendezett
Tűzmadarak című előadást, amelyet a Magyar
Nemzeti Balett ad elő az Apátúr-házban, vala-
mint a Széchenyi téren szombaton este látható,
a Kárpát-medence táncait bemutató produkciót,
amelyet a szervezők táncházzal zárnak.

A FESZTIVÁL
FŐ HELYSZÍNE 
AZ APÁTÚR-HÁZ
BELSŐ UDVARA

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor
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Csaba testvér, mit üzen a mai embernek pün-
kösd ünnepe?
Vigasztalást, derűt, örömöt. A jelenkor emberé -
nek igencsak szüksége van bátorító, lelkesítő
szóra. Isten soha nem jár üres kézzel, a Szent-
lélek is ajándékokkal megrakottan tér be az em-
ber szívébe, ha hívja őt. Egyszer csak megta-
pasztalja, hogy amit eddig nem értett, hirtelen
világos lett. Vagy nekiáll lelkesen elvégezni egy
feladatot, amiről eddig úgy hitte, képtelen meg-
birkózni vele. A Szentlélek Isten ereje dolgozik
benne. Az apostoloknak is ő adott erőt, hogy hir-
dessék Krisztus örömhírét, az Evangéliumot.

Tizennyolc éve rendezte meg először a győri
püspökség a „Szeretet Napok a dévai árvá-
kért” című rendezvényét. Előtte járt már itt?
Pápai Lajos püspök atya hívott meg bennünket,
akkor találkoztam először a győriekkel. Azóta
pedig szinte már a szülővárosomnak tekintem
Győrt, annyiszor jártam ott, annyi embert is-
merek és annyi jó tapasztalatunk van. A gyere-
kek is mindig szeretettel emlegetik ezeket a
napokat, érdeklődnek az ismerősök felől.

Milyen városnak látja Győrt?
Befogadó, vendégszerető. Nem tudom, van-e
még a Kárpát-medencében ilyen. Mert sok he-
lyen van kolbászfesztivál, túróspuliszka-fesz-
tivál, meg mindenféle találkozó, de a szeretet
fesztiválját tudtommal máshol még nem szer-
vezték meg ilyen céltudatosan. Gyerekeinket
vendégül látták, szórakoztatták, s végül ado-
mányokat kaptunk, amiket mi nagy-nagy sze-
retettel el is fogadtunk, örömmel hazahoztunk.
S ebből a pénzből nemcsak zsíros kenyérre fu-
totta, hanem gyermekvédelmi otthonokra for-
dítottuk. Például a kovásznai otthon győri test-
véreink segítségéből született, ezért is nevez-
tük el Apor Vilmosról. Ez a ház ma is közel
negyven gyermeknek jelent otthont.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter
Címlapfotó: Ács Tamás

A Szent Ferenc Alapítvány nemcsak ellátást
biztosít az gyerekeknek, hanem sokfajta kép-
zést is. Úgy szeretnék elengedni őket, hogy le-
gyen a kezükben valamilyen iskolai végzett-
ség, szakképesítés. Ezek közül az egyik leg -
újabb a pásztorképzés. Van még igény hegyi
pásztorokra?
Győr egy szép nagy város, s logikus, hogy az
életét, a fejlődése irányát meghatározza az ipari
park. Szokták kérdezni, Székelyföldön, nálunk
vannak-e ipari parkok? Én erre azt szoktam
mondani, hogy minden egyes legelő egy ipari
park. Minden istálló, csűr egy ipari park, ahol
egyik felén bejön a fű, másik felén kimegy a fi-
nom tej, a kolbász, a tojás. Itt, a havason nin-
csenek más megújuló energiaforrások, mint a
hegyi legelők. Szántóföld, kaszáló is kevesebb
van, mint máshol, ezért a Székelyföld végvárai
a hegyi legelők. Nem pusztán a haszonért kell
ott is jelen lennünk, hanem azért, hogy meg-
tartsuk a szülőföldünket. Ezért gondoltam arra,
hogy a tőlünk kikerülő gyermekeknek ezt a kép-
zést is felkínáljuk. Ilyet az elmúlt harminc évben

nem tartottak, ami meglátszik. Szinte eltűntek
a pásztorok, alig akad, aki ezt a munkát vállalná.
Fent a havason van egy szép, 15 hektáros te-
rületünk, ott alakítottunk ki egy táborozóhelyet
juhokkal, lovakkal. Vannak kutyák, s persze
medvék is, utóbbiakat próbáljuk kint tartani.
Most a koronavírustól zárt világban a gyereke-
ket ide fel tudjuk vinni. Csodálatos helyen, jó le-
vegőn lehet lovagolni, juhot terelni, állatokat
gondozni. Szeretném játszva, kacagva megsze-
rettetni gyermekeinkkel szülőföldünknek ezt a
sajátos életformáját, hogy jó páran kedvet kap-
janak őseink hagyományos legeltető, érték -
teremtő munkájához. 

A járvány kitörése óta gyakran hallani azt a vé-
lekedést, hogy az életet nem lehet úgy foly-
tatni, mint eddig. Csaba testvér szerint hogyan
kell, hogyan érdemes továbblépni?
Én azt látom, hogy az emberek jobban átgon-
dolják a dolgaikat, megfontoltabban cseleked-
nek, tehát egyfajta belső ébredést érzek a velük
való beszélgetésekben. Ez egy nagyon jó dolog,

Valaha voltak itt. Elmentek, de egy darab itt maradt a szívükből. Vagy itt születtek, vagy ide köti őket az élet
egy pillanata. Érdekelt minket, mit gondolnak Győrről azok, akik ma már a határainkon túl élnek, ám valahol
mélyen győrinek érzik magukat. Böjte Csaba erdélyi ferences szerzetessel, 
a Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítójával beszélgettünk.

„SZINTE A 
SZÜLOVÁROSOMNAK 
TEKINTEM” KÜLHONI

GYŐRRŐL

MAGYAROK 
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SZEMSZ      G

Ficsór Dávid

SZÉKFOGLALÓ
Mindenki játszott gyerekként – ha
máskor nem, az óvodában – szék-
foglalót. Valami hasonló zajlott a
húszcsapatos labdarúgó NB II.
utolsó fordulóiban. Két szék, vagyis
két hely volt csupán kiadó, ezekért
a pozíciókért viszont három gárda,
azaz három „gyermek” maradt ver-
senyben: a nagycsoport keleti ve-
zére, aki adottságaival, múltjával
kiemelkedett a mezőnyből, a piros-
kék ruhás srác, aki a legmárkásabb
cuccokban járt óvodába és a kis
szőke fiú, aki bár soha nem han-
goskodott, mégis tudta, mit akar,
és csendben tette a dolgát. A vég-
játékra ők hárman kezdtek el héja-
ként körözni a székek körül. Hol az
egyik, hol a másik, hol pedig a har-
madik került a támla rossz oldalá-
ra, miközben mindegyikük fél kéz-
zel igyekezett érinteni az ülések
valamilyen felületét. Már csupán
másodpercek lehettek hátra a
székfoglalóhoz elengedhetetlen
zenéből, amikor is a piros-kék ru-
hás srác megbotlott, így a nagy tü-
lekedésben szinte csodára lett vol-
na szüksége, hogy ő csücsülhessen
le valamelyik ülőhelyre. Elhallga-
tott a muzsika. A cívis legény és a
kis szőke fiú előtt ott kínálkozott a
hatalmas lehetőség, már csak az
utolsó lépés hiányzott, abba pedig
nem csúszott hiba. Ketten ülnek
már majdnem egy hete a nagycso-
port trónjain, de nem dőlhetnek
sokáig hátra, hiszen készülniük kell
az iskolai évekre. A keleti nagyágyú-
tól elvárható volt, hogy idén bizto-
sítsa a helyét a nagyok között, a kis
szőke fiú esetében viszont evés
közben jött meg az étvágy. Tette a
dolgát szépen csendben, alázattal,
mert nagyot álmodni, és erőfeszíté-
seinek meglett az eredménye. Egy
város szorít azért, hogy a nyári szü-
netben alaposan és körültekintően
megpakolják az iskolatáskát, hogy
aztán öreg és fiatal büszke lehessen
az első „osztályos”, sárga-kék ruhás
kissrácra. 

öntudatra ébredést, a reális értékek keresé-
sének tudatára ébredést érzékelek, vagyis
egyfajta megtisztulást, újjászületést. Egy ilyen
sokk továbblépésre készteti az emberiséget.
Jézus Krisztus engem nem azért küldött, hogy
gyászhuszárként elsirassam a világot. Mi
azért imádkozunk, hogy jöjjön el Isten országa.
Nem a világvégét várjuk, hanem Isten szere-
tetének a kiáradását. Én meg vagyok róla győ-
ződve, hogy az aranykor előttünk van, s ez bi-
zalmat, reményt, örömet jelenthet mindany-
nyiunk számára.

Amikor az ember kevesebbet rak a tányér-
jába és többet mozog, akkor jobban érzi ma-
gát. Ha a bevásárlókosarunkat és a hátizsá-
kunkat nem terheljük túl mindenféle lim-
lommal, akkor a mozgásunk és mi magunk
is könnyebbé válunk. Ez a járható út, amire
egymást is biztathatjuk. Az Evangéliumban
megfogalmazott életcélok nem idegenek.
Ne a fogyasztásban, a birtoklásban, a hata-
lomvágyban éljük ki magunkat, hanem pró-
báljunk elmélyülni, fedezzük fel az Istennel

való találkozás örömét. Ugyanígy biztatok
arra is mindenkit, hogy fedezze fel az alko-
tás örömét! Jó dolog létrehozni valamit a sa-
ját két kezünkkel, legyen szó akár egy mű-
vészi értékről, vagy egy kert megművelésé-
ről. Olyan típusú örömöket kínál fel az Isten,
ami járható út. Ha a nagy jövés-menés, bir-
toklás ajtaja most becsukódott, akkor más
ajtók kinyíltak előttünk. Tiéd lehet a böl-
csesség öröme, amikor magadat képezed,
tanulsz, olvasol, elmélyülsz, felfedezed, be-
barangolod a környezeted. 

Sok minden elmaradt az elmúlt egy évben,
például a győri út is, de soha nem voltunk
ennyit együtt, s olyan dolgokról tudtunk be-
szélgetni, amikre eddig nem volt alkalom. Ar-
ra biztatok mindenkit, hogy ne a bezárt ajtók
kilincsét rángassa idegesen, hanem a felpat-
tanó ajtókon, ablakokon próbáljon keresztül-
menni, kinézni.

A szép évforduló alkalmából Isten áldását ké-
rem Győrre, a város minden egyes lakójára! 

Az Országos Rendőr-főkapitányságtól
kapott járőrhajót a Felső-Dunai Vízi
Polgárőr Egyesület. A 30 éves, de jó ál-

lapotban lévő járművet több millió forintból,
teljesen felújították, szerdán pedig szolgálat-
ba is helyezték. 

A hajó tökéletes állapotban van és akár 60 ki-
lométeres sebességgel is képes szelni a ha-
bokat. A fejlesztés nagy segítség a vízi polgár -
őrök számára, akik eddig saját hajókkal tették
a dolgukat. „Volt eddig is hajónk, de azt a tagok

JÁRORHAJÓT KAPTAK
A VÍZI POLGÁRŐRÖK

biztosították, most viszont végre ezt is elér-
tük, hogy az egyesület tulajdonában lévő vízi
járművel tudjuk végezni a járőrözést” – mond-
ta Rácz Sándor, a Felső-Dunai Vízi Polgárőr
Egyesület elnöke. A polgárőrök, így a vízi pol-
gárőrök is nagy segítséget jelentenek a rend-
őrség számára a közbiztonság fenntartásá-
ban. „Amikor az ORFK felajánlotta a hajóit, úgy
gondoltuk, az egyiknek mindenképpen ide,
Győrbe kéne kerülnie, a vízi polgárőrökhöz” –
emelte ki az ünnepélyes vízre bocsátáson dr.
Forrai Zsolt. „Egy egész jó kis járgányról van
szó, biztos vagyok benne, hogy jó szolgálatot
tesz majd a jövőben” – fogalmazott a megyei
rendészeti főkapitány-helyettes. A biztonsá-
gos Győr megteremtése a cél, amiért a város-
vezetés, a rendőrség és a polgárőrség közö-
sen dolgoznak már évek óta. 

„Minden fejlesztés fontos számunkra, ami a
biztonságról szól a városban – emelte ki Rad-
nóti Ákos. Örömmel vettük ki a részünket a ha-
jóbeszerzésből és vásároltuk meg a rendkívül
fontos szolárkészüléket a járműre” – tette hoz-
zá az alpolgármester. „Sokan mozognak és sé-
tálnak a folyópartokon, rengeteg rendezvényt
tervezünk a járványidőszak lezárultával és ha-
marosan elkészül a torkolati mű is, aminek kö-
szönhetően még intenzívebb vízi közlekedés
várható a győri folyókon. Szeretnénk, ha a jövő-
ben is biztonságosan használhatnák a győriek
és az ide érkezők mind a folyókat, mind pedig a
vízpartokat” – zárta szavait a városvezető.

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: O. Jakócs Péter
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Nagy Marcell most érettségizett a győri Móra
Ferenc Sportiskolai Általános Iskola és Szak-
gimnáziumban. Az idei lesz a harmadik szezon-
ja Balatonfüreden parti vízimentőként.

Miért lett vízimentő?
Egy diákszervezet toborzott fiatalokat vízi
mentésre az iskolánkban. Mivel úszó vagyok,
tíz éve versenyszerűen sportolok, magaménak
éreztem a feladatot. Úgy láttam, vízimentőnek
lenni menő, jól hangzott, hogy az egész nyarat
lent lehet tölteni a Balatonon, de munkált ben-
nem a segíteni vágyás is. Jelentkeztem. Ott
szembesültem vele, hogy ez a munka nehe-
zebb, mint képzeltem, de mégis akkora pluszt
ad, hogy évről évre visszavonzza az embert.

Mi történt a jelentkezés után?
A munkát egy elméleti és gyakorlati képzés
előzte meg. Itt megtanultuk a szükséges
egészségügyi protokollt, a kommunikációt, a
vízből mentést, az etikai szabályokat. Tudjuk,
hogy kell embert keresni a víz alatt, milyen fo-
gásokat alkalmazzunk, ha szorít, nyom a víz alá
a fuldokló. A tanfolyamot kombinált vizsga zár-
ta. A sportmúltam miatt az úszás nem okozott
gondot, de adott kihívást, mikor azonnal kellett
reagálni egy váratlan helyzetre. 

