


megállóhoz rendhagyó országgyűlési fogadó-
órát hirdetett meg. „A kerékpárosok biztosan
szívesen veszik, ha a szabadban, az épülő ke-
rékpárút mellett tudunk beszélgetni a jövő
időszak tervezett fejlesztéseiről. Sokat dol-
gozom például azért, hogy megtervezzék a
Ménfőcsanak–Tényő–Sokorópátka kerékpár -
utat is.” Az országgyűlési képviselő a szemé-
lyes találkozások mellett győri és térségi új
fejlesztésekre vonatkozó javaslatokat, véle-
ményeket szívesen fogad továbbra is a
kara.akos@fidesz.hu címére.
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PÁLYÁZAT

Győr Megyei Jogú Város
polgármestere pályázatot hirdet 

ALJEGYZŐ
munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatban további infor-
máció a gyor.hu honlapon, a Pályázatok
menüpont alatt érhető el. 

A77 éve Győrből és környékéről elhurcolt és
meggyilkolt több mint ötezer zsidó ember-

re emlékeztek a hétvégén a győr-szigeti zsidó
temetőben. Az 1944 júniusában deportáltak
közül később mindössze hétszázan térhettek
haza otthonaikba, a többieket megölték az
Auschwitz-Birkenau haláltáborban. A vasárna-
pi megemlékezésen elhangzott, azért kell em-
lékezni és emlékeztetni, hogy soha többé ne
történhessen hasonló gyalázat, mint 77 ével
ezelőtt. Dr. Dézsi Csaba András a rendezvényen
azt mondta, Auschwitz legnagyobb problémája
az, hogy megtörtént. 

Az elhurcolt győri zsidókra emlékeztek

Az utolsó szakaszához érkezett a Győr–
Pannonhalma kerékpárút megépítése.
Kara Ákos országgyűlési képviselő kez-

deményezésére épül meg ez a 17,7 km hosszú
kerékpárút.

„A Győr–Abda, a Győr–Gönyű kerékpárút és a
Győr belterületén épülő kerékpárutak után en-
nek a kerékpárútnak az építése is hamarosan
befejeződik, hiszen szeptemberre elkészül. Ezt
követően még kiegészítő elemek épülnek az el-
múlt időszak lakossági visszajelzései alapján”

BEFEJEZÉSÉHEZ
KÖZELEDIK A KERÉKPÁRÚT

– mondta el lapunknak Kara Ákos. „A járvány
időszakában is nagyon sok konzultációt, sze-
mélyes egyeztetést kezdeményeztem az épülő
kerékpárút helyszínein, például a győri Szent
Imre úton, ahol sok lakossági megkeresést, ja-
vaslatot beszéltünk át. Köszönjük ezeket is, és
az ott lakók és arra közlekedők türelmét!”

Kara Ákos nagyon fontosnak tartja a jövőben
is a kerékpárosokkal való konzultációt, ezért
június 26-án 18 órára az épülő Győr–Pan-
nonhalma kerékpárút melletti écsi vasúti
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Június második napján lépett először a Xan-
tus János Állatkert kifutójának homokjára a
15 éves elefántbika, Bou-Bou. Első jutalom-

falatját, egy igazi magyar almaszeletet magától
a város polgármesterétől, dr. Dézsi Csaba And-
rástól vehette el. Bizonytalanul, óvatosan
hagyta el a fém szállítókonténerét, ismerkedett
a még idegen környezetével. A bizonytalanság
azonban nem sajátja Bou-Bou-nak, hisz Fran-
ciaországban megszokhatta már a népszerű-
séget. Több ezren követik a YouTube-on, tévé -
stábok kísérték minden lépését, játékok ezreit
adták el a nevével, sőt egy népszerűsítő kam-
pány sztárja is volt.

A győri állatkert új elefántja 2006. március 23-
án látta meg a napvilágot a németországi Ho-
denhagen Serengeti Szafari Parkban. Anyja a
park 1986-ban született, Veri nevű afrikai ele-

Nem! Ez nem egy celeb bűnbe eséséről szóló történet lesz, viszont a cím minden szava igaz, hisz valódi hí-
resség került a győri állatkert rácsai mögé. Bou-Bou már születése óta a figyelem középpontjában áll.

SZTÁR A RÁCSOK MÖGÖTT
fántja, apja pedig a Tonga nevű cirkuszi elefánt-
bika volt, akinek Bou-Bou volt az első utódja. A
kis elefántbébi 110 kilóval és 95 centivel jött a
világra, neve pedig szuahéli nyelven Kis Elefán-
tot jelent.

Egyéves születésnapjára már 385 kilós volt,
magassága pedig meghaladta az egy méter
húsz centit. Bou-Bou-nak 2009. december
27-én született egy húga is, Nelly, aki mai
napig a németországi parkban él, a kis biká-
nak azonban mennie kellett. Ebben is a ma-
gyaroknak van a keze, hisz 2012 márciusá-
ban pont a nyíregyházi állatkertből érkezett
egy hím elefánt Hodenhagenbe, Bou-Bou
pedig költözhetett. Franciaországba került,
a legendás Le Mans-i autóversenypálya kö-
zelébe, a La Flèche-i állatkertbe. Szinte
azonnal sztár lett. 

A lábmosásáról készített mini dokumentum-
filmet közel 700 ezren nézték meg, sztár -
pályájának csúcsát azonban még a 2008-as
osztrák és svájci közös rendezésű EB nép-
szerűsítési kampányában elérte, ahol a játékos

Idén nyáron azonban Bou-Bou-nak ismét
utaz nia kellett, ezúttal legnagyobb örömünk-
re Győrbe. Itt nagyobb, elefánthoz méltó he-
lyen élheti sztárélete további napjait, és talán
reménykedhetünk abban, hogy városunkban
is legalább akkora szeretet övezi majd a kis
elefántbikát, mint Európa nyugati részén. És
ha a hírharangok nem kondultak nagyon félre,
hamarosan társa is érkezik a vadonatúj győri
kifutóba…

kamasz elefánt focistaként és futball -
rajongóként is bemutatkozhatott. Franciaor-
szágban minden lépését tévéstáb és fotósok
kísérték. Neve valódi brandként is megjelent.
Potom 395 euróért akár Bou-Bou gurulós fo-

telt is vásárolhatnak a gallok a gyerekeik-
nek, de kapható arcképes póló, plüssjáték

és még számtalan csecsebecse.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter
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Abizottság létrehozását dr. Dézsi Csaba
András kezdeményezte. „Úgy gondolom,
minél szélesebb körű egy döntésmegho-

zatal előkészítése, annál jobb döntéseket lehet
hozni. A sportot az eddigieknél szervezetileg ma-
gasabb szintre emeltem, amikor megbíztam Rad-
nóti Ákos alpolgármester urat, felügyelje ezt a te-
rületet is.  Most úgy döntöttünk, létrehozunk egy
tanácsadó testületet, olyan sportolókból, sport-
vezetőkből, akik tradicionális győri sportágakban
tevékenykednek, vagy sok-sok gyermekkel fog-
lalkoznak. Mivel a parasport is nagyon fontos szá-
munkra, ezért erről a területről is invitáltunk szak-
embert a tagok közé” – mondta a Győr Plusznak
a polgármester. Nyolc tag kapott megbízólevelet
a városvezetőtől és alpolgármesterétől:

Csengeri Mária, a Győri SZC Sport és Kreatív
Technikum igazgatója, Arnold Csaba, a Városi
Torna Szövetség tiszteletbeli elnöke, Ábrahám
Csaba, a Győri Vízisport SE ügyvezető elnöke,
a vízilabda szakosztály vezetője, Derczó Tibor,
a Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola igaz-
gatója, az Üstökös FC Győr kommunikációs
igazgatója, Kertész Tamás, a Széchenyi István