Milyen feladatokat ad a balatoni vízi mentés?
Leggyakrabban kisebb sérüléseket kell ellátni,
vágásokat, csípéseket, napszúrást. Ha valaki
rosszul lesz, megkezdeni a kellő beavatkozást,
amíg a magasabb szintű mentőcsapat kiérke-
zik. Mindenre megvan a szigorú protokoll. 

Mi teszi bonyolulttá a munkát?
Kívülről könnyűnek tűnik, hogy ülünk a torony-
ban vagy a mentőkatamaránon. Pedig folya-
matosan készenlétben állunk, figyelünk. Egy
percre sem kalandozhatunk el, s ha baj van, ak-
kor a másodperc tört része alatt cselekedni kell.

Lelkileg nehezebb, amikor egy másik ember
életéért kell küzdeni, de olyan alapos kép-

A MENTŐ MINDEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT MENTŐ

Aki egyszer belekóstol a mentős hivatásba, az örökre rabja marad. A másokon segítés felemelő érzése
örökre megváltoztatja az embert. Hamarosan startol a balatoni strandszezon, Nagy Marcell parti, Mónus
Gyula hajós vízimentővel beszélgettünk. 

A BEAVATKOZÁS KÖZBEN 
FELSZÖKIK AZ ADRENALIN
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Nagy Marcell, vizimentok.hu

Nagy Marcell
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zést kaptunk, hogy ez sem okozna gondot.
Szerencsére még nem kellett senkit újra -
élesztenem.

Mennyire változtatta meg, hogy vízimentő lett?
Teljesen. A munka önállóságra nevelt, s mellet-
te arra is, hogy jó csapatjátékos legyek. Talán
ennek is köszönhető, hogy nem tudom elfordí-
tani a fejem, ha bajt észlelek. Teljesen magába
szippantott, hogy jót tenni, segíteni jó dolog.

Mónus Gyula a győri Széchenyi István Egyetem
hallgatója. Egész életében meghatározó volt a Ba-
laton, 2016 óta tér vissza minden nyáron a partra
és az ott szolgáló hajókra, hogy életet mentsen.

Mi vonzotta a hivatás felé?
A Balaton régóta az életem része, édesapám
versenyszerűen, eredményesen vitorlázik ott.
Már tizenévesként csodálattal néztem a men-
tőhajókat, s akkoriban ment a Baywatch is
(jegyzi meg mosolyogva). Én is segíteni akar-
tam. Aztán 2016-ban vettem a bátorságot, je-
lentkeztem vízimentőnek. 

Hogyan került hajóra?
A képzésem utáni első szezont a parton töltöt-
tem, ezután jelentkeztem matróznak. Alkal-
masnak találtak a feladatra. Egy balatoni vihar
az éppen riasztási helyre tartó hajón embert
próbáló tud lenni. S a nem mindennapi körül-
mények között fegyelmezettnek kell maradni. 

Hogyan zajlik egy riasztás?
A Balaton teljes vízfelületét lefedik a hajóink el-
érési hatósugarai. A Rupert és az Ábrahám Lo-
mac sürgősségi mentőhajók, valamint a többi
mentőhajó gond esetén tíz perc alatt a hely-
színre ér. A legénység az Országos Mentőszol-
gálat orvosával vagy mentőtisztjével és men-
tőápolójával egészül ki. Az óriási csapatmun-
kában mindenkinek megvan a maga feladata.
Az összeszokott teamben gördülékenyen tesz-
szük, amit kell, s bízunk a társainkban.

Mi az a plusz, aminek a vízimentőnek meg kell
felelni?
Egy bizonyos erőnlét alatt ezt a munkát nem
lehet végezni, s agyban is mindig ott kell lenni.
Figyelni, előre gondolkodni, dönteni, cseleked-
ni, szinte azonnal. Talán a stressztűrő képes-
ségünk is magas. A munkában gyakran vízvá-
lasztó a holttesttel való találkozás. Az oktatás-
ban benne van, de a gyakorlatban azért mégis
más. Ez egy mérföldkő magunkkal szemben is.

Mivel kell a leggyakrabban szembenézni?
Legtöbbször az emberi felelőtlenségből követ-
kezik a baj, hogy a fürdőzők nem tartják be a
szabályokat. A víz veszélyes, könnyen megvic-
celi az embert, de erről sokan elfeledkeznek. 
Nekünk, hajósoknak a főszezon alatt az eltűnt
ember keresése adja a legtöbb feladatot, illetve
a parti rosszullétek. Szezonon kívül az eszköz-
mentés.

Voltak emlékezetes mentései?
Már az első szezonom alatt volt ilyen. Nyitás
után a mentőcsónakot szereltem fel éppen,
amikor sikítást hallottam. Gyerekek sodródtak
el vízibiciklivel, míg a szülők a vízbe ugrottak.
Beszóltam a központnak, s utánuk mentem, a
vízibiciklit a mentőcsónak után kötöttem, s ki-
vontattam őket. 

Legemlékezetesebb hajós mentésem a 2017-
es szezon elején történt. Mozgásban voltunk,
prevenciós köröket mentünk. Délután nagy vi-
har csapott le, fel kellett venni a plexis sisako-
kat, mert fájt, ahogy az eső az arcunkba vágott.
Egy északi parti kikötés után éppen újra indul-
tunk, amikor riasztást kaptunk pont szemből, a
déli partról. A hajó vezetője csak annyit mon-
dott, kapaszkodjunk. Útközben kidolgoztuk a
tervet. Amikor a hajó kicsúszott a partra, meg-
akadt a homokon, már ugrottam a felszerelés-
sel és rohantam, kapcsolódtam be az újra -
élesztésbe. A helikopter stabil állapotban vi-
hette a bajba jutottat kórházba. Ahogy újra víz-
re szálltunk, kisütött a nap. 

Mik a legnehezebb pillanatok?
Vannak szituációk, amikkel megbirkózni nehéz.
Például amikor egy nagymama életéért másfél
óráig küzdöttünk, kétszer sikerült stabilizálni,

majd omlott össze újra, mire sikerült helikop-
terbe rakni. Ott voltak vele az unokái – termé-
szetesen a mentéstől eltereltük őket –, és
érezték, hogy nagy a baj. Nem nekem kellett
beszélnem velük, de ilyen helyzetben biztatni,
hogy szorítsanak, nagyon nehéz. 

Ahogy az emberek szembesülnek hozzátarto-
zójuk tragédiájával, azok lelket gyötrő pillana-
tok. És persze az sem könnyű, ha gyerekről van
szó, nekem 16 évesnél fiatalabb embert nem
kellett kiemelnem.

Sokan csodálják ezt a hivatást. Mit tegyen, aki
segíteni akar?
Megértjük, hogy szeretnének segíteni, de az a
legjobb, ha hagyják a mentősöket dolgozni.
Amit tehetnek: őrizzék meg a nyugalmukat,
tartsanak távolságot, tiszteljék a sérült, men-
tésre szoruló embert azzal, hogy nem bámulják
vagy fotózzák.

Mi történik belül mentés közben?
Ez egy megváltozott állapot, az adrenalin az
egekbe szökik. Észnél kell lenni, felmérni a hely-
zetet, felépíteni a mentés folyamatát, s csele-
kedni, hiszen az idő fontos tényező. Tudni kell,
mit csinálunk, s annak mi lehet a következménye.
Egy sikeres mentés rendkívül felemelő érzés.

A hajó orrában Mónus Gyula 
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Az Európában fellelhető Győr-ke-
reszteken mindenhol ugyanazt a
feliratot olvashatjuk: „Adjunk há-

lát Istennek, hogy visszafoglalhattuk
Győr várát.” Az egységes szöveg a ke-
resztek készítésének idejében nem is le-
hetett kérdés, hisz maga a birodalom
császára, II. Rudolf rendelete alapján ké-
szítették el a kőfaragók. Az emlékművek
több mint négyszáz éve állnak a váro-
sokban vagy épp az utak mentén. Tisz-
tán és karban tartják őket. A legtöbbjé-
nek tövében friss virágot is talál az arra
vetődő, ám abban a városban, ahol az
esemény megtörtént, mindeddig egyet-
len kereszt sem hirdette Pálffy és
Schwarzenberg dicsőségét.

A királyi várossá válásának 750. évfor-
dulóját ünneplő Győr azonban változtat-
ni akart ezen. Tavaly júliusban elindult
egy csapat a polgármester vezetésével:
nézzük meg a Raaber Kreuzokat. A
négynapos alsó-ausztriai túrán 31 ke-
resztet találtak, lefotózták és levideóz-
ták, dokumentálták mindet. 

A program azonban itt nem ért véget.
Dr. Dézsi Csaba András polgármester
úgy vélte, méltatlan a győztes városhoz,
hogy nincs saját hálaadó keresztje.
Megbízta Lebó Ferenc szobrászmű-
vészt, készítsen a közel 400 éves ke-
resztekhez hasonló, méltó emléket a
győri vár visszafoglalásának emlékére.

A szobor elkészült. Oszlopfőjére a Hála-
adó Krisztus alakját, valamint a győri cí-
merben is szereplő Szent István diakó-
nust, két oldalára pedig a győztes had-
vezéreket álmodta az alkotó. Az oszlop-
fő felett a világot jelképező gömb, a fél-
hold, a kettős kereszt, és mindezek te-
tején a bronzkakas kapott helyet.

,,Amikor megláttam, az egy igazi ,,hűha”
érzés volt. Gondoltam, hogy szép lesz,
hisz Lebó Ferenc alkotásai mindig meg-

ÚJRA MEGSZÓLAL A VASKAKAS

GYŐRNEK IS LESZ „RAABER KREUZ”-A
Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor

1598 óta számtalan kereszt hirdette Győr vitézségét szerte Európában. II. Rudolf császár ugyanis ren-
deletben kötelezte uralma alá tartozó városait: állítsanak keresztet a győri vég visszafoglalásának emlé-
kére. Ma Alsó-Ausztriában 31 ,,Raaber Kreuz” őrzi a vaskakas kukorékolását, Győrben azonban nem volt
egy sem. Mindeddig…

hökkentik a nézőt, ám ez sokkal szebb,
mint vártam. A kereszt szerintem méltó
helyen lesz a városháza előtt” – mondta
a polgármester.

Az emlékoszlop alkotója, Lebó Ferenc
méltó emléket kívánt állítani a város
királyi várossá válásának 750. évfor-
dulójára. 

„Az érckakas legendája hozzátartozik a
megyeszékhely legendáriumához. Győr
visszafoglalása a töröktől világraszóló
esemény volt. Ezért is tettünk egy világ-
gömböt a kompozíció alá, megjelennek
rajta a Győr-keresztek hagyományos
motívumai. A vaskakas múzeumban őr-
zött korabeli példánya gyakorlatilag
megegyezik a szobron láthatóval, ám
különbség, hogy ez nem lemezekből ké-
szült, hanem egy plasztikát készítettünk
az eredeti mintájára.”

A győri Raaber Kreuz hét méter magas
lesz, várhatóan június 5-én kezdik felál-
lítani a városháza előtt, és június 20-án,
ünnepélyes keretek között adják át a vá-
roslakóknak, örök emléket állítva annak
a pillanatnak, amikor egy érckakas
hangja végleg kiűzte a törököt Nyugat-
Magyarország legnagyobb erősségéből,
Győr várából. 

Négy évszázad távlatából újra meg-
szólal tehát a vaskakas, hogy egyesít-
se az itt élőket: közös a múltunk, kö-
zös a jövőnk is...

MÉLTATLAN
A GYŐZTES 
VÁROSHOZ, HOGY
NINCS SAJÁT
HÁLAADÓ 
KERESZTJE



Már reggel nyolc órakor tucatnyian
várakoztak Dunaszegen a honvéd-
ségi oltóbusz ajtaja előtt. A mobil

oltóponton szigorú szabályok érvényesek,
egyszerre csak egy páciens szállhat fel a jár-
műbe, ahol rövid tájékoztatás után, katonás
rendben végzi el a honvédségi orvos a fel-
adatát. Az oltóbusz saját erőforrásaival 8
órán keresztül képes teljes körűen szolgálni
a védőoltások beadását, külső áramforrással
azonban akár 24 órán keresztül is üzemelhet.
Ez a busz helybe hozza a oltakozási lehető-
séget a lakosságnak, mondta dr. Varga Attila
Ferenc, a Honvédelmi Minisztérium védelmi
főosztályvezetője.

„A busz rendelkezik egy 10 fős személyzet-
tel, beleértve az oltó orvost és a szaksze-
mélyzetet, akik a regisztrációt és az oltás
utáni megfigyelést végzik” – mondta.

Győr-Moson-Sopron megye kimondottan jól
áll a védőoltások beadásának tekintetében,
hisz a regisztráltak 90 százaléka már meg-
kapta legalább az első oltását. A megyei kor-
mányhivatal azonban még gyorsítani szere-
tett volna a vakcinák beadásán, ezért kérte a
honvédség segítségét.

Szöveg és fotó: Garamvölgyi Imre

250 ezer felé közelít a megyében a beoltottak száma. Ez azt jelenti,
hogy megközelítően már a regisztráltak 90 százaléka felvehette leg-
alább az első vakcináját. A megyei kormányhivatal bevetette a hon-
védségi oltóbuszát is. Szerdán kezdte meg a munkáját Dunaszegen.

„Szerettük volna felgyorsítani, illetve lezárni azt
az oltási folyamatot, ahol a nagy létszámú pra-
xisok vagy a kisebb települések oltását elő tud-
juk segíteni. Első alkalommal itt, Dunaszegen
tudjuk felállítani ezt a katonai oltópontot. Minta -
projektnek szántuk, hogy lássák a környéken
élők, hogy az egydózisú vakcinával történő oltás
milyen egyszerűen történik” – mondta Széles
Sándor kormánymegbízott.

Dunaszegen is örültek a lehetőségnek, hisz a
honvédségi oltóbusz érkezésére már három
faluból érkeztek regisztráltak, akik lakóhe-
lyükhöz közel vehették fel a Janssen egydó-
zisú oltóanyagát.

„Óriási segítséget jelent a lakosságnak és
a környékben élőknek ez a busz, hisz nem
kell elutazniuk az oltópontra és onnan visz-
szautazni, szinte gyalog megközelíthetik az
oltóállomást, ráadásul második adagot
sem kell kapni, hisz ebből a vakcinából egy
szúrás is elég” – osztotta meg véleményét
a Győr+ Médiával Babos Attila, Dunaszeg
polgármestere.