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Ács Tamás

SPORTÜGYI TANÁCSADÓ TESTÜLET ALAKULT

Egyetem Egészség- és Sporttudományi Kar
Sporttudományi Tanszék egyetemi tanárse-
gédje, az Emberség DSE elnöke, Kovács János,
a Vital Judo Klub elnöke, Vanyus Attila, az Győr
ETO KC örökös tiszteletbeli elnöke, Vincze Ottó
volt válogatott labdarúgó

A testület elnöki tisztségét Radnóti Ákos, sportért
is felelős alpolgármester tölti be. „A sportügyi ta-
nács feladata lesz, hogy folyamatosan, megfelelő

információkkal lássa el a városvezetést, közvetle-
nül polgármester urat és engem. Ugyan a bizott-
ságba Győr összes sportegyesületének képvise-
lője, vezetője nem tud bekerülni, de ez nem azt je-
lenti, hogy ne számítanánk a véleményükre” –
hangsúlyozta Radnóti Ákos. A tanács elnöke azt
is hozzátette, mióta dr. Dézsi Csaba András kine-
vezte a sport felelősének, igyekszik folyamatosan,
személyesen meglátogatni a különböző egyesü-
leteket és feltérképezni a fejlődési lehetőségeket. 

AKADÁLYMENTESEN ÚSZHATNAK 
A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK 
„Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy Győr a mozgáskorlátozottak számára is élhető legyen” –
mondta dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere az Aqua Sportközpontban, ahol egy olyan berendezést
adott át, ami megkönnyíti a mozgáskorlátozottak medencébe jutását. Az Aqua Sportközpontban már csak ez
az egyetlen láncszem hiányzott ahhoz, hogy az egész létesítmény teljesen akadálymentessé váljon. 

Ezzel a berendezéssel könnyen a me-
dence megfelelő helyére fordíthatja
az úszómester a mozgáskorlátozot-

tat. Ezután egy elektronikus hidraulika se-
gítségével kényelmesen és biztonságosan
szállhat vízre az úszni vágyó.

Fontos, hogy Győr a mozgáskorlátozottak
számára is élhető legyen, emelte ki Győr
polgármestere. „Patkás Tamást felkértem
a múlt évben parasport-nagykövetnek, ami
azt jelenti, hogy operatív munkát végez.
Felhívja a figyelmünket arra, milyen terü-
leten kell segíteni a mozgáskorlátozotta-
kat. A most átadott berendezés pont egy
ilyen eszköz, amire már nagy szükség volt.” 

Patkás Tamás nem véletlenül lett para -
sport-nagykövet, élete az úszás, most is

egy ausztriai versenyre készül. A hétköz-
napjai során arra is figyel, hogy milyen esz-
közökkel, beruházásokkal lehetne meg-
könnyíteni a mozgáskorlátozottak dolgát.

„Sokan megkeresnek a problémákkal és
azt tapasztaltam, hogy a beemelő szerke-
zetre is volt igény. Nagyon örülök, hogy si-
került ennek az eszköznek a beszerzése.” 

„Ez az emelő berendezés kétmillió forintba ke-
rült, és ez volt az egyetlen hiányzó láncszem,
így az Aqua Sportcentrum teljesen akadály-
mentes” – emelte ki Hajtó Péter, a Győr Projekt
Kft. üzemeltetési és kulturális igazgatója.

Az eseményen elhangzott, Győrben fontos,
hogy az új beruházások már teljesen aka-
dálymentesek legyenek. 
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Kevesen tudják, hogy a lengyel–magyar
barátság napja, és az emlékmű kezde-
ményezése Győrből indult. A lengyel–

magyar barátság napjának története 2006.
március 24-ig nyúlik vissza, amikor Lech
Kaczyński lengyel és Sólyom László magyar
köztársasági elnök Győrben aláírták a győri nyi-
latkozatot, valamint átadták a lengyel–magyar
barátság első köztéri emlékművét. Egy évvel
később a magyar Országgyűlés 2007. március
12-én, a lengyel Szejm március 16-án nyilvá-
nította határozatban ünnepnapnak március
23-át, a lengyel–magyar barátság napját.
Győrben novemberben 15. alkalommal rende-
zik meg a Lengyel Zenei Fesztivált, melynek
házigazdája idén is a Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Iskola és a győri önkormányzat. Ezen sok-
rétű, a győri és a lengyel emberek közötti ba-
rátság elismeréséül, a két nép kulturális kap-
csolatainak erősítése, kölcsönös megismerte-
tése, a város iránti tisztelet jeléül adományozta
a lengyel köztársasági elnök az állami kitünte-
tést a győrieknek – tájékoztatta lapunkat dr.
Pergel Elza, Győr alpolgármestere.

Szakács Erika, a győri Liszt Ferenc Zeneiskola–
Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója több mint
két évtizede működik együtt a magyarországi
lengyelekkel, a Jan Sobieski Lengyel Kulturális

GYŐRIEK A LENGYEL–MAGYAR ABARÁTSÁGÉRT
KÖSZÖNET A ZENEI FESZTIVÁLÉRT ÉS A NEMZETISÉG MEGMARADÁSÁÉRT

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Lengyel Nagykövetség

Szakács Erikának, Rak Wawrzyniecnek és Siuda Jerzynek adományozott állami kitüntetést a Lengyel Köz-
társaság elnöke, Andrzej Duda, melyeket kedden a lengyelek budapesti nagykövete, Jerzy Snopek adott át.

ezekben jelenleg is aktívan tevékenykedik, va-
lamint egyike azoknak a lengyeleknek, akiknek
köszönhetően a győri lengyelség ma is jelen
van. Siuda Jerzy szintén egyik alapítója a helyi
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzatnak,
melynek két cikluson át az elnöke is volt. El-
kötelezett volt a Győrben található lengyel
történelmi nyomok, valamint a lengyel kato-
nák és a civil menekültek sírjainak gondozá-
sában is. Többek között neki is köszönhető,
hogy Győrben megmaradt a lengyelség.

Egyesülettel, valamint a helyi lengyel nemzeti-
ségi önkormányzattal. Kezdeményezésére jött
létre a Lengyel Zenei Fesztivál, amely mára re-
gionális és nemzetközi eseménnyé fejlődött,
népszerűsítve a fiatalok körében a lengyel ko-
molyzenét. Rak Wawrzyniec egyike azoknak,
akik létrehozták a győri Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzatot, és amelyben a képviselői
tisztséget is betöltötte. Közreműködött a győri
Jan Sobieski Lengyel Kulturális Egyesület, va-
lamint az Akkord Kamarakórus alapításában,

Sokan kilátogattak a Kult -
Utcába szombaton. Idén is a
Király utcában rendezték
meg a színes programot,
ahol kirakodóvásárral és he-
lyi kereskedők portékáival
várták az oda látogatókat. A
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara
a Belvárosi Bevásárló Utcák
Alapítvánnyal közösen szer-
vezte az eseményt, amit
Simon Róbert Balázs or-
szággyűlési és Rózsavölgyi
László önkormányzati képvi-
selő nyitottak meg. A hely-
színről élőben jelentkezett a
Győr+ Rádió is. 