A dunaszegi látogatása után csütörtökön
Győrzámolyon folytatja tevékenységét a hon-
védségi oltóbusz. Reggel fél nyolctól oda is
várják majd mindazokat, akik az otthonukhoz
közel szeretnék megkapni a védőoltást.
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MŰANYAG ABLAK, AJTÓ
REDŐNY, RELUXA
SZÚNYOGHÁLÓ

RÖVID HATÁRIDŐ

INGYENES
FELMÉRÉS
TERVEZÉS

MEGRENDELÉS, BEMUTATÓTEREM:
ETO Park Gyôr, Nagysándor J. u. 31.

Tel.: 06-70/773-0688
E-mail: sagaablak@gmail.com

www.saga-ablak.hu
hétfôtôl péntekig: 9.30—16.30
szombaton: egyeztetés alapján

BONTÁS
BEÉPÍTÉS
TANÁCSADÁS

KIZÁRÓLAG NÉMET ALAPANYAG

GYÁRTÓI ÁRAK

MÁR AZ OLTÓBUSZBAN IS
VAKCINÁZNAK

JÓL HALAD AZ OLTÁS A MEGYÉNKBEN
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Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyba
álláshelyeket hirdet:

• TAKARÍTÓ •

• KONHYAI KISEGÍTÔ •

• GONDOZÓ •

• ÁPOLÓ •

ADMINISZTRÁTOR •

• KÖNYVELŐ •
munkakörökben.

További információk: 06-96/314-322/152 mellék
www.eeszi.hu

Pályázatok benyújtása: EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, Kálóczy tér 9–11.

hr@eeszi.hu

Rákosi Zsolttól megtudtuk, 48 klub mű-
ködik a városban 1800 taggal, közülük
a legidősebb Szabó András. Az elnök

átadta a születésnaposnak az Orbán Viktor
miniszterelnök által küldött emléklapot, Li-
povits Szilárd győri jegyző üdvözlő sorait, va-
lamint az egyesület ajándékcsomagját, és jó
egészséget, további alkotókedvet kívánt. „A
munkás, dolgos életút mindenképpen elis-
merésre méltó, András és felesége, Irma
nemcsak kiváló pedagógusok, de Győr festői
is, a város épületeinek, és elsősorban lakhe-
lyük, Gyárváros megörökítői” – hangsúlyozta
Rákosi Zsolt. „Folytassátok az alkotó, előre-
mutató, ösztönző munkát a továbbiakban is,
hogy kiállításokon gyönyörködhessünk a raj-
zaitokban, festményeitekben” – fogalmazott
a klub elnöke.

Szabó András Győrben, a „zsidó temetőben
született”, édesapja ugyanis ott volt kertész.
Tizenegyen voltak testvérek, közülük négyen
kiskorukban, spanyolnáthában haltak meg.
András volt az egyetlen fiú a családban, így
édesanyja azt szerette volna, ha pap lesz. A
bencéseknél tanult, majd bekerült a szemi-
náriumba, ahol három hónapig bírta. „Nem
tudtam magamat elképzelni egyházi sze-
mélyként” – mondja. Ha nem pap, akkor leg-
alább tanító legyen a fiú – gondolta az édes-
anyja. Így is lett, elvégezte a tanítóképzőt és
1953-ban kezdett tanítani, először Dunaúj-
városba helyezték, majd Győrszentiván, Kis-
baráti után a győri Zalka és a révfalui általá-
nos iskola következett. Ekkor egy ismerőse
felajánlott dupla fizetésért egy állást, amit el-
fogadott, és négy évig egy iskolakonyha ve-
zetőhelyettese volt. Mivel azonban nem volt
vendéglátóipari képesítése, elküldték. Előbb
a Münnich-iskolába, majd a Balassiba került,
innen ment nyugdíjba 25 év tanítás után.
1991 óta nyugdíjas.

András hobbija 1957 óta a rajzolás, megfordult
az ország különböző művésztelepein, de csak
épületeket örökít meg. Győr számos ikonikus
műemlék és lakóházát lerajzolta. Eleinte kiült a
közterekre, úgy készítette munkáit, az utóbbi
években pedig lefényképezi a számára kedves
részletet és az alapján dolgozik.

A 90 éves Szabó András pedagógust, festőművészt köszöntötte
születésnapja alkalmából gyárvárosi otthonában Rákosi Zsolt, a Győri
Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület elnöke.

NYUGALOM A HOSSZÚ ÉLET TITKA

Számos önálló és csoportos kiállítása volt,
többek között Amerikában is, az utóbbi évek-
ben pedig rendszeres szereplője a győri alko-
tó nyugdíjasoknak rendezett tárlatoknak.

Feleségét, Irmát a főiskolán ismerte meg,
a rajz szakos lány először nem is akart szó-
ba állni vele. Aztán két esküvőt is tartottak,
egy polgárit, majd a következő évben egy
egyházit, így két házassági évfordulót is
ünnepelnek, idén a 68.-at. Két gyermekük
van, lányuk hegedűművész, fiuk elektro-
mérnök, öt unokájuk van, akik közül az
egyik Párizsban, a másik Minneapolisban
él, és egyikőjük örökölte a déd- és nagy-
szülők művészi hajlamát is.

Arra a kérdésemre, hogy mi a hosszú élet tit-
ka, András bácsi így válaszolt: „A hosszú élet
titka a nyugalom, nem szabad idegeskedni,
és a jó társ, aki megérti és segíti az embert.
Voltak nekünk is problémáink, egyik kará-
csonyra például a feleségem két betongeren-
dát kapott ajándékba, de még most is együtt
vagyunk.”

A terveiről faggatva pedig elárulta, hogy a
gyárvárosi rajzaiból szeretne egy kötetet
kiadatni, naptárat készíttetni, de ehhez
nincsenek meg az anyagi feltételei. Vala-
mint készül az idei nyugdíjas alkotók kiál-
lítására is.

GYŐR FESTŐJE 90 ÉVES
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó. Ács Tamás
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AMóricz Zsigmond rakparton a Duna-
part Rezidenciától a Kossuth hídig épí-
tik ki az öntözőrendszert, amely üde

zöldfelületet, a növényeknek megfelelő víz-
ellátást biztosít a területen.

Radnóti Ákos városüzemeltetésért is felelős
alpolgármester a helyszínen elmondta, a
munka már megkezdődött, amelynek kere-
tében közel egy kilométer hosszú csőveze-
téket helyeznek el, s 55 öntözőfej biztosítja
majd a megfelelő vízellátást. Hozzátette, a
város mintegy negyven helyszínén működik
már hasonló rendszer, és nagyon pozitívak a
tapasztalatok. A közelben a Várfal sétánynál,
illetve a szemközti oldalon a Kálóczy tér alatt

AUTOMATA ÖNTÖZORENDSZERT
TELEPÍTENEK A RAKPARTON

´́

is működik az automata rendszer, mert bár
ártérről van szó, a száraz nyári időszakokban
itt is nagy szükség van az öntözésre.

Takács Krisztián, a városrész önkormányzati
képviselője hozzáfűzte, egy újabb olyan zöld-
terület-fejlesztés valósul meg, amely az itt
élők számára is komfortosabbá teszi a min-
dennapokat, és tovább javítja a belváros él-
hetőségét.

A várhatóan a hónap végéig elkészülő fejlesz-
tés révén az öntözés a Kossuth hídtól indul a
rezidencia irányába. Az öntözés naponta ismét-
lődik a hajnali órákban, extrém meleg időszak-
ban ez napi két időpontra változik, ami külön
helyszíni felügyelet mellett történik. Eső esetén
a telepített esőérzékelők biztosítják, hogy
szükségtelenül ne induljon el az automatika. 

A Győr-Szol Zrt. értesíti az ügyfeleket, hogy 2021. május 25. napjától, keddtől ismét van le-
hetőség személyes ügyintézésre a szolgáltató Jókai és Orgona utcai ügyfélszolgálati irodái -
ban. A személyes megjelenés esetén továbbra is kötelező a járványügyi előírások betartása.
Az ügyfélszolgálati irodákban egyszerre csak annyi ügyfél tartózkodhat, ahány ügyintéző
az irodahelyiségben dolgozik, a többieknek az irodahelyiségen kívül kell várakozniuk. A
maszk viselése és a távolságtartás kötelező! Ideiglenes parkolási bérlet kiváltásra kizárólag
a Jókai utcai ügyfélszolgálati irodában van lehetőség! Az Orgona utcai iroda nyitvatartása:
hétfő, kedd, szerda: 8–16 óra, csütörtök: 8–17 óra, péntek: 8–14 óra. A pénztár mindennap
félórával előbb zár be! A Jókai utcai iroda nyitvatartása: hétfő, kedd, szerda: 8–16 óra, csü-
törtök: 7–19 óra, péntek: 8–14 óra. A pénztár mindennap fél órával előbb zár be!

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS A GYŐR-SZOL 
ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁIBAN

Szerző: Győr-Szol Zrt.
Fotó. Ács Tamás



2021. május 21.12

„Fontos év számunkra az idei, amikor Győr királyi
várossá válásának 750. évfordulóját ünnepeljük.
Ennek tiszteletére az idén a frekventált helyen lévő
ágyás virágai is ezt a számot mintázzák” – mondta
a virágok elültetésekor dr. Dézsi Csaba András. A
polgármester hozzátette, zajlik a város virágosítá-
sa, amiből a Győr-Szol Zrt. mellett a lakosság is ki-
veszi a részét. Mint mondta, a meghirdetett lakos-
sági virágosztásra minden eddigit túlszárnyaló
igény érkezett. Hozzátette, a járványidőszakban
előtérbe került a kertészkedés, a környezetszépí-
tés, amely jó hatással van a lelkünkre.

„A napokban mintegy százezer egynyári virág ke-
rül ki a város köztereire. Zajlik a zöldterületek
gondozása, amelyek megfelelő állapotáról már
mintegy negyven helyen automata öntözőrend-
szer gondoskodik” – emelte ki Radnóti Ákos vá-
rosüzemeltetésért is felelős alpolgármester, aki
emlékeztetett arra, ilyen rendszer telepítése kez-
dődött a héten a Móricz Zsigmond rakparton is.
A lakossági virágosztással kapcsolatban elmond-
ta, mintegy kétezren jelentkeztek a megadott ha-
táridőig, és fejenként húsz növényt lehetett igé-
nyelni, ami többszöröse az eddigi években meg-
szokott igénynek. A jelentkezőket hamarosan ér-
tesítik az átvétel helyéről és módjáról.

Hajtó Péter, a terület önkormányzati képviselője
köszönetet mondott a Győr-Szol Zrt. munkatársai -
nak azért a munkáért, amit a virágosítás során vé-
geznek. Megköszönte a gyárvárosiak aktivitását is,
akik éltek a lehetőséggel, hiszen a városrészben,
annak szépítésére 750 növényt osztottak szét. Ki-
emelte, a virágosítás azt is jelzi nekünk, hogy egy

SZÁZEZER VIRÁG KERÜL A VÁROS KÖZTEREIRE

A Mártírok útja melletti virágágyásban a jubileumi évben a 750-es számot formázzák a virágok. A napok-
ban városszerte mintegy százezer palántát ültetnek el, a lakossági virágigénylés pedig minden eddigi ér-
deklődést felülmúlt.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

szép tavasz, illetve nyár elé nézünk, amikor méltó
módon ünnepeljük meg a 750. évfordulót.

A Mártírok útja melletti virágágyásba a megszó-
lalók mellett Virág-Adorján Andrea polgármes-
teri főbiztos és Szeles Szabolcs alpolgármester
közreműködésével ültették el a 750-es évet for-
mázó virágokat. Ide összesen 2600 darab nö-
vény került, köztük bordó levelű díszburgonya,
papagájfű és piros virágú begónia. A virágágy
mögötti molinón az ünnepi év logója jelenik meg.

A Győr-Szol Zrt. az egynyári virágok kiültetését
már múlt héten megkezdte, a százezer virágot
két hét alatt ültetik el, a munkában általában 20
fő vesz részt, egy nap alatt mintegy 14.000 tő
növényt helyeznek ki előre meghatározott terv

szerint a virágágyásokba. A program keretében
virágba borult többek között a Honvéd liget, az
Eötvös és a Bisinger park, a Batthyány, a Kálóczy
tér, a Radó-sziget és a Káptalandomb is. 

A szakemberek idén is előtérbe helyezték a ma-
gyar fajtákat, amelyek jól tűrik a városi élet sajá-
tosságait. Így került a közterületekre díszburgo-
nya, bársonyvirág, begónia, vízifukszia, rózsanád,
papagájfű, kakastaréj, díszcsalán, kisebb mennyi-
ségben dália, borzas kúpvirág, zsálya, pillangóvi-
rág, bojtocska, hamvaska. A közterületen elhelye-
zett virágládákba 4050 egynyári növény kerül, fő-
leg petúnia, díszburgonya, ezüstös pázsitszulák és
balkon aranya. Az ültetést követően fontos feladat
a virágok rendszeres öntözése, tápoldatozása,
gyomtalanítása és növényvédelme is.
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Katalin azonban meggyőződésből keresz-
telte a svéd szóra a sütijét: se nem kevés,
se nem túl sok, összhangban vannak az

ízek, úgy, ahogy az élet minden területén meg
kell találnunk az egyensúlyt. Ebben a tortában
megvan az ízek harmóniája, a pisztáciáé, a mál-
náé, a lichié és a vaníliáé. „Nagyon szeretem
ezeknek a gyümölcsöknek az ízét, vaníliával
kombinálva isteni finom. Úgy alkottam meg a
sütit, hogy a tavaszra jellemzően könnyű gyü-
mölcsös, kicsit krémesebb legyen, ropogós
elemmel és finom tészta alappal. A díszítésnél
pedig a letisztult formára, az egyszerűségre, de
a kifinomultságra törekedtem” – mesélte Ba-
rabás Katalin.

A Habos tulajdonosát arról faggattam, hogyan
jutott pályája során idáig. Kiderült, Katalin a sze-
relem miatt költözött Győrbe, Békés megyéből,
és az első gyermeke születése után döntött úgy,
hogy eredeti, keramikus szakmáját abbahagyja
és egy másik kézműves dologgal foglalkozik, a
cukorvirág-készítéssel. Aztán arra gondolt, ha
szépet csinál, azt valami finomra kellene tenni,
ugyanis nagyon szeretett sütni. A cél érdekében
a felnőttoktatásban elvégezte a cukrászképzést,
valamint saját magát képezte és hazai tanfolya-
mokon vett részt. Szerencsés volt, nem sokkal
a pannonhalmi Pausa cukrászda nyitását köve-
tően felvették és arculatot teremtett a vállalko-
zásnak. Két évet dolgozott ott, de miután meg-
született harmadik gyermeke, a húgával és a só-
gorával elhatározták, cukrászdát és kávézót
nyitnak, valami újat, modernet, mást akartak
csinálni, mint ami a megszokott. Közösen bele is
vágtak, aztán a vírushelyzet felülírt mindent,
megtépázta a vállalkozást, a húgáék pedig visz-
szaköltöztek Angliába.

Katalin új csapattal folytatta. Brassó Imre a ví-
rus miatt költözött haza Máltáról, munkát ke-
resett. Határozott elképzelésének, hogy mivel

Barabás Katalin a lá:gom nevű
süteménnyel nyerte meg a Győr
750. születésnapjára meghirde-
tett tortaversenyt. Amikor erről
hírt adtam, többen kérdezték,
hívtak, hogy biztosan elírtam va-
lamit, nem létezik, hogy egy tor-
tának ez legyen a neve.

ÚJ, MODERN ÉS NEM MEGSZOKOTT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó. O. Jakócs Péter

KATALIN ÉS IMRE FRANCIÁS SÜTIJEI

szeretne foglalkozni, csak két cukrászda felelt
meg Győrben. E-mailben elküldte életrajzát
Katalinnak, aki rögtön tudta: „ő az én embe -
rem”, és másnap már együtt dolgoztak.

„Láttam fotókon, milyen sütiket készít Kati, én
is ezt a vonalat követem, a francia cukrászatot
kedvelem, ő is ezt szereti, így rögtön kiderült,
jól tudunk együtt dolgozni – vette át a szót Im-
re. Ő hobbiból kezdett el sütni, francia szakács-
könyvekből. Máltán hotelekben dolgozott, ahol
nem volt elég idő alkotni, mert gyorsan, egy-
szerűen és költséghatékonyan kellett elkészí-
teni a desszerteket. Imre Győri virgonca nyerte
a mentes torták versenyét. „Glutén- és cukor-
mentes sütit készítettem, először győri ízeket

kerestem, de nem igazán találtam, csak a Győri
édes termékcsaládot. Ebből a málnás piskóta-
tallér ihletett meg, és mivel imádom az étcso-
kit, a málnával kombináltam, ehhez jött a kávé,
a ropogós részbe törökmogyorót tettem, így
egyben harmonikus balanszot alkot a torta.”

A sütik kitalálása, elkészítése francia recepteken
alapul, ezeket variálják, fejlesztik újra, vagy to-
vábbgondolják. Nagy hangsúlyt fektetnek a mi-
nőségre, a technikai részletekre, a kidolgozásra,
a felépítésére, a kifinomultságra, minden egyes
desszerttel külön foglalkoznak. Katalin és Imre a
folyamatos megújulásra, az újdonságokra törek-
szik, így azt ígérik, a kínálat is folytan változik, és
nem csak az évszaktól függően.
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Akik érzékenyek a minket körülvevő világ
dolgaira, előbb-utóbb elkezdenek foglal-
kozni a környezetvédelem kérdéseivel.

Ennek megkerülhetetlen része a divatipar, s
annak környezetszennyező, környezetet terhelő
tevékenysége. A fenntartható divatot követők
egy tiszta, biztonságos, tisztességes, átlátható
és elszámoltatható iparért próbálnak tenni.

A fenntartható divatnak nincs definíciója, hi-
szen az, hogy egy dolog mitől fenntartható,
gyakran változhat. Mengyán Eszter blogger, a
fenntarthatodivat.hu alapítója szerint a legegy-
szerűbben úgy lehet megmagyarázni a jelen-
séget vagy törekvést: ruhát úgy „beszerezni”,
hogy közben ne ártsunk másoknak, a környe-
zetnek és magunknak se.

Mengyán Eszter szerint fontos, hogy nézzünk
a ruhánk mögé, hogy tudjuk, kik adták hozzá
erejüket (azt is, hogy ők milyen körülmények
között és mennyiért végezték ezt a munkát),
hogyan, milyen eljárással készült, milyen alap-
anyagokat használtak fel ahhoz a darabhoz,
amit a bőrünkön viselünk. 

Döbbenetes mennyiségű ruházati termék készül
évente, a blogger 2016 óta foglalkozik a fenntart-
ható divat kérdésével, az akkori statisztikák 80-
100 milliárdról beszéltek, most ez a szám 150
milliárd. Mengyán Eszter azt mondta, mikor ezek-
kel szembesült, tudta, hogy változtatni kell. A té-
mával foglalkozó bloggereket kezdett követni, do-
kumentumfilmeket, kutatásokat keresett, hogy
megtalálja a szerinte helyes utat. Így találkozott
például olyanokkal, akik vásárlásstopot hirdettek,
hogy felhívják a figyelmet a problémára. 

Eszternek volt már egy éven keresztül tartó vá-
sárlásmentes időszaka, amikor nem vett ma-
gának új ruhadarabot. Amikor belevágott, még
nem tudta, hogy önismereti utazásba is kezd,
azóta megváltozott, hogyan néz magára és sa-
ját ruhatárára, s másképp látja a divatot is. 

A fenntartható divat körül megjelenő kihívások
lényege, hogy a már meglévő ruhadarabokat
hogyan lehet újra felfedezni, feléleszteni. De
hogyan lehet belevágni egy vásárlásmentes

KÖVESSÜK A FENNTARTHATÓ DIVATOT
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Pixabay

A Győr+ Média szerkesztőségének több tagja vállalta, hogy saját bőrünkön mutatjuk be, hogyan mozdulunk
meg a fenntartható divatért. Tartunk vásárlásmentes időszakokat, amiknek kezdetéről, nehézségeiről, akadá-
lyáról, végül eredményeiről hírt adunk. Kísérletezünk kapszulagardróbbal, valamint cserebere-alkalmakkal. 

FEDEZZÜK FEL A RUHATÁRUNKBAN REJLŐ KINCSEKET!

időszakba? Eszter azt javasolja, két hónappal
érdemes kezdeni, és először is iratkozzunk le a
divatmárkák hírleveleiről, állítsuk le a vonzó kö-
zösségi oldalak követését, kerüljük el a bevá-
sárlóközpontokat. Átlendíthet a nehéz idősza-
kokon, ha csinálunk programokat a ruhatár kö-
rül, például 3 hónapon keresztül 33 ruhát vari-
álunk, tartunk színkihívásokat, cserebere-

 alkalmakat, szelektálást, s közben megfigyeljük
magunkat és jegyzetelünk. Eszter szerint fon-
tos, hogy a kihívásoknak olyan kereteket ad-
junk, hogy ne szenvedésként éljük azt meg, ha-
nem jó, felfedező élményként.

Mi is beszámolunk tapasztalatainkról, élmé-
nyeinkről. Kövessenek minket!
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Az otthoni lábápolást érdemes hetente el-
végezni, úgy, hogy először is áztassuk be
a lábunkat langyos vízbe, amibe tehe-

tünk tengeri sót, kamilla vagy levendula illóola-
jat. Majd habkővel dörzsöljük át a sarkunkat, tal-
punkat, vigyázva, hogy ne sérüljön meg a bőr.
Öblítsük le langyos vízzel, puha törölközővel
szárítsuk meg, majd vastagon kenjük be hidra-
táló krémmel az egész lábunkat – sorolja az ott-
hon elvégezhető teendőket Egyed Krisztina. 

A legtöbb esetben azonban nem elég az ott-
honi lábápolás. Rengetegen szenvednek bőr-
keményedéstől, benőtt körömtől, esetleg
gombás fertőzéstől, tyúkszemtől vagy bü-
työktől. Ahhoz, hogy egészséges legyen a lá-
bunk, ezeket a problémákat kezelni kell –
hangsúlyozza a pedikűrös.  Ezen bajok forrása
lehet a nem megfelelő cipő – a túl lapos, túl
magas, túl szűk, a nem szellőző, műanyag –
viselése.  A cukorbetegségtől és a különböző
keringési problémáktól is előjöhetnek elválto-

TEGYÜNK A CSODÁS LÁBAKÉRT!

A PEDIKŰRÖS SEGÍT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Lassan itt a szandálos, papucsos
idő, most még inkább fontos,
hogy szép és ápolt legyen a lá-
bunk. Az esztétikus, egészséges
láb eléréséhez ad néhány jó taná-
csot Egyed Krisztina pedikűrös.  

zások a lábon. Minden esetben érdemes szak-
ember segítségét kérni.  

Még manapság is sokan szégyellik a lábukat,
nem mernek pedikűröshöz fordulni – árulta el
Egyed Krisztina, pedig aki egyszer kipróbálta, az
biztosan visszatérő vendég, hiszen nincs is kel-
lemesebb, mint a kezelés után megtapasztalni a
finom puha, egészséges és szép lábainkat.

Krisztina a Callux lábpeelinget alkalmazza,
amely egy gyümölcssavas hámlasztós eljárás,
ami szinte wellness-élményt nyújt a vendége
számára. Higiénikus, nem használ szikét és csi-

szológépet, így nincs sérülésveszély, ezért teljes
biztonsággal alkalmazható cukorbetegeknél,
vérzékenyeknél és érzékeny bőrűeknél is. Ez az
eljárás egy gyors és hatékony módja a bőrkemé-
nyedések és a száraz, repedezett bőr eltávolítá-
sának. A bőr selymes és puha lesz tőle.

A pedikűrös segít a gombás körmök gyógyításá-
ban is, igaz, ehhez szükséges, hogy a „beteg” ott-
hon is folytassa a megbeszélt kezelést a cél ér-
dekében. Ha időben fordulunk pedikűröshöz, ak-
kor a benőtt körmöt is eltávolíthatja műtét nélkül,
de ebben az esetben is szükséges a további
együttműködés. Sőt, még körömszabályozásra is
van lehetőség – hangsúlyozza Egyed Krisztina.

Egy lábkezelés végén a körmök formázására és
igény szerint a lakkozására kerül sor. Az idei ta-
vasz–nyár lakkszínei a vörös, a narancs és ár-
nyalatai, a sárga, a pink és a barackvirág.

Rendszeresen foglalkozzunk lábaink ápolásával
és kényeztetésével, hiszen szép és egészséges
lábakkal mi is sokkal vonzóbbak és magabizto-
sabbak lehetünk. A szép női lábak mágnesként
vonzzák a férfitekintetet, emellett fontos szere-
pet játszanak közérzetünk alakulásában is, ezért
ajánlott a rendszeres ápolás és pedikűröztetés! A
bársonyos, felfrissült lábakon pedig csodásan
mutatnak a nyári körömcipők és szandálok.

RENDSZERESEN 
FOGLALKOZZUNK 
LÁBAINK ÁPOLÁSÁVAL 
ÉS KÉNYEZTETÉSÉVEL
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Csak a nyugdíjas éveidben kezdtél alkotni. Ad-
dig sosem éreztél rá késztetést?
Iskolásként is rajzoltam. Apám mindig festett,
a szemem egész gyerekkoromban pallérozó-
dott, ellestem tőle az alapokat. Mi tagadás, a
családban benne van a kézügyesség. Nagy-
apám szobrásznak készült, de a tüdeje nem
bírta a kőport, dédapám pedig címfestő volt.
A csíra megvolt, az öröklött tulajdonság sokat
segített, így bennem is hamar mutatkoztak a
jelek. Középiskolában szakkörbe jártam, pró-
bálkoztam. Sokat rajzoltam, aztán a fiatal
évek, a házasság, a gyerekek nevelése, a
munkahely mellett másra nem jutott időm.
Amikor nyugdíjas lettem, hirtelen nagy sza-
badság szakadt rám. Már minden szekrényt
és fiókot elrendeztem, s nem tudtam mit csi-
nálni… Akkor kezdtem el rajzolgatni. Egyszer
a lányom megkérdezte: miért nem festesz?
Aztán mindennap újból megkérdezte, végül
elszégyelltem magam és nekiálltam. Azóta
akvarellel dolgozom. Nincs papírom róla, nem
vagyok iskolázott művész. Én csak egy kis bol-
dog festő vagyok.

KERGETEM AZ ÖRÖMÖT

Hargitai Beáta irigylésre méltóan fiatalos. Bár hetvenes éveinek második felében jár, naponta biciklire ül és
kincsvadászatra indul. Kincset pedig bőven talál, hiszen Győr még ma is számtalan régi házat, rejtett szép-
séget őriz, amit az avatott szemű, ügyes kezű asszony előbb fotóvá, majd akvarellé formál.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

Rengeteget dolgozol, mint aki minden elvesz-
tegetett időt be akar pótolni...
Biciklizek, rendületlenül járom az utcákat.
Bontják az öreg házakat, ha jó állapotban
vannak, akkor is, mert a fiataloknak új kell.
Mostanában sokat vagyok Szigetben, Újvá-
rosban. Gyűjtöm a szépen felújított régi há-
zakat. Lefotózom. Egy-egy épületről renge-
teg felvételt készítek, azokból választom ki
azt az egyet, amiről az akvarellt festem. Szin-
te mindennap csinálok egy képet. Törekszem
a hűségre, a színharmóniára. Kergetem az
örömöt, magamnak készítem elsősorban a
képeket.

Sok idő elmegy a fiatalságra, a megélheté-
sért való munkára, a gyerekek felnevelésére.
A férfiak többsége nem szereti az alkotó asz-
szonyokat, szerintük a nőnek jó helye van a
lakásban. Eleinte az én férjem sem röpködött
az örömtől, de később azért elismerte, amit
csinálok.

Biztatnád a nőket az alkotásra?
Feltétlenül bátorítok minden nőt. Próbálja ki
magát! Természetesen nem lesz mindenki
csodálatos művész, de megismeri az örömet,
a sikerélményt, ami hihetetlenül inspiráló ér-
zés. Érezzem jól magam, amíg dolgozom, le-
gyen valami plusz, ami kirángat a hétközna-
pok taposómalmából. Olyan rövid ez a kis
élet, az örömszerzés legyen a lényeg. Amíg
valaki dolgozik, addig ezt nehéz elérni, de a
nyugdíjaskor kiváló idő erre. Nem pénzkérdés,
hanem akaraterő, hogy a belső békét megte-
remtsük. Egy egészen új életet lehet kezdeni
a nyugdíjba vonulás után. Akár éveket is kap-
hatunk pluszba, hiszen a nyugalom, az öröm,
a boldogság az egészségre is kihat. Ha vi-
szont nem sikerül megteremtenünk, akkor
vesztesek leszünk, mert lemaradunk egy cso-
dálatos életszakaszról.