SOKAN KILÁTOGATTAK A KULT-UTCÁBA
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Radnóti Ákos köszöntötte a résztvevőket a
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban
rendezett döntő eredményhirdetésén. Az al-
polgármester beszédében elmondta, örül, hogy
a 750 éves városi rangját ünneplő Győr tiszte-
letére minden korosztályt bevontak a játékba.
„Jómagam is, amikor ennyi idős voltam, mint ti,
rengeteg történelmi vetélkedőn vettem részt.
Ez nagyon sokat segített abban, hogy Győrt
meg tudjuk ismerni. Örülök annak is, hogy nem
csupán a fiatalok lettek idén bevonva, hanem a
Győr Plusznak köszönhetően a város összes
korosztálya bekapcsolódhatott a játékba. Biz-
tos vagyok benne, hogy sok hasznos informá-
ciót tudott mindenki elsajátítani” – mondta
Radnóti Ákos, aki arra kérte a fiatalokat, hogy
vegyenek részt a Győr 750-es programokon,
hiszen olyan eseményeket szervezett a város,
melyekben a diákok is örömüket lelik. 

ARRABONA ÉVSZÁZADAI 

VÉGET ÉRT A VETÉLKEDŐ,
AMIN MINDENKI NYERT 
Hétfőn egy izgalmas döntővel befejeződött az idei, speciális Arrabona
évszázadai várostörténeti vetélkedő. Speciális, hiszen ebben az évben
Győr királyi várossá válásának 750. évfordulója miatt nem csupán a diá-
kok, hanem az egész győri lakosság körében meghirdették a versenyt. 

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Marcali Gábor

Ötvenhárom csapat nevezett a háromfordulós
megmérettetésre, ezek közül a 11 legjobb négy-
fős csapat került a fináléba. A gyerekeknek a nap
során rengeteg színes feladatot kellett megol-
daniuk. A gyakorlati versenyszámok voltak több-
ségben, ezt pedig nagyon élvezték a tanulók.

Prédlné Németh Margit, a vetélkedő főszer-
vezője így vélekedett: „Nyolcadik alkalommal
hívtuk életre az Arrabona évszázadait. Az volt
a célunk, hogy a 6–7. osztályosok számára
egy olyan városismereti megmérettetést in-
dítsunk, mely játékos formában megismerteti
és megszeretteti velük Győrt.”

„Nagy volt az öröm a Petőfi Sándor Általános Is-
kola diákjaiból álló „Történészek” csapatának
asztalánál. Ők állhattak fel a dobogó legfelső fo-
kára, megelőzve a második Czuczor Gergely
Bencés Gimnázium Aphrodité utódait, valamint
harmadik helyezett Móricz Zsigmond Általános
Iskola Ezerjó gárdáját. Az első helyezett csapat

visegrádi és budapesti kirándulást nyert, bobo-
zással, Kispalotajátékokkal és fővárosi virtuális
valóság történelmi túrával egybekötve. Az ezüst -
érmeseknek a Glázer Trans Kft. személyenként
felajánlott 10 ezer forintos Árkád-utalványt, a
bronzérmesek pedig a Star Brand Segway-utal-
ványát vehették át a cég képviselőjétől. 

„El sem hittük, hogy mi nyertünk! Nagyon jól
éreztük magunkat a vetélkedő során! Jó bará-
tok vagyunk a csapat többi tagjával, ez lehetett
a siker titka” – mondta Viszló Benjámin, a
Győr-Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Is-
kola 6. a osztályos tanulója. 

Radnóti Ákos alpolgármester azoknak a győri
civileknek is átadta a díjakat, akik a számukra
első ízben meghirdetett első és második for-
dulóban jól teljesítettek. Göndör Vendelné, Nits
Adrienne, Rózsahegyi Ferenc, a Gárdonyi-isko-
la 7. a osztálya és Hajós-Nagy Renáta voltak a
szerencsések. Utóbbit mindkét alkalommal ki-
húzták. „Nagyon tetszett a játék és nagyon
örültem, hogy a győrieknek is meghirdették! A
pandémia miatti nehéz időkben is jó kikapcso-
lódás volt számomra a vetélkedő, melyet az
egyik barátnőmmel együtt csináltunk végig.
Remélem, jövőre is meghirdetik a versenyt!” –
fejezte ki örömét Hajós-Nagy Renáta. 

A megnyitón a Bronsis tánciskola táncosai mű-
sorral készültek és a fiatalokat is bevonták az at-
trakcióba. Együtt egy 750-es számot is kiraktak.
„Nagyszerű dolog ez a vetélkedő, hiszen rendkívül
sok ágazatot érint, sok új információt kaphatnak
a diákok. Örülök, hogy már sokadik alkalommal
itt, Győrszentivánon rendezik a döntőt” – emelte
ki Sík Sándor, a városrész önkormányzati képvi-
selője. Rózsavölgyi László a megnyitón kifejezte
örömét, hogy sok-sok győri becsatlakozhatott a
népszerű vetélkedőbe, az Önkormányzat Okta-
tási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának
elnöke úgy fogalmazott, reméli, hogy a városfel-
fedező játéknak köszönhetően meg lesz jelölve a
résztvevők szíve és lelke is. Herkely Ákos, a Győr
750 programsorozat proojektkoordinátora sze-
rint az Arrabona évszázadai népszerű volt a lako-
sok körében, úgy érzi, már most hagyományt te-
remtettek ezzel a kiterjesztett vetélkedővel.
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Ebben a szezonban eddig már három al-
kalommal végzett a Győr-Szol Zrt. –
egyenként négy-négy napon át tartó, a

szúnyoglárvák elpusztítására szolgáló – földi bio -
lógiai gyérítést Győr teljes területén. A biológiai
gyérítés során egy speciális, baktérium alapú ké-
szítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyei -
re a vízbe. A vízfelületekre járműre szerelt nagy-
nyomású permetezővel juttatják ki a készítményt.
A környezetbarát szer az alkalmazott dózisban ki-
zárólag 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.

A repülő szúnyogok megjelenésével megkez-
dődött a rendszeres földi kémiai szúnyog -
gyérítés is. A földi kémiai gyérítésre azért van
szükség, mert az európai közegészségügyi ha-
tóságok korlátozása miatt a népegészségügy-
gyel foglalkozó hatóságok által újonnan enge-
délyezett készítmények – bár a korábbival azo-
nos hatóanyagokat tartalmaznak – már csak
földi eljárással használhatóak.

Június 8-tól a hét minden napján járták a város
leg inkább kitett területeit a szolgáltató beren-
dezései. Elsősorban a vizes élőhelyek közelé-
ben, valamint az erdősávokban, bokros-fás te-
rületeken került sor földi melegködös kémiai
gyérítésre, azokon a helyszíneken, ahol a to-

MEGKEZDODÖTT A HARC 
A VÉRSZÍVÓK ELLEN
Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

csogókban, álló és pangó vizekben, illetve ezek
környezetében kedvezőbbek a vérszívók fejlő-
désének körülményei.

Hogy minél rövidebb idő alatt, a város mi-
nél nagyobb részére kijuttatható legyen

földi úton a szúnyogirtó szer, a Győr-Szol
Zrt. a már meglévő két, melegköd kibocsá-
tására alkalmas gépe mellé az elmúlt év-
ben beszerzett két új, úgynevezett ULV be-
rendezést, mely a gyérítőanyagot hő hoz-
záadása nélkül, permetszerűen juttatja ki a
levegőbe. A földi szúnyogirtásra alkalmas
gépekkel – ideális időjárási körülmények
között – a szolgáltató két-három nap alatt
a város teljes területén képes elvégezni a
gyérítési munkát.  

A Győr-Szol Zrt. megbízásából a szakem-
berek az egész szezonban folyamatosan
figyelemmel kísérik mind a szúnyoglárvák,
mind a repülő szúnyogok számának alaku-
lását. Amennyiben indokolt, a beavatko-
zásokat azonnal megkezdi a szolgáltató. A
nyári időszakban akár napi rendszeres-
séggel is történik szúnyogirtás, ha a vér-
szívók nagyszámú jelenléte miatt erre
szükség van.

Az elmúlt időszak csapadékos időjárását követő gyors felmelegedés kedvező feltételeket teremtett a szú-
nyoglárvák kifejlődésének. A Győr-Szol Zrt. májusban biológiai gyérítéssel akadályozta a szúnyoglárvák
számának növekedését, a repülő egyedek megjelenésével pedig azonnal megkezdte a földi kémiai eljárás-
sal a vérszívók irtását.

MIT TEHETÜNK
OTTHONUNKBAN? 
A kis vízfelületeken fejlődő szúnyogok el-
leni hatékony védekezés érdekében a la-
kosság figyelmét is szükséges felhívni ar-
ra, hogy érdekük és kötelességük a szú-
nyogok szaporodásának akadályozása
otthonukban. Szüntesse meg otthonában
azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyo-
gok szaporodását segítik. 
– Az udvaron tárolt vödröt, kannát, ta-

licskát, gyermekjátékot stb. úgy fordít-
sa, tárolja, hogy abban az esővíz ne
tudjon összegyűlni.

– Az állatok itatóvizét ne csak utántöltse,
hanem rendszeresen cserélje friss vízre.

– Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót stb.
fedje le vagy sűrű hálóval takarja le.

– Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot
tartsa karban, hogy a csapadékvíz el-
folyhasson.

– A takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát
stb. olyan módon terítse le, hogy a víz
ne álljon meg rajta.

– Ne hagyja, hogy a virágcserepekben
hosszabb ideig víz álljon. A temetői virág-
vázát töltse fel apró kaviccsal, sóderral
vagy homokkal és erre öntse a vizet.

– Ne tároljon a szabadban szétszórtan
olyan hulladékot, pl. gumiabroncsot
stb., melyben a víz összegyűlhet.

´́

A földi kémiai gyérítés idején a szabad-
ban tárolt gyermekjátékokat, élelmisze-
reket, evőeszközöket, a szabadban szá-
rított ruhákat a kezelés napján javasolt
összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés
idejére és az azt követő egy órában java-
solt az ablakokat, ajtókat zárva tartani és
a külső levegőt bejuttató mesterséges
szellőztető berendezéseket kikapcsolni.
A kezelt területen termő zöldségeket,
gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgo-
zás előtt ajánlott megmosni. A kezelést
végző gépkocsi közvetlen közelében tar-
tózkodni nem szabad!

A vérszívók elleni küzdelem sikeréhez a
lakosság is hozzájárulhat. Mivel a házak
közötti területre, a lakóingatlanokhoz
tartozó kertekbe közvetlenül nem jut-
hatnak el a szolgáltató járművei, ezért
fontos, hogy a magánszemélyek ottho-
naikban és közvetlen környezetükben
megszüntessék azokat a vízgyűjtőket,
amelyek a szúnyogok szaporodását se-
gítik. Ez minden olyan edény, eszköz le-
het – virágcseréptől az öntözőkannán
keresztül az esővízgyűjtőig –, melyekben
a víz hosszabb ideig megáll.
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Avárva várt nyári szünet nemcsak a gondtalan
pihenés és bulizás időszaka a megfáradt kö-
zépiskolásoknak, egyetemistáknak, hanem a

diákmunkák főszezonja is. Közülük egyre többen sze-
retnének pénzt keresni szabad idejükben. Mint az élet
bármely területén, itt is akadhatnak buktatók, kelle-
metlenségek. Mire figyeljen, aki el akar helyezkedni?
Mennyit pénzt tud keresni? A 16 év alattiaknak van-
e lehetőségük dolgozni? A kérdésekre Lacziné Csóka
Judit, a Pannon-Work Iskolaszövetkezet kirendelt-
ségvezetője válaszolt:

Mindenkinek azt tanácsolom,
hogy iskolaszövetkezeten ke-
resztül próbáljon meg munkát
vállalni. Ha mégsem így dönt,
akkor mindenképpen figyeljen
arra, hogy legyen szerződése
azzal, akinél dolgozni fog. Eb-
ben szerepeljen, hogy milyen
munkát végez és mennyi
pénzt fog kapni érte.

Az iskolaszövetkezetben min-
den írásba van foglalva, mit
vállal, hol fog dolgozni, meddig
kell kifizetni a bérét. Fontos még az adott munkahe-
lyen a jelenléti ív pontos vezetése. Figyeljen rá, hogy
mindennap feliratkozzon, a tényleges munkavégzés
legyen rajta, mert ezek hiányában előfordulhat, hogy
nem annyi pénzt kap, amennyire számított. 

Mire van szükség a munkavállaláshoz?
A munkát vállaló diáknak be kell töltenie a 16. életévét.
Kell a diákigazolvány, amin érvényes matrica van, vagy
iskolalátogatási igazolás, illetve a hallgatói jogviszony

A nyári szünet a közös-
ségi munkára is kiválóan
alkalmas. 

A köznevelési törvény elő-
írása értelmében az érett-
ségi vizsgára jelentkezés
előfeltétele, hogy minden
diák 50 óra közösségi szol-
gálatot végezzen középis-
kolai tanulmányai során.
Közösségi szolgálatnak az
a munka számít, amelynek
során a diák a saját helyi
közössége javát szolgáló,
anyagi érdektől független
tevékenységet folytat
szervezett keretek között.
Ilyen a katasztrófavédelmi,
egészségügyi, szociális és
jótékonysági, oktatási, kul-
turális és közösségi, kör-
nyezet- és természetvé-
delmi, óvodáskorú, sajátos
nevelési igényű gyerme -
kekkel, tanulókkal, az idős
emberekkel közös sport-
és szabadidős területen
folytatható tevékenység.

A középiskolák általában
segítenek a helykeresés-
ben, bonyolításban. Példá-
ul a Kazinczy Ferenc Gim-
názium tanára, Horváth
Krisztina elmondta: iskolá-
jukat a szervezők megke-
resik ajánlataikkal, melye-
ket egy belső kommuniká-
ciós rendszeren keresztül
ők közvetítenek tovább a
gyerekek felé. Diákjaik a
Máltai Szeretetszolgálat-
nál, a Rotary Clubnál, a
Győri Állatmenhelynél és
sok más helyen dolgoznak.
Számos általános iskolával
is kapcsolatban állnak, akik
nyári táborokat szervez-
nek és számítanak a kö-
zépiskolásokra. 

Természetesen a gimna-
zisták egyénileg is keres-
hetnek maguknak szer-
vezetet, ahol letöltik a
szolgálatot.

KÖZÖSSÉGI
SZOLGÁLAT

TÜRELEM IS KELL
A NYÁRI MUNKÁHOZ
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

igazolása a 2020/21-es tanév második félévéről.
Szükség lesz az adószámra, a TAJ-számra és a bank-
számlaszámra. A 18 év alattiak szüleinek törvényes
képviselői nyilatkozatot kell kitölteni, amivel bele -
egyeznek a gyermekük nyári munkavállalásába.  

A 15 évesek nem dolgozhatnak?
A 15 évesek nyári szünetben szintén dolgozhatnak, de
nem mindenhol. Nagyon sok munkáltató eleve kizárja
őket, mert nagyobb felügyeletet, odafigyelést igényel-
nek. Ritkán tudunk számukra munkát ajánlani.

Milyen jellegű munkákat ajánlanak a 18 év alattiaknak?
Leginkább könnyű fizikai munkát, árufeltöltést, cso-
magolást. A lányok közül szinte mindenki irodában

szeretne dolgozni, de sajnos
ennyi adminisztratív munka
nincs.