EGY BOLDOG FESTŐ MINDENNAPJAI

ÉN CSAK 
EGY KIS BOLDOG
FESTŐ VAGYOK
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ÖNÖKHÖZ

,,Győri vagyok, itt végeztem az Apor-gimnáziumot, utána pedig Pesten két-
éves suliban tanultam a szakmát, de tulajdonképpen félig-meddig már be-
leszülettem a dologba. Apukám elektronikai műszerész, a főiskolán dolgo-
zott technikusként, én pedig gyerekként mentem vele, építettem erősítők-
től kezdve mindenféléket. Aztán elkezdtem utánaolvasni, autodidakta mó-
don képeztem magam, s amit lehetett, ellestem aputól.”

Máté kamaszként volt DJ, később kipróbálta magát tévésként. Végzett ope-
ratőri és vágói feladatokat, de nem idegen tőle a színházi világ sem, hiszen
hat évadot töltött a győri Nemzetiben. A fiatalok a Rómer Házból ismerhe-
tik. Vállalkozóként is megállja a helyét, van saját technikai felszerelése, ha
hívják, örömmel megy turnékra. Lételeme a zene világa, a koncertek han-
gosítása, műszaki levezénylése. Ugyanakkor élvezi a táncházak és a na-
gyobb esküvők hangosítását is. A lényeg a kihívás, az izgalom. A Győr+ Rá-
dióban is a változatosságot szereti.

S míg munkaidőben kever, szabadidejében ha teheti, teker. Biciklizik mun-
kába menet és jövet, és szeret hosszabb kerékpártúrákra indulni barátnő-
jével. Győrújbaráton a gyümölcsfáit és a szőlőjét gondozza, már saját borral
is büszkélkedhet. Ám a jó időt leginkább azért várja, hogy túrakajakjával
evezhessen a Szigetközben.

MIT CSINÁL A HANGMESTER?

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

Fűzfa Máté, a Győr + Rádió hangmestere nélkül nehe-
zen boldogulnának a kollégák. Ő az, aki a zenei szer-
kesztés technikai részét végzi, beszerzi és feltölti a
zenéket, beállítja, hogy melyik időpontban, melyik
műsorban milyen zene szóljon. Az élő kívánságműso-
rok és bejelentkezések az ő munkájának köszönhető-
en zajlanak zökkenőmentesen.

MÁTÉ KEVER ÉS TEKER
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Bizony, pingvinek nem csak az
Antarktiszon élnek, hiszen a
pápaszemes pingvinek ha-

zája a Dél-afrikai Köztársaságban
található. Viszont nem kell ilyen
messzire utaznunk, hogy találkoz-
zunk velük! Május 12-én, a Modern
Városok Program keretein belül
adták át a győri állatkert pingvin-
bemutatóját. 

A 22 fekete-fehér új kis lakó meden-
céje előtt kellemesen el lehet tölteni
az időt. A látogatók megfigyelhetik,
hogy milyen kecsesen, gyorsan mo-
zognak a vízben a pingvinek. Ezen -

2018-ban még civil összefogásként alakultak,
majd egy évre rá sikerült egyesületté válniuk.
Az utcáról mentett macskákat a saját otthona-
ikban, illetve ideiglenes gazdiknál helyezik el.
Az elmúlt évek során több száz macskát sike-
rült az általuk saját kezűleg létrehozott cicahá-
zakban elhelyezni, azonban a férőhelyeik szá-
ma folyamatosan telítődik. 

,,Az utcáról kiemelt felnőtt cicákat ivartalanítás
után lakásba adjuk, vagy kinti-benti tartásra.
Utóbbira csak akkor van lehetőség, ha a leendő
otthon biztonságos környezetet nyújt a tartásra”
– tájékoztat Rikovics Anita, az egyesület alelnöke. 

Az egyesület kapacitása véges, de nem adják
fel a céljukat, igyekeznek a felmerülő helyze-
tekre, problémákra mindig megoldást találni.

PUHA PRACLIK A CICÁKÉRT

A kóbor macskák helyzete országszerte komoly problémákat vet fel. Főként a házi szaporulatoknak köszön-
hetően Magyarországon jelenleg nagyjából hárommillió otthontalan cica él az utcákon. Városunkban a Győri
Puha Praclik Egyesület segítségével a kóborkák száma mára jelentősen csökkent.

Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Marcali Gábor

A felelős állattartás kulcsa az ivartalanítás.
Egyre több olyan beteg cicával találkoznak
Győrben is, amelyek macska-AIDS-szel vagy
leukózissal fertőzöttek. Szerencsére ezek a be-
tegségek emberre vagy más állatra nem ve-
szélyesek és elejét lehet venni ivartalanítással,
mivel főként párzás útján, verekedéssel vagy
közös etetőtálak használata során terjednek.

,,Mi teszteljük azokat a cicákat, akik hozzánk
kerülnek. Az örökbeadás alapfeltétele ez náluk,
hiszen minden gazdinak tudnia kell, mit vállal.
Külön kis macskaházat kellett kialakítanunk,
ahová leukózisos cicákat tudunk elhelyezni, ró-
luk sem mondunk le, de maximum 3-4 cica el-
helyezése megoldott. A fertőzött macska má-
sik fertőzött cica mellé, vagy egyedüli állatnak
költözhet. A hozzánk kerülő macskákra karan-
tén vár az első időkben, utána oltásokkal, fé-
regtelenítve, chippel, igény esetén útlevéllel
együtt adjuk örökbe őket” – meséli Anita.

Az egyesület adományokból finanszírozza mű-
ködését, a befolyt összegből ivartalanítási akció -
kat, tájékoztató rendezvényeket is szerveznek.

SZERINTED ÉLNEK AFRIKÁBAN

PINGVINEK?
Gyere el a győri állatkertbe és ismerd meg őket!
Már látható a vígan úszkáló pingvincsapat.

kívül a kis totyogók már a Kalando-
zoo látványetetések résztvevői. Va-
jon miről kaphatták a nevüket a pá-
paszemes pingvinek? Miért fehér a
hasuk és fekete a hátuk? A Kalando-
Zoo során többek között erre is ér-
dekes válasszal szolgálunk. 

Védettségi igazolvány elfogadása
mobilapplikációval: Már letölthető az
EESZT mobilalkalmazás, melynek
használatával azok is látogathatják
az állatkertet, akik már megkapták
az oltást, de valamilyen oknál fogva
a védettségi igazolványt még nem. 

Bővebb információ: www.zoogyor.com.
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Akönyv bemutatójára szerdán délután ke-
rült sor a városházán, ahol Czvikovszky
Tamás lapunknak elmondta, ebben a ki-

adványban Győr mind az 1062 közterületét fel-
tüntette, helymegjelöléssel, városrészenként,
ábécésorrendben, térképpel és néhány fotóval
kiegészülve, a legutolsó, néhány hete átadott
Szívcentrum térig bezárólag. Czvikovszky Tamás
számára a legérdekesebb felfedezett közterület
Győrben a Beér köz, egy igazi mostohagyerek, hi-
szen se utcatábla nem jelzi létezését, se lakcíme
sincs itt senkinek, és határozat sincs az elneve-
zésről, valószínűsíthető, hogy régi családnévből
származik, egy 80 méteres utcácska. 

GYORI UTCÁK: ISZKÁPA, BEÉR, SZÍVCENTRUM

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter 

HIÁNYPÓTLÓ KÖTET SZÜLETETT A VÁROS SZÜLETÉSNAPJÁRA

A Győr+ Hetilapban két éven keresztül tárta olvasóink elé Czvikovszky
Tamás a győri utcanevek eredetét, összesen 458 közterület elnevezéséről
derült ki, hogy kiről, miről nevezetes. Az újságban megjelent sorozat any-
nyira népszerű volt, hogy a szerző, a kiadó és a városvezetés úgy döntött,
kibővítve, könyv formájában is megjelentetik, Győri utcák könyve címmel.

A könyvet méltatva dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester kiemelte: „Czvikovszky Tamás győri
ember, szívügye a város, fontos számára és is-
meri is azt. Olyan témát dolgozott fel, amely
alapvető információt, tudást ad az embereknek.
A könyv a város 750. születésnapjára jelent meg,
megismertetve a városlakókat az utcák eredeté-
vel, amely Győr városszerkezetéből indul ki.”

Knézy Jenő, a kiadó, a Győr+ Média vezérigaz-
gatója büszke arra, hogy elkészülhetett a könyv
és kiadhatta a médiacég. Elárulta, többek kö-
zött térképeket is gyűjt, és a mai napig inkább
hisz a nyomtatott térképnek, mint a telefonja
útvonaltervezőjének, és nagyon érdekli, hogy
egy-egy utca hogyan kapta a nevét, mi lehet
annak hátterében.  

A könyvet a Győr+ Média székházában, a Kodály
Zoltán u. 32/A-ban, a Baross úti Lokálpatrióta
könyvesboltban és a Látogatóközpontban
lehet megvásárolni. 

´́
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Idén is aranyat ér a májusi eső, főleg
annak, aki össze tud gyűjteni vala-
mennyit az értékes égi áldásból. Csa-

ládi házas körzetekben csak ajánlani
tudjuk a csapadékvíz visszatartását.
Egyrészt a pénztárcánkat is kíméljük ve-
le, másrészt óvjuk környezetünket. 

A csapadékvíz nagy része azonban még
mindig víznyelőkbe kerül. A víznyelők
összehangolt tisztításának köszönhető-
en tisztábbak a lefolyók. A csapadékvíz-
elvezető rendszereket az egyesített
rendszerű városi csatornákon a Pannon-

AGyőr-Szol Zrt. hiba-és kárbejelentő vonala
(96/50-50-55) minden naptári napon 0–24
órában hívható. A 96/50-50-50-es számon el-

érhető telefonos ügyfélszolgálat május 24-én, hétfőn
nem üzemel. A Győr-Szol Zrt. Orgona utcai és Jókai utcai
ügyfélszolgálati irodái május 24-én, hétfőn zárva tarta-
nak, május 25-én, kedden reggel 8 órától – a veszély-
helyzetre vonatkozó szabályok betartása mellett – újra
lesz lehetőség személyes ügyintézésre az irodákban.

Győrben a felszíni fizetőparkoló-hálózat beállói – a
korlátozott várakozási övezetre vonatkozó szabályok
betartása mellett – díjfizetés nélkül vehetőek igénybe.
A pünkösdi hétvégén, azaz május 22-én, 23-án és 24-
én a szombatra és vasárnapra vonatkozó szabályok
lesznek érvényben, tehát a 9 és 13 óra közötti idősáv-
ban lehet érvényes bérlet nélkül várakozni a korláto-
zott várakozási övezetben. Összhangban a 479/2020.
(XI. 3.) Kormányrendelettel a kórház melletti Dr. Petz
Lajos parkolóház használata 0–24 órában díjmentes.
A 1839/2020 (XI. 21.) Korm. határozat alapján a Jókai,
a Révai, az Árpád és a vásárcsarnok melletti parkoló-
ház, valamint a Dunakapu téri mélygarázs díjfizetés
nélkül vehető igénybe 19 órától másnap reggel 7 órá-
ig. A határozatban megjelölt ingyenes parkolási idő-
sávon kívüli időszakban a fenti létesítményekben a
szokásos, érvényben lévő díjakért lehet parkolni. 

A győri vásárcsarnok május 23-án és 24-én zárva tart,
május 22-én 6 és 14 óra között várja a vásárlókat. A
Dunakapu téri piacon május 22-én 6 és 13 óra között
lesz kereskedés. 

A Barátság Sportpark május 23-án és 24-én korlátozott
nyitvatartással üzemel. A műfüves pályák és a kiszolgáló
létesítmény zárva lesznek, míg a játszótér, a futópálya és
a park további sporteszközei használhatóak. A Bercsényi
ligetben május 23-án és 24-én reggel 7 órától 22 óráig
szabadon használható a KRESZ-park. A fitneszpark, illetve
a sportpályák a fenti két napon zárva tartanak. A Tompa
utcai műfüves futballpálya május 22-én reggel 8 órától 21
óráig, május 23-án és 24-én, hétfőn ugyancsak reggel 8
órától 21 óráig tart nyitva. Az Ifjúság körúti rekortán („kék”)
futballpálya május 22-én reggel 8 órától 21 óráig, május
23-án és 24-én, hétfőn ugyancsak reggel 8 órától 21 óráig
tart nyitva. A Kodály Zoltán utcai kosárlabdapálya május
22-én reggel 8 órától 20 óráig, május 23-án és 24-én
ugyancsak reggel 8 órától 20 óráig tart nyitva. A Győr-Szol
Zrt. felhívja a sportolni vágyók figyelmét arra, hogy a Kodály
Zoltán úti pályát csak a sportolói igazolvánnyal rendelkező
18. életév alatti személyek és edzőik, vagy a védettségi iga-
zolvánnyal rendelkező személyek vehetik igénybe.

A szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár
úti, Templom úti, Malomsori és Koroncói úti közteme-
tők mindennap 7 és 20 óra között látogathatóak.

Bővebb információk a www.gyorszol.hu 
oldalon olvashatók.

ÜNNEPI 
INFORMÁCIÓK

TISZTÍTANI KELL A CSATORNÁT
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt. 

Vízvezeték-felújítás az Ipar úton
A napokban az útépítők felmarták a burkolatot, rövidesen kezdődik a vízveze-
tékcsere az Ipar út páros oldalán, a Kartács és a Schima Bandi utcák közt. Előbb
megépül majd a 216 méter hosszú új vízvezeték, majd nyomáspróba és fertőt-
lenítés után, előre megbeszélt időpontban kötjük át fogyasztóinat az új nyo-
mócsőre. A vízvezeték-építés legkritikusabb része a Schima Bandi út és a Pusz-
taszeri út vezetékeinek összekötése lesz, ehhez majd át kell vezetni a nyomó-
csövet az Ipar út alatt. Ennek pontos időpontját weblapunkon közzétesszük.

Víz Zrt., a kertvárosi családi házas lakó-
területeken a Győr-Szol és az Útkezelő
Szervezet, az állami kezelésű utakon pe-
dig a Magyar Közút Zrt. üzemelteti. 