Mennyi pénzt lehet keresni? 
Az átlag órabér bruttó 1200
forint körül van, ez nettóban
egy picivel több, mint 1000 fo-
rint. Ha valaki folyamatosan
dolgozik egy hónapig minden
munkanapon, akkor kb. nettó
174 ezer forintot haza tud vin-
ni. Egyébként fontos tudni azt
is, hogy 18 év alatti 8 óránál

többet nem dolgozhat, nem túlórázhat, nem éjsza-
kázhat. Öt nap után pedig kötelező a pihenőnap,
vagyis hat napot nem dolgozhat egyben.

Mindenkinek jut munka?
Egyszerre mindenkinek nem. Azt tanácsolom a diá-
koknak, hogy legyenek türelmesek. Aki júliusban nem
jut munkához, várjon. Még az augusztus is nyár, ak-
korra a többségnek már lecseng a kedve, inkább nya-
ralni indul, úgyhogy érdemes akkor is keresgélni.

AZ ÁTLAG 
ÓRABÉR BRUTTÓ
1200 FORINT 
KÖRÜL VAN
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MEGYÉNKBEN TÖRTÉNT

Az 1870 fős Nagyszentjánoson az utóbbi időben megtörténhetett az Egészségház komplett
tetőcseréje, egy átalakítást követően, új üzemeltetővel megnyílhatott a patika. A Magyar

Falu Program keretében, kormányzati támogatásból, a korábbi épület belső átépítésével tágas
és korszerű védőnői rendelőt és váróhelyiséget alakítottak ki. A rendelő falára Asztalos Szilvia
védőnő készített vidám mesefestményt. A faluban egyre több kisgyermek születik, idén 31
csöppség érkezésére számítanak, az önkormányzat pedig minden újszülött után 40 ezer fo-
rintos támogatást nyújt a szülőknek.

Korszerű Egészségház várja a nagyszentjánosiakat

Bemutatták a mosonmagyaróvári vár tu-
risztikai fejlesztéseit. A felújítás azért is

jelentős, mert az épület évek óta a győri Szé-
chenyi István Egyetem egyik karának is ott-
hont ad. Az állami támogatással, 1, 7 milliárd
forintból, 1852 négyzetméteren felújított vár
új, 21. századi formában állít hiteles emléket
a múltnak az ország nyugati kapujában. 

Veres András megyés püspök áldotta és
szentelte meg a felújított vár épületét,
ezután a meghívottak átvágták a nemzeti
színű szalagot. Az évek óta tartó projekt
most ért a végére, melynek köszönhetően
nemcsak a vár újulhatott meg kívül-belül,
de az agrárképzés fellegvára is új értel-
met nyert.

Az átadó ünnepségen beszédet mondott
Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető
miniszter is, aki elmondta: a vár felújítása
egy nagyszerű vállalkozás befejezése,
amely a Nemzeti Kastély- és Várprogram
keretében valósult meg. A beruházások cél-
ja, hogy hitelesen állítsa helyre az emlék-
műveinket és ezeknek új feladatokat is ke-
ressen. A program keretében 30 műemlék,
18 kastély és 12 vár újul meg országszerte
összesen 60 milliárd forintból. A miniszter
arról is beszélt, hogy a vár már a kezdetek
óta az agrárképzés központja is, ezért na-
gyon fontos volt, hogy a múltat megőrizve,
de a XXI. századi formában pompázzon az
ország nyugati határában.

Felújították a mosonmagyaróvári várat

Dr. Nagy István, a terület országgyűlési kép-
viselője szeretettel emlékezett arra, honnan
is indult sok évvel ezelőtt, majd hozzátette:
mindig megható visszatérni az alma mater-
be. A képviselő arról is beszélt, hogy ünnep a
mai nap, hiszen az ősi vár újjászületett, de
nekünk is újjá kell születnünk benne.

Dr. Knáb Erzsébet, a Széchenyi István Egye-
tem Kuratóriumi elnöke kiemelte: új otthonra
lelt az egykori akadémia, ahol továbbra is biz-
tosítják a nemzetközi szintű agrároktatást.

A vár címerét is leleplezték, majd a tárlatot
is bemutatták, melyet látogatók mostantól
megtekinthetnek. Ezen a meghívott vendé-
geket, többek között dr. Dézsi Csaba And-
rást, Győr polgármesterét, Németh Zoltánt,
a megyei közgyűlés elnökét, Árvai Istvánt,
Mosonmagyaróvár polgármesterét, Virág
Zsoltot, az NKVP miniszteri biztosát, és Glá-
zer Tamást, a NÖF ügyvezető igazgatóját is
végigvezették.
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Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyba
álláshelyeket hirdet:

• TAKARÍTÓ •

• KONHYAI KISEGÍTÔ •

• GONDOZÓ •

• ÁPOLÓ •

• MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ •

• 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

CSATLAKOZZ 
HOZZÁNK! 

Felajánljuk a lehetôséget, hogy csatlakozz hozzánk

BETANÍTOTT MUNKÁRA,
ha rendelkezel gyári tapasztalattal vagy akár pálya-
kezdô vagy. Szeretnél egy dinamikusan fejlôdô
üzemben dolgozni? Célunk, hogy lelkes és tehetsé-
ges embereket alkalmazzunk. Ha hosszú távú mun-
kát szeretnél, elkötelezett vagy és felkeltettük az ér-
deklôdésedet, jelentkezz hozzánk.

FELADATOK: • A darabok ellenôrzése az elôírás
szerint • Munkautasítások betartása • Dobozolás,
csomagolás, egyengetés, utómunkára válogatás

ELVÁRÁSOK: • Alapfokú végzettség • Talpraesett
személyiség • Pontosság, megbízhatóság • 2  mû -
szakos munkarend vállalása

AMIT KÍNÁLUNK: Versenyképes jövedelem kiegé-
szítô juttatásokkal (cafetéria, bejárási támogatás,
munkaerôprojekt) • családias hangulat • barátsá-
gos modern munkakörnyezet • azonnali kezdési
lehetôség • hosszú távú biztos álláslehetôség. 

Munkavégzés helye: Nyúl

JELENTKEZÉS MÓDJA:
E-mail: t.moertel@ksh-rugo.hu
Telefon: 96/513-076

Hónapokkal korábban a polgármester
megígérte, mostanra pedig megcsinál-

ták és nem is akárhogyan. Közel 200 méter

HÍREK RÖVIDEN  /  HÍREK RÖVIDEN 

Néhány hete indult a munka, mostanra
pedig el is készült a rakparti automata

öntözőrendszer. Megjött az idei első, kániku-
lai időszak, így jókor érkezett a fejlesztés, ami
a Móricz Zsigmond rakparton, a Dunapart
Rezidencia és a Kossuth híd között biztosít
állandó vízellátást a növényeknek. 

Közel egy kilométer hosszú csővezetéket he-
lyeztek el, ebből 55 öntözőfej biztosítja az
életet adó vizet. Radnóti Ákos alpolgármes-
ter és Takács Krisztián önkormányzati képvi-
selő jelentette készre a rendszert, ami to-
vább javítja a belváros élhetőségét. 

„Nagyon örülök, hogy egyre több helyen tu-
dunk ilyen öntözőrendszereket telepíteni,
mert ez a jövő, ehhez nem kell emberi munka
és a programozás miatt hatékonyan el tudja
látni vízzel a növényeket” – mondta a Győr
Plusznak az alpolgármester. 

„Minden helyszínen pozitívak a tapasztala-
tok, ezért döntöttünk úgy, hogy ide, az ártér-
be is telepítünk automata locsoló berende-
zést” – tette hozzá Radnóti Ákos. „Szeret-
nénk a jövőben is folytatni azt a programot,
vizsgáljuk, hol lenne rá a legnagyobb szük-
ség” – fogalmazott a városvezető. 

„Ez már nem az első és nem is az utolsó fej-
lesztés a belvárosban, amit köszönök az itt
élők nevében, nagyon fontosak az ilyen jelle-
gű beruházások, még élhetőbbé teszik ezt a
városrészt” – mondta Takács Krisztián.

ADYVÁROSI JÁRDA: MEGÍGÉRTE, MEGCSINÁLTÁK!
hosszan cserélték ki a korábbi, rendkívül
rossz állapotú járdaburkolatot Adyvárosban,
a Földes Gábor és a Kodály Zoltán utcák ta-
lálkozásánál. 

Még tavasszal kérte arra az útkezelőt dr. Dé-
zsi Csaba András polgármester, hogy orvo-
solják az évtizedek óta fennálló problémát, a
szakemberek pedig előbb átmeneti, majd
végleges megoldást valósítottak meg. „Ha
már nekiálltunk, komplex megoldást válasz-
tottunk, és nemcsak a Földes Gábor utcai, de
a Kodály Zoltán utcai járdát is felújítottuk,
utóbbi helyen a buszmegállót is” – mondta a
Győr Plusznak az útkezelő szóvivője. „Hete-
ken át dolgoztunk és újítottuk fel a közel 200
méternyi járdát, hogy hosszú távon megol-
dást jelentsen a fejlesztés” – tette hozzá
Máthé-Tóth Péter. A fejlesztés 29 millió fo-
rintba került, amit a város biztosított az út-
kezelő számára. A vadonatúj járdát a gyalo-
gosok már birtokba is vették. 

Elkészült az öntözőrendszer

„Megválasztásom óta igen intenzív kommu-
nikációt folytatok a belvárosiakkal, akik szí-
vesen osztják meg velem panaszaikat, ész-
revételeiket és javaslataikat, ezeket folyama-
tosan kezeljük és minél több mindent szeret-
nénk is megvalósítani, amiben polgármester
úr is jó partner” – zárta az önkormányzati
képviselő.
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Szinte minden magyar tudja, milyen jel-
zéssel jönnek ki a négykarikás autógyár
járművei. A lelkes hívek figyelik az inno-

vációs sokszínűséget is, hisz kapható már a ha-
gyományosnak mondható benzin- és dízelmo-
toros autók mellett hibrid és tisztán elektro-
mos meghajtású jármű is. Sőt, maga a vállalat
is változik. Az Audi tavaly óta karbonsemleges
technológiával dolgozik, valamint a napi, meg-
szokott tevékenysége mellett számtalan ter-
mészetvédelmi intézkedést és fejlesztést is
bevezetett.

Az Audi Hungaria 2015 óta működteti méhésze-
tét azzal a céllal, hogy ráirányítsa a figyelmet a
beporzó rovarok veszélyeztetettségére és a bio -
lógiai diverzitás fenntartásában játszott szere-
pükre. A méhészetet egy megközelítően 1,2
hektáros, volt honvédségi területen alakították
ki, ahol meghagyták a területre jellemző növény-

Egy régi honvédségi lőtér hasznosítására rengeteg megoldás létezik. A legzöldebb talán az, ha meghagyjuk a
természetes valójában, az őshonos növények közé pedig méheket telepítünk, a megtermelt mézet pedig érté-
kesítjük. Persze ha rendelkezünk egy okoskaptárral, akár csatlakozhatunk egy nemzetközi programhoz is, ami
a termelő üzemek természetre gyakorolt hatását vizsgálja. Nos, pont ezt tette a győri Audi Hungaria is…

OKOSKAPTÁRRAL A ZÖLDEBB JÖVŐÉRT
NEMZETKÖZI MONITORINGRENDSZERBE KAPCSOLÓDOTT BE AZ AUDI HUNGARIA

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

populáció természetes élőhelyét. Mivel a méhek
viselkedéséből közvetlenül lehet következtetni
a természeti változásokra, a vállalat természet-
védelemmel foglalkozó munkatársai úgy gon-
dolták, rajtuk keresztül figyelik majd meg a gyár
környezetre gyakorolt hatásait, az általuk ter-
melt biomézet pedig értékesítik. Pár év tapasz-
talata után rájöttek, többre is képesek.

Nemrégiben csatlakozott a cégcsoport a Német-
országból induló „We4bee” elnevezésű kezde-
ményezéshez, aminek segítségével egy érzékelő

szenzorokkal és webkamerával ellátott okoskap-
tárhoz juthatott a magyarországi vállalat is. Az
eddig leginkább iskolákba és családi méhésze-
tekbe telepített eszköz érzékelői mérik a kaptár
belső hőmérsékletét, páratartalmát, finompor-
koncentrációját, valamint a lépek súlyát és még
számtalan adatot. A begyűjtött értékeket pedig
automatikusan továbbítják a Würzburgi Egyetem
adatszerverére, ahol ökológusok értékelik az in-
formációkat. A kutatók célja olyan jellegzetes
adatminták keresése a méhek viselkedésében,
amelyek feltérképezésével rövid távon támogat-
hatják a méhészek munkáját, míg hosszabb tá-
von előre jelezhetővé válnak olyan környezeti
események, mint például viharok, száraz ság,
vagy épp a földrengések. A „We4bee” kezdemé-
nyezés célja továbbá az is, hogy rámutasson, mi-
lyen szoros kapcsolat áll fönn az embe rek, az
élővilág és a környezet között. 

Az Audi Hungaria méhészetében jelenleg 7
méhcsalád végzi szorgos munkáját. Egy csa-
ládban akár 60 ezer egyed is helyet kaphat. Ha
a család túl nagyra nő, a fiatal egyedek kirajza-
nak és új családot alapítanak. Az autógyár
okoskaptárában talán jövőre lesz „generáció-
váltás”, addig is békén hagyják a rovarokat a te-
rület méhészei, hiszen megfogadták, az okos-
kaptárban műlépek nélkül, természetes való-
ságukban fejődhetnek az audis méhek.

AZ AUDI SZÁMTALAN
TERMÉSZETVÉDELMI
INTÉZKEDÉST
ÉS FEJLESZTÉST IS 
BEVEZETETT
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Győr sok anyaországon kívül rekedt mű-
vésznek lett otthona és ihletforrása Tri-
anon után. Közéjük tartozott a fiatal

Borsos Miklós is. A festőállvány, festékesdo-
boz, a paletta és az ecsetek, a terpentines olaj
szaga ellenállhatatlanul vonzotta a csodára
éhes, bámész gyermeket, aki Lyka Károly írá-
sainak hatására korán elhatározta, hogy festő
lesz. A 16 éves ifjú 1922-ben telepedett le csa-
ládjával Győrben. Élete új helyszínén a bencés
gimnázium helyett inkább kis vázlatfüzettel és
ceruzával a zsebében kóborolt a város utcáin,
terein, mindig új, rögzítésre érdemes témák
után kutatva. 