Májusban a dugulást okozó anyagok
toplistáját a gyepnyiradék vezeti. Sokan
nyírnak füvet fűgyűjtő nélkül, késes
vagy damilos fűkaszával. Az aszfaltra
hulló gyepnyiradék egyáltalán nem
komposztálódik. Egy kiadós eső percek
alatt a víznyelők fölé sodorja a lenyírt
füvet. Kérjük a területek kezelőit, kar-
bantartóit és a háztulajdonosokat, szí-
veskedjenek tisztán hagyni a víznyelők
környékét, hogy azok működni tudjanak. 
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A Győr-Szol Zrt. megbízásából az idén április 27-én és április 28-án történt először biológiai szú-
nyoglárva-gyérítés Győrben. A tevékenység folytatódott, így május 17-étől, hétfőtől május 20-ig,
csütörtökig tartott ezen a héten a földi biológiai szúnyoglárva-gyérítés. A beavatkozás a város köz-
igazgatási területén a szúnyoglárvák elsődleges tenyészhelyeit, az ártereket, folyópartokat, tavakat
érintette. A kezelések nagy része külterületen történt, de a lakott részeken is találkozhattak a ki-
juttatást segítő járművel. Az eső sem akadályozta meg a tervezett gyérítést, sőt annyiban még
segített is, hogy a vízinövényekről bemosta az esetlegesen azokra rátapadó szert. A biológiai gyé-
rítés során egy speciális, baktérium alapú készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire a
vízbe. A vízfelületekre járműre szerelt nagynyomású permetezővel juttatják ki a készítményt. A
környezetbarát szer az alkalmazott dózisban kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan
minden más élőlényre. Ez a módszer a kifejlett szúnyogok elleni védekezésre nem alkalmas, csak
kifejlődésük előzhető meg, illetve utánpótlásuk csökkenthető a lárvák elpusztításával.

Amögöttünk lévő fűtési időszakban
218 napot fűtött a szolgáltató. A fű-
tött napok átlaghőmérséklete 5,8 °C

volt. A tényleges fűtés 2020. október 1-jén in-
dult, a fűtési szezon leghidegebb napja 2021.
február 12-ére esett, amikor –6,7 C°-os napi
középhőmérsékletet mértek. Ezen a napon
292.814 Nm3 földgázt használt fel a távhőszol-
gáltató hő- és villamos energia termelésére,
ami hozzávetőlegesen 44.000 Nm3-rel lett vol-
na magasabb, ha nem vennék igénybe a meg-
újuló, környezetbarát geotermikus hőenergiát.
A fűtési idényben a fogyasztók felé kiadott hő-
energia 37,1 százaléka származott geotermi-
kus forrásból, ami hozzávetőlegesen 25.000
tonnával kisebb szén-dioxid-kibocsátást jelent,
mintha kizárólag földgázt vettek volna igénybe.

Május 15-ét követően megkezdődnek a
rendszer karbantartási, felújítási és beruhá-
zási munkái, mellyel a szolgáltató felkészül
a következő fűtési időszakra, fogyasztói biz-
tonságos ellátására.

Értesítést az alább felsorolt utcákban
és épületekben lakók kapnak: 

Erfurti út 1–35.
Erfurti út 4–54.
Ifjúság körút 65–111.
Ifjúság körút 38–76.
Ifjúság körút 84–106.
Jereváni út 4–38.
Jereváni út 5–37.
Kassák Lajos út 1–7.
Kassák Lajos út 2–6.
Konini út 6–10.
Lepke utca 30–32.
Lepke utca 35–43.
Soproni út 1–3.
Soproni út 9–17.
Soproni út 6–12.
Soproni út 16–34.
Szőnyi Márton utca 1–33.
Szőnyi Márton utca 2–18.
Tihanyi Árpád út 83–87.
Zöld utca 1., 3B
Zöld utca 5–11.
Zöld utca 38.

MEGKEZDIK
A MELEGVÍZ-MÉRŐK 
LEOLVASÁSÁTVÉGET ÉRT A FŰTÉSI SZEZON

AGyőr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igaz-
gatósága a járványügyi szabályok szi-
gorú betartása mellett újra megkezdi a

melegvíz-mérők leolvasását. Azokban a lép-
csőházakban, ahol a melegvízóra-leolvasás
május 19-től esedékes, a szolgáltató munka-
társai értesítést helyeznek ki. 

A szolgáltató kéri a fogyasztókat, hogy az ér-
tesítésben szereplő időpontban biztosítsák a
lakásba való bejutást, illetve a mérőket te-
gyék szabaddá a leolvasás megkönnyítése
érdekében.

A melegvíz-mérők állásának bejelentésére
2021. június 13-ig a Győr-Szol Zrt. honlapján
(http://ugyfelkapu.gyorszol.hu) is van lehető-
ség, melynek során a mérő gyári számát, a ve-
vő (fizető) azonosító számát, a melegvíz-mé-
rőjének óraállását kell megadni, valamint fel
kell tölteni egy jó minőségű (olvasható) fény-
képet a mérőeszközről. A fénykép feltöltése
nélkül a mérő állása nem kerül rögzítésre. Fon-
tos, hogy csak azok közöljék a mérőállásukat,
akik erről értesítést kaptak!

Együttműködését köszönjük, 
és jó egészséget kívánunk!

A vonatkozó jogszabályok szerint az elmúlt hét szombatján lezá-
rult a 2020/2021-es fűtési időszak. 

A távfűtött lakások tulajdonosai számára a
két fűtési időszak között van lehetőség a tu-
lajdonukban lévő fűtési rendszer karbantar-
tására, felújítására.

Radiátorcsere esetén a távhőszolgáltató-
val mindenképp egyeztetni kell. Nem
mindegy ugyanis, hogy milyen méretű,
alapanyagú fűtőtestet kívánnak felszerel-
tetni, illetve milyen minőségű és átmérőjű
vezetéket építenek be a rendszerbe. A mű-
szaki tanácsadás, konzultáció a társaság
ingyenes szolgáltatása. A fűtési hálózat
ürítését, illetve a munkák elvégzése után
annak szakszerű visszatöltését, kilégtele-
nítését a fogyasztó megrendelésére a táv-
hőszolgáltató szakemberei végzik díjazás
ellenében. A korszerűsített fűtési rendsze-
rek esetében fontos, hogy a két fűtési idő-
szak között a termosztatikus radiátorsze-
lepeket teljesen nyissák ki, így elkerülhető,
hogy a fűtés indításakor a szelepek letapa-
dása problémát okozzon.

ELKEZDŐDÖTT
A SZÚNYOGLÁRVA-
GYÉRÍTÉS



ződéses, max. második
emeleten levő bérlemény
re. Minimális tartozás át
vállalása lehetséges. (Hir
detési szám: 374) 

Belvárosi, 62 nmes, 1+fél
szobás, komfortos, felújí
tott, határozott bérleti
szerződéses lakást cserél
ne erkélyes, 24 szobás,
6270 nmes, felújított, ha
tározatlanhatározott bér
leti szerződéses bérle
ményre. Bán Aladár utca,
valamint szigeti, újvárosi,
adyvárosi, sárási, gyárváro
si, Marcalváros I., szentivá
ni, városrészek kizárva.
(Hirdetési szám: 379)

Marcalváros I.en 3 szobás,
53 nmes, összkomfortos,
távfűtéses, új bejárati aj
tós és ablakos, határozat
lan idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 5360
nmes, határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újvá
ros, Gyárváros, Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetési
szám: 382)

KIADÓ

Győr, Ifjúság körúton első
emeleti, 2 szobás, bútoro
zott lakás júliustól kiadó. Ér
deklődni lehet telefonon:
0630/9577758

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!

26os férfikerékpárok el
adók. 15.000 Ft/db. Érd.:
0630/5765750

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

Gombfocicsapatokat, képe
ket, tartópoharakat vásárol
nék a ’70es, ’80as, ’90es
évekből. Telefonszám: 
+3630/5047929

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érd.: 0620/5299861.
Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet:
0620/4153873.

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. Érd.: 06
70/8826590

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Tel.:
+3620/5172701

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

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) mindhárom alszámlá
jának elfogadása, beváltása,
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés telefonon: 0670/564
2280.

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érd.: 06
70/3636633.

LAKÁSCSERE

96/505050

Nádorvárosi, 1 szobás, 32
nmes, összkomfortos, fű
téskorszerűsített, parket
tás, műanyag ablakos, ha
tározatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne er
kélyes, 4555 nmes,
1+fél vagy 2 szobás, hatá
rozatlanhatározott idejű
bérleményre. Sziget, Új
város, Gyárváros, tarto
zás kizárva. (Hirdetési
szám: 371) 

Marcalvároban 2 szoba+
hallos, 55 nmes, távfűté
ses, felújított, műanyag
nyílászárós, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 55 nmtől,
2+fél–4 szobás, részben
felújított, összkomfortos
bérleményre. Minimális
tartozás átvállalása lehet
séges. (Hirdetési szám:
373) 

Belvárosi, 1 szobás, 38
nmes, komfortos, telje
sen felújított, saját kazá
nos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserél
ne 5570 nmes, 3 szobás,
határozatlan bérleti szer
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• 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

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

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

BOMBA ÁR!
Minden méretre!

Kültéri hôszigetelô
rendszer!

• (pl.: 1,1 m2 háló, 
6 kg ragasztó, 

10 cm hungarocell) 

3.200 Ft/m2

Az árakról érdeklôdjön személyesen!

HOMLOKZATI hungarocell 
EPS 80

• 5 cm 1.250 Ft/m2

• 10 cm 2.500 Ft/m2

• 15 cm 3.750 Ft/m2

INGYENES árajánlat-készítés!

gipszkarton lapok, gipszkarton profilok • flexibilis
ragasztó kül- és beltérre • vakolatok, vakolatrend-
szerek, kiegészítôk • hôszigetelô anyagok • padló -
kiegyenlítôk • profilok, élvédôk, ragasztók • dísz-
lécek (kül- és beltéri) • gránit-, márványkönyöklôk

AZ AKCIÓ 2021. MÁJUS 4-TÔL A RAKTÁRKÉSZLET EREJÉIG TART!

Baumit Finofill 20 kg 3.500 Ft/db (175 Ft/kg)

elfogadóhely

ÁLLÁS

Illemhely felügyeletére első
sorban nyugdíjas munkatár
sat keresünk. Érdeklődni le
het az alábbi telefonszá
mon: 0696/365452

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Telefon:
0670/2339213

Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás, gyökérkivé
tel, fametszés, rotálás, bozót 
irtás! 0630/4036810;
96/826322

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Tel.: 0670/245
8931

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Tel.: 0620/239
9198

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

Komplett fürdőszobafelújí
tás, átalakítás, burkolás, víz
és villanyszerelés. 06
30/8720564

Takarítási akciót hirdet a
győri TippTopp mosoda. Ta
karítás, szőnyegtisztítás mo
sás, vasalás. 10%os áren
gedmény a megrendelők
nek. 0670/6708268. Győr,
Árpád út 53., TippTopp mo
soda.

Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhát, hanglemezeket,
könyveket meg egyebeket.
0620/5567141

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

Üdvözlöm! Ingyenes helyszí
ni felméréssel, számlaképe
sen vállalunk kedvező áron
szobafestést, frissítő festést.
Precíz munkát biztosítunk!
Érd.: 0630/4643259, Saj
tos János egyéni vállalkozó

Nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk egyedülálló technoló
giával.
www.huzatmentes.hu
+3630/5209228  
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Brassóban múlt héten folytatódott az oltási
akció, és most szombaton is regisztráció
nélkül lehet oltakozni, ezúttal az olimpiai

korcsolyapályán. Dunaszerdahelyt érintő hír, hogy
Szlovákiában enyhülnek a tömegrendezvényekre vo-
natkozó szabályok, növekszik a látogatók megenge-
dett létszáma. Colmarban a nyári szünidőre kulturális
és sportprogramokat kínálnak a 18 év alattiaknak. 

A koronavírus-vakcina első adagjával beoltottak szá-
ma Wuhanban mára meghaladja a 6 milliót, ezzel a
városban a 18 év feletti lakosság oltási aránya elérte
a 62 százalékot. Ingolstadtban eddig 63.600 fő kapta
meg az első oltását, közülük 12.300-an a másodikat
is. Az átoltottság (egy oltás tekintetében) így már 46
százalék. Itt, ahogy Erfurtban és Sindelfingenben is
több enyhítés lépett életbe, több szolgáltatás is meg-
nyitott, amelyeket többnyire csak negatív korona -
vírusteszttel lehet igénybe venni. 

Június 13-án tartják az önkormányzati választáso-
kat Finnországban, így Kuopióban is. A választópol-
gárokat előzetesen tájékoztatják a szavazás biz-
tonságos módjáról, mert a koronavírus miatt külön
intézkedéseket hoznak a szavazóhelyiségekre vo-
natkozóan. Nof Hagalilban kísérleti jelleggel elin-
dult az elektromos városi autók programja, Galileá -
ban a városi járőrautók helyett fognak elektromos
autókat használni. Győrhöz hasonlóan Nyizsnyij
Novgorodban is elindult a virágosítás, 275 ezer vi-
rág fogja díszíteni Avtozavodszkij körzet utcáit a
város 800. évfordulóján.

Lengyelországban a „helyi önkormányzatok gyön-
gyei” versenyen megosztott első helyet nyert Jacek
Jaskowiak, Poznan polgármestere és Wojciech
Szczurek, Gdynia polgármestere. Ugyanezen ver-
senyen Poznan városa harmadik helyet ért el az
önkormányzatok között saját kategóriájában.

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP

KÖLTÖZNEK AZ ORVOSOK, VÉDŐNŐK
Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr tájékoztatása szerint a Győr, József Attila út 85.
szám alatti felnőttháziorvosok, gyermekorvosok és védőnők a rendelő felújításának ideje alatt, 2021.
május 31-től a 9028 Győr, Arató út 3. szám alatti épületben rendelnek.

„Alkoholt nem árulunk, csak lelki fröccsöt!” – mondta
a csütörtöki megnyitón Rákosi-Tóth Rita. A Család-
és Gyermekjóléti Központ igazgatója úgy fogalma-

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Marcali Gábor 

Közösségi kávézó nyílt Adyvárosban. A kezdeményezés a győri Család- és
Gyermekjóléti Központ nevéhez fűződik és az önkormányzat támogatásával
valósulhatott meg hatmillió forintból. 