Palettával, ecsettel a kezében is ugyanezeket
a helyszíneket, témákat kereste. Könnyen rájuk
bukkant a belvárosban bolyongva, hiszen akkor
még megvolt a zegzugos Bástya utca, a Káp-
talandomb aljában, a Duna felé a Szántó utcá-
val, ahol a kazamaták, a kőfaragótelep és a hí-
res vaskakas is volt. Városrészlet (1930) című
képén széles, gyors ecsetvonásokkal, pár pasz-
tellszínnel és tónussal rögzítette a Dunakapu
tér városrendezés előtti állapotát, az egymás
fölé magasodó, ritmikusan sorjázó házak és
kémények festői geometriáját, a széles utca
kanyargását. A tér korabeli megjelenéséhez
szorosan hozzátartozik a Bástya utca sarkán
sétáló elegáns pár, illetve a Jedlik utcán zöldsé-
geskordét húzó kalapos férfi alakja. Bár az utcai
festők mellett guggolva a fiatal Borsos alapo-
san megfigyelte, sokáig mégsem értette a
szürke, fekete régi tornyok, házak modern kék-
jét és rózsaszínjét, a lila árnyékokat, a narancs-
sárga fényeket. Sokkal közelebb állt hozzá egy

A XX. századi modern magyar szobrászat egyik meghatározó alakja volt a 115 éve született Borsos Miklós,
aki Győrnek köszönhette új hazáját és művészi kibontakozását.

A FESTŐ BORSOS MIKLÓS GYŐRBEN

másik példa, melyet az 1960-as években írt
önéletrajzában így rögzített: „Egy őszi délután
új festőre bukkantam. Idegen volt. Sok fehéret
és – amit eddig nem láttam – fekete festéket
nyomott a palettájára, barnát és zöldet és ok-
kersárgát […] Ez a kép tetszett a legjobban,
mert olyan öreg volt minden, mint az igazi.”
Festés közben szemei előtt a régi holland mes-
terek patinája és a modern mesterek közül
Mednyánszky László példája lebegett, akitől a
művészet lényegének kutatását tanulta el. 

Borsos Miklós festői pályafutása 1924-ben in-
dult, amikor a győri Képző- és Iparművészeti

Társulat karácsonyi kiállításán nagy feltűnést
keltett újszerű alkotásaival. Már első bemutat-
kozásán, a festmények és akvarellek mellett ki-
állított egy kisméretű, 7x8 cm-es sárgaréz
domborítást, egy Krisztus-fejet is, ami a plasz-
tika iránti érdeklődését jelezte. A festés mellett
apja Király utcai műhelyében kitanulta az órás-
és aranyműves-mesterséget, amiből leginkább
a vésnöki munka érdekelte. Hosszabb útkere-
sés után a rézdomborításokon át vezetett mű-
vészi útja a szabadon álló szobrokig. 1941-ben
a neves budapesti Tamás Galériában mint „új
szobrász” talált igazi önmagára, megújítva a
modern magyar szobrászatot.

Szerző: Pápai Emese művészettörténész-főmuzeológus
Fotó: privarthist.hu

Felállították a Győr-keresztet a városháza előtt.
1598-ban, a keresztény Európa védőbástyájaként
a győri várvédők visszaverték a törököket, amiért

a kontinens nagyon hálás volt a városnak. Ennek emlé-
kére Németországban és Ausztriában is Raaber Kreuz-
okat, azaz Győr-kereszteket állítottak. Dr. Dézsi Csaba
András polgármester tavaly felkutatott néhányat ezek
közül, és 750-es évforduló kapcsán úgy döntött, Győr-
ben is állítanak egyet. A keresztet Lebó Ferenc tervezte,
avatása június 20-án lesz. 

FELÁLLÍTOTTÁK 
A GYŐR-KERESZTET
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OPTIMUM OPTIKA

AGyőr-Moson-Sopron Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara által alapított Győri
Bevásárló Utcák Alapítvány kezdemé-

nyezése már öt éve zajlik, évről évre egyre töb-
ben neveznek a megmérettetésre. Idén 17 is-
kola 28 osztálya nyújtotta be pályázatát. A tab-
lókra egy közösségimédia-felületen lehetett
szavazni, 165.300 elérést és 53.400 aktivitást
váltott ki a voksolás. 

A díjátadón Győr polgármestere is tiszteletét
tette. „A tablóverseny önmagában nem egy új
dolog, hiszen már gyerekkoromban is folyt
egyfajta megmérettetés, igaz, nem ilyen szer-
vezett formában. Örülök, hogy a Győri Bevásár-
ló Utcák Alapítvány kézbe vette a szervezését,
rendezését, lebonyolítását, és ezt köszönöm
nekik” – mondta dr. Dézsi Csaba András.

Pintér-Péntek Imre, a kamara elnöke a rendez-
vényen azt mondta: „Változik a világ, de úgy tű-
nik, ebben a változó világban a tablókészítés
megállja a helyét, és ennek a hagyománynak a
megtartásában mi is szövetségesek vagyunk,
hiszen a belvárosi üzleteink kirakatával és egy
jól működő alapítvánnyal is hozzájárulunk a
versenyhez.” 

BAKSA-TABLÓ VITTE A PRÍMET A VERSENYEN
Lezárult az idei győr-belvárosi
tablóverseny, kedden délelőtt saj-
tóreggeli keretében adták át a dí-
jat az első helyezett osztálynak. 

Szerző: Ficsór Dávid

A győztes tablót a Győri Szakképzési Centrum
Baksa Kálmán Két Tanítási Nyelvű Gimnázium
12. K osztálya tervezte, és egyik ügyes kezű di-
ákja alkotta meg. A fiatalok 1077 szavazatot
gyűjtöttek a több mint egy hónapos like-gyűj-
tés során. „Tablónk tervezésekor fontosnak
tartottuk, hogy megemlítsük az öt évünk leg-
fontosabb eseményeit, így az osztálykirándu-
lásaink emléke mellett a diákdiri-választásunk
témája és egy-egy olyan mozzanat is megjele-
nik a felületen, mely meghatározta a középis-
kolai éveinket” – magyarázta Orsós Botond a
12. K osztály képviseletében. 

Részt vett az eseményen a Győri Szakképzési
Centrum kancellárja és főigazgatója is. Gede Esz-
ter megköszönte a Győri Bevásárló Utcák Alapít-
vány támogatását, amit a győri diákoknak nyúj-
tott ezzel a kezdeményezéssel. A főnyeremény
a Lamaréda étterem felajánlásának köszönhe-
tően egy bankettvacsora a győztes osztály szá-
mára, ami azért is egy nagy ajándék, mert idén
szinte az összes fontosabb, végzős évfolyamok-
ra jellemző rendezvény elmaradt a járvány miatt.
A kreatív tablók versenyét vélhetően jövőre is
meghirdetik, hiszen az elmúlt öt évben folyama-
tosan nőtt a megmérettetés népszerűsége.
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A térd- és csípőízületi porckopás korunk egyik leg-
gyakoribb mozgásszervi betegsége, melynek

előfordulása nagyon gyakori. Fontos tudni,
hogy a betegség kezdetén számos kezelési le-
hetőség van, mielőtt még a protézisműtét el-
kerülhetetlen volna.