ALKOHOLT NEM ÁRULNAK, CSAK LELKI FRÖCCSÖT! 
zott, a Közösségi kávézó célja a prevenció. „Hétköz-
napokon 10 és 18 óra között tartunk nyitva, ide bárki
bejöhet beszélgetni egyet egy finom kávé mellett,
amiért mindenki annyit fizet, amennyit szeretne” –
utalt az intézményvezető a becsületkasszára. A meg-
nyitón részt vett Radnóti Ákos alpolgármester, a kör-
zet önkormányzati képviselője is: „Nagyon örülök,
hogy egy újabb fejlesztésről számolhatunk be Ady-
városban, ráadásul egy olyan kezdeményezésről van
szó, ami elsősorban az itteni közösséget szolgálja”. A
városvezető hozzátette, az elmúlt időszakban igye-
kezett mindent elkövetni azért, hogy a városrész mi-
nél szebb legyen. Ennek szellemében a kávézó és
környéke is sokat fejlődött, hiszen az egykoron elha-
nyagolt területen most már padok állnak, parkosított
rész övezi, így akár a szabad ég alatt is van lehetősé-
ge kikapcsolódni az embereknek. A Közösségi kávézó
nem csak a mindennapi találkozások helyszínéül
szolgál mostantól, programokkal is készülnek a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Központ szakemberei: barkács-
műhely, bútorfelújítás, játékfigura-készítő workshop
is színesíti a közösségi tér kínálatát. 
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1980 óta működő cég minőségi szolgáltatása

TISZTASZONYEG.HU
TISZTASZŐNYEG 
A szőnyegtisztító

MESTERMOSODA • Szállítás, megrendelés. • Központ: Győr, Mester u. 5. Tel.: 06 30 680 0078

porolás, biotisztítás, szagtalanítás, fertőtlenítés, szegés, javítás, ingyenes szállítás 10 m2 fölött

Illyés Antal 1998-ban felavatott alkotása az évek során leromlott ál-
lapotba került, és a környezete sem volt méltó a városhoz. Ma már
egészen más látvány fogadja az ide érkezőket, amelynek a hangulatát

tovább emeli az újra működő „Vitorlák” szökőkút – fogalmazott az át-
adáson dr. Dézsi Csaba András polgármester.

Radnóti Ákos alpolgármester hozzáfűzte, a szökőkút-felújítási progra-
mot évekkel ezelőtt azért kezdték el, mert a város számos pontján álltak
olyan értékes alkotások, amelyek az állapotuk miatt nem üzemeltek. En-
nek a programnak az egyik utolsó eleme volt az Ikva úti, már csak a Kis-
faludy és a Baross út sarkánál lévő „Halak” csobogó van hátra.

A szökőkút felújításával ismét élővé vált az alkotás, ami kellemesebbé
teszi magát a teret is – mondta Rózsavölgyi László, a terület önkor-
mányzati képviselője, aki kiemelte, a környék folyamatos fejlesztése a
cél, az itt élők mindennapjainak még komfortosabbá tétele érdekében.

A Győr-Szol Zrt. által koordinált felújítás során tömítették, újracsiszolták,
pótolták és megtisztították a kőfelületeket. Elvégezték a felületkezelést,
szigetelést, fugázást és impregnálást is. A gépészeti rendszer működé-
séhez szükséges áramellátás biztosítása érdekében a villamos kábele-
ket, gépészeti betápláló és elvezető csővezetékeket kicserélték. A villa-
mos elosztókat, lámpatesteket is kicserélték, szintérzékelőket építettek
be, szivattyút és vezérlőrendszert telepítettek. A felújítás keretében sor
került a gépészeti aknák belső felújítására, szigetelésére, szűrők elhe-
lyezésére. A három folyó találkozására utaló alkotás gépészete ugyanazt
a vizet forgatja, ezért az természetesen nem iható.

MEGÚJULT A „VITORLÁK” SZÖKOKÚT

Ismét üzemel a PÁGISZ előtti csobogó, amely a köztéri alkotások és szökőkutak felújítási programjának
egyik utolsó állomása volt.

´́
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AKlaus Mann azonos című regénye nyo-
mán készült Oscar-díjas film az örök fa-
usti kérdésre keresi a választ: mivé for-

málódik a személyiség Közép-Európában a tör-
ténelem nyomása alatt?

A Győrplusz Filmklub május 28-án 19.30-tól
tűzte műsorára a Győr+ Televízióban a Mephis-
tót, amely a magyar filmek közül elsőként
nyerte el a legjobb külföldi filmnek járó Oscart
1981-ben. Ezzel Szabó István a világ legismer-
tebb rendezői közé került, a filmszakma figyel-
mét pedig ráirányította Magyarországra. A film
születéséről érdemes tudni, hogy Manfred
Durniok német producer kérte fel Szabó Istvánt
és Koltai Lajos operatőrt egy német tévéfilmre,
majd kezükbe adta megfilmesítésre Thomas
Mann fia, Klaus Mann (1906–1949) Mephisto
– Egy karrier regénye című, 1936-os művét.
Mann a sógoráról, Gustaf Gründgensről

OSCAR-DÍJAS FILMET VETÍTÜNK

SZABÓ ISTVÁN: 
MEPHISTO
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

(1899–1963) mintázta főhősét, aki a weimari
köztársaságban és a náci diktatúra alatt is a
németek ünnepelt színésze volt.

A főszerepet Klaus Maria Brandauer osztrák
színész kapta, aki Szabó István további három
filmjében is dolgozott. A trilógia (Mephisto,
Redl ezredes, Hanussen) – amely a 20. századi
közép-európai történelem viharaiban megfe-
lelni vágyó és nagyra törő karakterek viszonyát
ábrázolja – után a Zárójelentésben is főszere-

pet játszott. A Mephisto hőse a színész Höfgen,
aki úgy próbál fennmaradni egy embertelen vi-
lágban, hogy tehetségét alárendeli a megfelelni
akarásnak, s végül az emlékezetes zárójelenet-
ben képletesen és valóságosan is elvész a ha-
talom fényében. Ez a téma jelenik meg a másik
két filmben is, más korban, más alkatokkal.

Brandauer mellett Cserhalmi Györgyöt, Bánsá-
gi Ildikót, Andorai Pétert és Krystyna Jandát lát-
hatjuk a moziban. 
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Afesztivált szervező Karzat Színház most
is első volt, tavaly az online térben, idén
élőben szervezték meg az ország első

fesztiválját. Amint a járványügyi szabályozások
lehetővé tették, szinte néhány nap alatt állt
össze a program és indult el a jegyértékesítés,
hogy a hagyományos május közepi időpontban
valóban élőben, nézők előtt valósulhasson meg
az ötnapos esemény. Az impozáns fellépői név-
sor (Barabás Lőrinc, Budapest Bár, Mező Misi,
Roby Lakatos, ifj. Cséki Kálmán, Gryllus Dániel,
Szirtes Edina Mókus, Kamarás Iván, Mizsei Zol-
tán, Lőrinszky Attila, Szent Efrém Férfikar, 30Y,
Mucsi Zoltán) minden szereplője szinte azonnal
mondott igent a felkérésre.

MAGYARORSZÁG ELSŐ ÉLŐ FESZTIVÁLJA SIKERREL ZÁRULT ÚJVÁROS TEMPLOMAIBAN

HÉTFŐN ÉRT VÉGET A 16. ÖT TEMPLOM FESZTIVÁL

A fellépők és a közönség egyaránt, estéről es-
tére nagyon izgatott és hálás volt a személyes
találkozás lehetőségéért, hiszen a műsorban
szereplő együttesek és művészek mindegyi-
kének hosszú hónapok óta ez volt az első élő
fellépése. Az öt nap programja ugyan nem
visszanézhető, de az élmény biztosan sokáig

elkíséri majd azokat a szerencséseket, akik
védettségi igazolvánnyal és jeggyel is rendel-
keztek, és így személyesen is eljutottak vala-
melyik programra. A szervezők a közönséget
november végétől, az Öt Templom Advent
programjaival várják majd újra Győr-Újváros
templomaiban. (x)

LAKOSSÁGI FÓRUM

A járványügyi előírások fokozott betartása mellett Győr Me-
gyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi
Osztály lakossági fórum keretében bemutatja a rendezési
terv és az integrált településfejlesztési stratégia módosítá-
sának anyagait.

A lakossági fórum időpontja: 2021. június 1. 16 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri

Hivatala, díszterem

A lakossági fórum tárgya: Győr Megyei Jogú Város
Közgyűlésének a Győri Építési 
Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és
Győr Szabályozási Tervéről
szóló 1/2006. (01. 25.) Ök.
rendelet (a továbbiakban:
rendezési terv):

SZTM 2021-007 Győr-Pinnyéd, Szivárvány
utca lakóterület fejlesztése

tervszámon folyamatban lévő módosítását a településfej-
lesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 41. §-a szerinti egyszerűsített eljárás munkaközi
tájékoztatási szakaszában.

A tervanyagok megtekinthetőek 2021. május 21-től 2021.
június 8-ig a https://gyor.hu/varoshaza/rendezesi-terv/ren-
dezesi-terv-modositasi-eljarasok/ címszó alatt.

A megjelenés napjától javaslatok és észrevételek tehetőek
2021. június 9. határnapig a kitöltött és aláírt adatlapnak a
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 9021 Győr,
Városház tér 1. sz. alatti címre postai úton, vagy a partner-
seg@gyor-ph.hu elektronikus címre történő megküldésével.
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a lakossági fórummal össze-
függő eljárási szabályokkal összefüggésben, különösen az
adatlap és magatartási szabályok tekintetében a
https://gyor.hu/a-partnersegi-egyeztetes-altalanos-tudniva-
lok/ címszó alatt tájékozódhatnak.

A lakossági fórumra érkező ügyfeleket ezúton tájékoztatjuk,
hogy lakossági fórum megtartása során járványügyi előírások
betartására és betartatására különös figyelmet fordítunk, mely-
nek során felhívjuk a figyelmet, hogy a Polgármesteri Hivatal-
ban érvényes járványügyi előírások alapján a kötelező maszk-
viselésén túl csak azok az ügyfelek léphetnek be, akik vállalják
a testhőmérséklet-ellenőrzést a belépéskor.

Nem léphet a hivatalba olyan személy, akinek a testhőmér-
séklete a 37,3 oC fokot meghaladja. Amennyiben ez a be-
lépéskor megállapításra kerül, a portás az ügyfelet vissza-
fordítja, és megtagadja a belépést.

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Főépítészi Osztály lakossági fórumot tart az alábbi témákban.
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
A hét nagyon alkalmas minden ingatlannal kapcsolatos feladatra.
Gondolják végig, mit szeretnének, legyen az felújítás, átalakítás,
akár költözés. Párjukkal beszéljék meg mindezt, nehogy veszeke-
dés legyen a vége. Ne felejtsenek el azért pihenni sem, találjanak
ki pihenős, feltöltődős programot párjukkal.

BIKA 
Kicsit álljanak meg, gondolják át, mit szeretnének. A makacsság
most nem segít, ha kell, vonuljanak el. Párkapcsolatukban a fél-
tékenység most nem segít, csak nagyobb problémát gerjesztenek.
Pénzügyeikre nagyon figyeljenek, ne adjanak kölcsön, de önök se
kérjenek.

IKREK 
Figyeljenek a héten kicsit jobban magukra, vágyaikra, fogalmazzák
meg, mi hiányzik életükből. Törődjenek egészségükkel is, kerüljék
a túl sok édességet. Könnyen találkozhatnak most inspiráló em-
berekkel, szánjanak időt a beszélgetésekre, sok energiát kaphat-
nak most élettörténetükből.

RÁK 
Nagyon figyeljenek egészségükre a héten. Válogassák meg ét-
rendjüket, a feszültség is a gyomrukra mehet most. Próbálják ki-
beszélni magukból mindazt, ami bántja önöket, feleslegesen ne
agyaljanak. Keressék meg félelmeik okát, forduljanak szakember-
hez, ezzel jövőjüket alakíthatják pozitívan.

OROSZLÁN 
Figyeljenek jobban párkapcsolatukra, minden félreértés most ve-
szekedéshez vezethet. Ezt könnyen elkerülhetik, ha kellő időt for-
dítanak egymásra. Minden féltékenykedés csak rontja az amúgy
is kényes egyensúlyt. Legyenek körültekintőek pénzügyeikben is,
adjanak időt maguknak. 

SZŰZ 
Munkájukban eddigi erőfeszítéseik most meghozzák a várt
eredményt, legyenek éberek, és figyeljenek lehetőségeikre. So-
kan szeretnének hasznot húzni önökből, ne engedjék, csalódás
lesz a vége. Azokban bízzanak, akik eddig kiálltak önök mellett.
Párjukkal beszéljenek meg mindent.

MÉRLEG 
A héten párkapcsolatuk szerepel megint az első helyen, próbál-
janak tiszta vizet önteni a pohárba, beszéljenek meg egymással
mindent. Ne engedjék eltéríteni magukat eredeti céljaiktól, legyen
önbizalmuk, most minden adott ahhoz, hogy elérjék azokat. Mun-
kájukban sikereket érnek el. 

SKORPIÓ 
Amibe most belekezdenek, azt a héten sikerre tudják vinni. Le-
gyenek következetesek, tudják, mit akarnak. Munkájukban új le-
hetőségeket kapnak, gondolják át, mit szeretnének igazán. Pár-
jukkal most nem a legharmonikusabb a kapcsolatuk, minden
apróságon össze tudnak veszni.

NYILAS 
Makacsságuk átsegíti önöket a munkahelyi problémákon, győz-
zék meg a többieket igazukról. Ez a feszültség most párkapcso-
latukban is érződik, a féltékenységet azonban ne engedjék,
hogy nagy teret nyerjen. Inkább beszéljenek meg mindent egy-
mással, ne sértődjenek meg.

BAK 
Álljanak meg a héten egy kicsit és gondolják végig, mit is szeretnének
igazán. Bármit tennének is, ha nincs mögötte a teljes elszántságuk,
nem biztos, hogy sikerre tudják azt vinni. Legyenek megfontoltak,
hirtelen ne ugorjanak semmibe. Párjuk támogatja önöket, osszák
meg vele gondolataikat.

VÍZÖNTŐ 
A héten felszabadulnak, egy régi ügy végre megoldódik. Így bátran
kezdhetnek új feladatokba, ha szeretnének munkát változtatni, most
azon is gondolkozzanak el. Barátaik segítenek, ha szükségük lenne rá.
Párjukkal nem ártana mindent őszintén megbeszélniük.

HALAK 
Pár hazugságra fény derül, ennek örülnek ugyan, de az informá-
ciók nem a legpozitívabbak. Most már tudják, merre menjenek to-
vább, kiben bízhatnak, és kiben nem. Erősítsék meg önbizalmukat,
el tudják dönteni, mi a legjobb önöknek. Csak erre koncentráljanak.
Lazítsanak is.

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
20:30 Egy malomban őrlünk – kisfilm
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Natura Túra – ismeretterjesztő film
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁJUS 26. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25  Balett hétfő – a Győri Balett műsora
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Közérthetően a stroke-ról –

vendégünk dr. Szegedi Anikó neurológus
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:15 Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Polgármesteri vizit terepen –

Szálasy László önkormányzati képviselővel
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁJUS 27. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Polgármesteri vizit terepen –

Szálasy László önkormányzati képviselővel
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Konkrét – hírháttér műsor
09:45 Polgármesteri vizit terepen – 

Takács Krisztián önkormányzati képviselővel
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Generációnk – nyugdíjasok magazinműsora
11:00 Az egészséges táplálkozás –

vendégünk dr. Boncz Ágota belgyógyász
11:40 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Egy nap a világ – Seychelle-szigetek / útifilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kvantum – tudományos magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁJUS 28. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 A tojásíró – dokumentumfilm
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kvantum – tudományos magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Egy nap a világ – Seychelle-szigetek / útifilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Erővel, szívvel – portréfilm Serfőző Simonról
11:20 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Mephisto – Győr+ filmklub
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MÁJUS 22. SZOMBAT

07:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
07:30 Csodálattal és hálával – dokumentumfilm
08:30 Félóra decibel – zenei műsor
09:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Öko-logikus – magazin
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:15 Fába vésett történelem 
11:10 Táncból katedrálist – dokumentumfilm
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Egy malomban őrlünk – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
21:00 Egy nap a világ – Seychelle-szigetek / útifilm
21:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Jelenetek egy operatőr életéből 

MÁJUS 23. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Nyugdíjas Egyetem – közlekedésbiztonság
08:00 Creative chef – főzőműsor
09:00 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
09:30 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
11:30 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
16:00 Az ötödik pecsét – Győr+ filmklub
17:25 Az óra – kisfilm
17:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
18:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
20:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
20:45 Egy malomban őrlünk – kisfilm
21:00 A kamerás emberek – dokumentumfilm
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Vonóspárbaj – a Jávorkai testvérek közreműködésével

MÁJUS 24. HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
07:00 …nótánk szálljon – portréfilm Haáz Sándor zenetanárról
08:00 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok
10:15 A templomfestő – dokumentumfilm
10:30 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
11:00 Ahonnan elindultam, Boráros Imre – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
19:30 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
20:00 Tóth Éva-emlékkoncert – koncert
21:45 Örökség – kisfilm
22:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
22:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
23:00 Válogatás korábbi műsorainkból 

MÁJUS 25. KEDD   

07:00 Építech – házépítők magazinja
07:30 Natura Túra – ismeretterjesztő film
08:00 Győri ütősmaraton – dokumentumfilm
08:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
09:00 Regös Táncműhely – táncgála
10:15 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
11:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
19:35 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Polgármesteri vizit terepen – 

Kovács Tamás önkormányzati képviselővel 

MÁJUS 22-TŐL 28-IG
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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 Győr 750 Szerencsi mogyorós csoki. Előző
rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Kis túlzással Debrecen és Győr városa volt
a világ közepe a magyar atlétáknak az el-
múlt hétvégén. A versenyzők alig várták,

hogy a pandémia miatt bevezetett korlátozá-
sok után kinyíljon a világ, és újra rangos sza-
badtéri versenyeken vehessenek részt, profi
körülmények között mérhessék össze tudá -
sukat. Pénteken és szombaton az U14-es és az
U16-os korosztály régiós viadalán indultak a
fia talok az Olimpiai Sportparkban. A szombati
volt a legsűrűbb versenynap, hiszen párhuza-
mosan ekkor elkezdődött a felnőtt atléták csa-
patbajnokságának nyugati elődöntője is, ami
vasárnap ért véget. A Kelet-magyaroszági cso-
port klubjai Debrecenben küzdöttek a döntőbe
jutásért.

A Magyar Atlétikai Szövetség és a Győri Atléti-
kai Club által rendezett viadalon olyan verseny-
zők is indultak, akik már biztosan ott lesznek a
tokiói olimpián, mint a kalapácsvető Gyurácz
Réka és Halász Bence. Utóbbi Győrben tért
vissza, januári térdműtéte után ez volt az első
versenye és a máris szenzációs formában do-
bott, 76,42 méterre repítette a kalapácsot. 

„Nagyon örülök, mert úgy voltam a verseny
előtt, hogy 75 méter feletti eredménnyel sze-
retnék hazamenni Győrből, ezt sikerült jelentő-

A magyar versenyzők kilenc érmet, köztük két aranyat szereztek
a szegedi kajak-kenu világkupa döntőiben. A női C-2500 méter
hazai szempontból olimpiai válogató is volt, és mivel a Balla Virág,
Takács Kincső duó ezüstérmes lett és ezzel ismét megelőzte a
negyedikként záró Gönczöl Laura, Opavszky Réka kettőst, a Gra-
boplast Győri VSE párosa már biztosan tokiói induló.

A többi számban egy hét múlva, ugyancsak Szegeden rendezik
az olimpiai válogatót, egy héttel később pedig Poznanban lesz
az Európa-bajnokság, és az ott elért eredmények alapján alakul
majd ki a tokiói magyar csapat további összetétele. A magyar
válogatottnak hat-hat férfi és női kajakos, három női kenus és
két férfi kenus kvótája van Tokióra. A még hiányzó indulási jog
begyűjtésére az oroszországi Barnaulban ezen a héten sorra
kerülő világkvalifikációs verseny kínálja az utolsó lehetőséget,
a magyar induló Bodonyi András lesz C-1 1000 méteren.

KIJUTOTT AZ OLIMPIÁRA
A TAKÁCS–BALLA KENUS PÁROS

OLIMPIKONOK ÉS FIATAL TEHETSÉGEK VERSENYEZTEK 
sen túlszárnyalni. Ami külön öröm, hogy na-
gyon stabilan teljesítettem. A kisebb dobások-
ban is benne volt a lehetőség, hogy jobb legyen,
a végére jött ki a lépés. Az olimpiáig hátralevő
időbe minél több munkát próbálunk belesűrí-
teni és az utolsó hetek majd a formába hozás-
ról szólnak. Van még tennivaló, hogy nyolcvan
méter körüli dobásig eljussak. Nehéz volt a mű-
tét utáni időszak, de kilenc hét kemény edzés
után jó úton járok, ez a győri eredményen is lát-
szik” – mondta Halász Bence.

A 2012-es londoni olimpia bajnoka, Pars Krisz-
tián a világranglista alapján lehet olimpiai indu-
ló, számára is remek lehetőség volt a győri ver-
seny. Győrben az MTK és az UTE közös együt-
tese nyerte a csapatversenyt. A Győri Atlétikai
Club, a szombathelyi Dobó SE-vel egyesülve
SavArra néven, a 4. helyen került a fináléba.

A korosztályos régiós versenyen a GYAC-ból
Fekete Sára, Sipos Veronika, Kapuy Ádám,
Polgár Zsófia, Horváth Kira Zoé, Alexovics Dá-
niel, Gottwald Gergely, Rédecsi Richárd, Ka-
puy Júlia és Benkő Júlia is aranyérmes lett kü-
lönböző versenyszámokban. A győri sporto-
lókat Kószás Kriszta, Kiss Dániel, Farkas Ro-
land, Szalóki Richárd, Kiss Dániel és Szitás
László készítette fel.
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Fotó: Vig Norbert
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AGyőri Audi ETO KC megvédte címét a női
kézilabda Magyar Kupában, miután 29–
23-ra legyőzte a Debrecen csapatát a fi-

náléban a veszprémi négyes döntő második já-
téknapján. Az ETO a 19. Magyar Kupa-döntőjét
játszotta, és 15. alkalommal győzött, ezzel
megerősítette helyét az örökrangsor élén. A
DVSC-nek ez volt a 13. fináléja a kupasorozat-
ban, mérlege öt győzelem és immár nyolc ve-
reség. A két csapat 2009 és 2011 után har-
madszor találkozott egymással a fináléban, és
harmadszor is a győriek nyertek.

A mezőny legeredményesebb játékosa a
debreceni Kovács Anna volt, aki 17 lövésből
12 gólt lőtt, a győriek közül Stine Oftedal hat,
Görbicz Anita öt, Fodor Csenge és Estelle
Nze-Minko négy-négy góllal járult hozzá a
sikerhez. Ambros Martín a Győr vezetőedző-
jeként négy Bajnokok Ligája-győzelem és öt
bajnoki cím mellett a hatodik Magyar Kupa-
sikerét ünnepelhette. A lefújás után a spa-
nyol szakember úgy fogalmazott: mindenki
arra számított, hogy szombaton a Ferencvá-
ros elleni elődöntőjük volt az előrehozott fi-
nálé, de a Debrecen elleni meccs egy vérbeli
kupadöntő volt.

„Sok nehézséggel küzdöttünk, ki kellett javí-
tanunk bizonyos hibákat, és az esélyesség mi-
atti nyomással is meg kellett birkóznunk. Két
nap alatt két döntőt, vagyis két szoros és na-
gyon komoly meccset játszottunk, ez nagy-
szerű felkészülés volt a Bajnokok Ligája né-
gyes döntőjére” – nyilatkozta a vezetőedző. A
győri kispadra múlt hétfőn visszatért Martín
hangsúlyozta, hogy próbált segíteni, de ehhez
a sikerhez nem sokat tett hozzá, az igazi ér-
dem a játékosoké.

Közben eldőlt, hogy nézők előtt rendezik a női
kézilabda Bajnokok Ligája budapesti négyes
döntőjét. A Papp László Budapest Sportaréná-
ban a teljes befogadóképesség felét használ-
hatják ki, speciális szabályozás mellett. A ma-
gyar, illetve a Magyarország által elfogadott
védettségi igazolvánnyal rendelkező szurkolók

KUPAGYOZTES AZ AUDI ETO
SZURKOLÓK ELŐTT HARCOLHAT A BL-GYŐZELEMÉRT A CSAPAT

léphetnek be a csarnokba, korhatárra való te-
kintet nélkül, tehát kiskorúak abban az esetben
lehetnek jelen a négyes döntőben, amennyiben
rendelkeznek védettségi igazolvánnyal. A jegy-
árusítás kedden kezdődött, a szervező MKSZ
péntekig tart fenn belépőket a három külföldi
csapat szurkolói számára, amennyiben addig
lehetségessé válik az adott országok védettsé-
gi igazolásával a belépés a négyes döntőre.

„Az elmúlt időszakban a BL-mérkőzéseken át-
éltük, milyen, amikor a saját közönségünk nem

tudja buzdítani a csapatot. A Magyar Kupa hét-
végi négyes döntőjében is bebizonyosodott,
hogy néhány százan is remek hangulatot tud-
nak teremteni” – mondta Bartha Csaba, a cím-
védő Győri Audi ETO KC elnöke. A budapesti Fi-
nal4-ban az ETO május 29-én, szombaton az
első elődöntőben a Brest Bretagne együttesé-
vel játszik 15.15-kor, majd 18 órakor kezdődik
a Vipers Kristiansand–CSZKA Moszkva találko-
zó. Május 30-án, vasárnap 15.15-kor rendezik
a bronzmeccset, 18 órától pedig a Bajnokok Li-
gája döntőjét.

´́

Fotó: audietokc.hu
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„A Vasas és a Debrecen lesz a két feljutó, csak a sor-
rend kérdéses” – ez volt a legtöbb futballszakember
véleménye az idény előtt arról, hogy melyik két csa-
pat harcolja ki az NB II.-es labdarúgómezőnyből az
élvonalbeli tagságot. Erre cáfolt rá a Gyirmót, amely
a bajnoki hajrában megelőzte az angyalföldieket,
majd ezt az előnyt a záró fordulóban a Békéscsaba
hazai 4–0-ás legyőzésével megtartotta.

Az utolsó fordulóban mindhárom dobogós csapat
győzött, így az egy héttel korábban kialakult sor-
rend nem változott: az éllovas Debreceni VSC és a
második Gyirmót FC Győr feljutott az élvonalba,
míg a harmadik Vasas a következő idényben is az
NB II.-ben szerepel.

Csertői Aurél vezetőedző szerint a nagyon kemény,
jól megtervezett csapatmunkának köszönhető a si-
ker. A csapat a másodosztály tabellájának ötödik
helyén töltötte a téli szünetet, hátránya akkor öt
pont volt a második helyezetthez képest. A szak-
vezető azt mondta, hogy január végén csupán az
volt a céljuk, hogy tavasszal teljesítsenek jobban,
mint az őszi szezonban, de extra teljesítménnyel si-
került kiharcolniuk a feljutást.

„Tisztában voltunk vele, hogy hátrányban vagyunk,
ezért nincs hibázási lehetőségünk, de mindig csak
a következő mérkőzésre összpontosítottunk, és

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.

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 részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

Akció: május 21—27.

Axe tusfürdô
250 ml, 2556 Ft/l

Mangalicazsír 1329 Ft/kg

Sertésmáj, friss 
és fagyasztott

320 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l, 378 Ft/l

kartonos ár

189 Ft/db

Mangalica kolozsvári
szalonna

Hagyományosan füstölt 
kenyérszalonna

1299 Ft/kg

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

639 Ft/db

229 Ft/db

1799 Ft/kg

CSENDBEN TETTÉK A DOLGUKAT

vártuk, hogy az ellenfeleink hibázzanak. Ez megtör-
tént, úgyhogy remek tavaszunk volt. Ez nem csoda
kategória. Nagyon kemény, jól megtervezett csa-
patmunka érdeme a feljutás” – nyilatkozta Csertői.

A Gyirmót célkitűzéseiről Tamási Zsolt szakmai
igazgató a Győr Plusz Rádiónak azt mondta, min-
denképpen meg akarják őrizni élvonalbeli tagságu-
kat. „A tulajdonosaink, Horváth Ernő és Horváth Fe-
renc stabil és nyugodt anyagi hátteret teremt meg
a szakmai munkához, és az infrastruktúránk is ki-
váló. Az a célunk, hogy a keretet egyben tartsuk, és
persze meg is erősítsük. Nagyon fontos az is, hogy
hasznosítsuk a klub eddigi egyetlen élvonalban el-
töltött évének tapasztalatait.” 

„A fiúk megmutatták, hogy milyen a győri becsület,
megtették, amit megkövetelt a közönség, ezért el-
ismerés és tisztelet jár neki. Gratulálok a Horváth
fivéreknek is, akik megvalósították az édesapjuk ál-
mát, és NB I.-es klubot építettek. Volt már egyszer
az élvonalban a csapat, és most visszajutottak. Sok
sikert kívánok nekik” – mondta a mérkőzés után dr.
Dézsi Csaba András polgármester, aki a helyszínen
szurkolt a csapatnak, csakúgy, mint Radnóti Ákos
alpolgármester, aki elmondta, nagy öröm, hogy újra
élvonalbeli futballcsapata van a városnak, ráadásul
a feljutásról döntő meccsen ilyen nagy arányú győ-
zelemmel sikerült kiharcolni.

A Gyirmót FC Győr felkészülése június 20-án kez-
dődik, az NB I. következő idénye augusztus 2-án
rajtol, az edzőmérkőzéseket már lekötötte a klub.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Vig Norbert

ÚJRA AZ ÉLVONALBAN A GYIRMÓT