A SARS-C0V-2 genomban történő
változásait, a vírus fertőzési me-
chanizmusait követik nyomon a
The British Medical Journalban
megjelent publikációban. Az el-
múlt időszakban jelentős figyel-
met fordítottunk a tüskefehérje
változásaira és arra, hogy ezek a
változások hogyan befolyásolják a
vírus terjedésének dinamikáját. A
SARS-C0V-2 esetében végzett
vizsgálatok tapasztalatai azt mu-
tatják, hogy egy adott variáns el-
leni oltások védenek a kismérték-
ben különböző variánsoktól is. Az
erősen különböző változatok ellen

RÖVIDEN

Multivalens vakcina a koronavírus ellen
A fejfájás kockázata a hőmérsék-
let emelkedésével egyenes
arányban nő. A meleg kitágítja az
agyereket, amelyek így nyomják
az őket körülvevő idegeket. Az
emberek 78 százaléka szenved
fejfájásban, amely olyan, mintha
egy hatalmas gumiszalag szoríta-
ná az agyunkat.  Érdemes a fejfá-
jás első jelére bevenni valamilyen
vény nélkül kapható fájdalomcsil-
lapítót. Megelőzésre a legjobb a
mozgás, az ülő életmódot folyta-
tóknak 14 százalékkal gyakrab-
ban van tenziós fejfájása, mint az
aktívabbaknak. A migrént számos
ok kiválthatja: a stressz, a fény, a
túl sok vagy túl kevés alvás, az
éhség és a hormonális változá-
sok, melyek mind tágítják az agyi
ereket. A vény nélkül kapható fáj-
dalomcsillapítók nem hatásosak,
jeges borogatás adhat némi eny-

függ, mennyire veszi valaki komolyan a reha-
bilitációt. Különösen a térdműtéteknél lénye-
ges, mert ha valaki nem tesz meg mindent, a
térdízületben hegszövet alakul ki, mely beszű-
kíti a mozgást. A csípőprotézis esetében elég,
ha valaki felkel az ágyból és jár, de a térdízü-
letnél speciális gyakorlatok szorgalmas elvég-
zésére van szükség. 

Műtéti technikák
Sokan azt gondolják, hogy a részleges ízületi
pótlás jobb, mint a teljes protézis. Kevésbé in-
vazív, és könnyebb a műtét is. Ez igaz, de ennek
is megvannak a hátulütői. Bár kisebb a beavat-
kozás, és gyorsabb a felépülés ideje is, de na-
gyobb a hibaszázalék. A csípőízület „felületi új-
rabevonása” is egyszerűbb beavatkozásnak tű-
nik, de ez sem egészen igaz. Nagyobb a műtéti
feltárás, hosszabb a lábadozási idő. Előnye en-
nek az eljárásnak, hogy meghagyja a comb-
csontot, viszont a nők számára nem mindig
ajánlott, ugyanis, különösen a csontritkulásban
szenvedőknél, a combcsonttörés veszélye fo-
kozott. 

kezelik a veleszületett a csípőficamot, a szűré-
sek elterjedésével ritkábban kell a csípőproté-
zist beültetni.

Aktívan részt kell venni a felépülésben
Ha valaki nem hajlandó minden energiáját be-
fektetni a felépülésbe, nem biztos, hogy alkal-
mas a műtétre. Az ízületi pótlás ugyanis nem
kis műtét. Különösen a térdízület esetében
igaz az, hogy nem lehet passzívan várni, míg
a térd újra a régi lesz. A műtét után a beteg ál-
talában a kórházban tölt 3-4 napot, majd kö-
vetkezik a rehabilitációs időszak és a fizikote-
rápia, legalább 6 héten át. A gyógyulás attól

azonban nem mindig adnak kellő
védelmet. A jelenleg rendelke-
zésre álló COVID-19 elleni vakci-
nák valószínűleg mind védelmet
nyújtanak a SARS-C0V-2 uralko-
dó változataival szemben. De a
megoldás hosszú távon az úgy-
nevezett multivalens vakcinák-
ban rejlik. 

hülést, de a legtöbb beteg vényre
kapható gyógyszereket, úgyneve-
zett triptánokat használ. A gyógy-
szert a fájdalom első jelére aján-
latos bevenni.

Panaszok és tünetek
A térd- és csípőízületi porckopás az ízület fáj-
dalmával, mozgáskorlátozottsággal és sántí-
tással járó állapot. Először reggel, felkeléskor
az ember úgy érzi, mintha berozsdásodott vol-
na, ez később megszűnik, „bejáratódik”.  Az ízü-
let mozgáspályája fokozatosan lecsökken, a
fájdalom és a mozgáskorlátozottság miatt
egyre jobban sántít az illető. A fájdalom később
állandósul, a járóképesség csökken

Kialakulásának okai
Számos olyan körülmény ismert, ami a porcko-
pás folyamatát felgyorsíthatja, mint az elhízás,
mozgáshiány, de akár a túlzásba vitt sportolás,
sérülések sorozata. Néhány évtizeddel ezelőtt
az ízületi protézis beültetésének fő oka a reu-
matoid artritisz volt, ennek a betegségnek a
kezelése az évek során sokat javult. Manapság
inkább a csípő- és térdízületi artrózis miatt
végzik ezeket a műtéteket.  Érdekes, hogy a
térdízületi porckopás és a műtétek száma na-
gyobb, mint a csípőízületnél. Ennek oka az,
hogy ma már csecsemőkorban felismerik és

VEGYÜK KOMOLYAN
A REHABILITÁCIÓT

Fejfájás nyáron

CSÍPO- ÉS TÉRDPROTÉZIS UTÁN´́
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Munkahelyi csoportok, szakmai teamek 
A szakmai kiscsoportok kulcstényezői a mun-
kahelyeknek. A munkahely sikerességét, be-
folyását és arculatát a jól működő szakmai
teamek adják. Ott, ahol a vezető megbízik a
kollektívában, kompetenciáiknak megfelelő
feladatokkal látja el őket, katalizátorként
használja a csapat befolyását, ott magas
színvonalú és hatékony működő csoportok
jönnek létre. Nyilván megalakítani és a cso-
port tagjait kiismerni nem kis munka, viszont
megéri foglalkozni vele. Hosszú távon a mű-
ködőképességet, akár a jövőt jelenti. Egy jól
működő szakmai team a vezetőnek is nagy
segítség, mivel képes a munkatársak motivá-
lására, szinte motorja a munkahelyi közös-
ségnek. Megfelelő mozgástér nyújtásával, a
kötelességek mellett a jogok adásával kiváló-
an teljesítő közösség válhat a teamből. 

A szakmai team mentálhigiénéje 
A teamtagoknak érezniük kell, hogy nemcsak
egy csoport tagjai a munkahelyen, hanem
közös célokért dolgozó, együttműködő em-
bereké. Kritikájuk lehet, de azt a megfelelő
időben és embereknek mondhatják el. Helyes
kommunikációval, emberi kapcsolatok kiala-
kításával fejlődni fog a team. Egyaránt bein-
dul az egyéni és közösségi fejlődés is. Egy
szakmai teamtag önbizalma megnő, mer
nyíltan beszélni, akár vitába szállni a jó dol-
gokért, véleménye van. Aki csoporthoz tarto-
zik, nincs egyedül. A közös célok motiválják
és lelkesítik. A szakmai teamközösség fele-
lősséget vállal a team meg fe le lően jó műkö-
déséért. Mindenki tud valamit, ezt „be is dob-
ják a közösbe.” 

Az egymással kooperáló teamtagok kialakítják
azt, hogy ki mihez ért, miért felel. Megélhetik a
közös munka élményét. Céljuk, hogy fenntart-
sák ezt az ideális állapotot, így érdemben tesz-
nek a közösségi fejlődésért. A belső hierarchia
kialakulásával megtanul mindenki alkalmaz-
kodni, mert ez teszi működőképessé a teamet.
Amennyiben a csoport sikeres, a csoport min-
den tagja védi a kisközösségüket. Természete-
sen lehetnek emberek, akik „kilógnak” a team-
ből, a teamvezető feladata elsősorban ennek
megfelelő kezelése.

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA
„AZ EGYMÁSSAL
KOOPERÁLÓ TEAM-
TAGOK KIALAKÍTJÁK AZT, 
HOGY KI MIHEZ ÉRT, 
MIÉRT FELEL. 
MEGÉLHETIK A KÖZÖS
MUNKA ÉLMÉNYÉT.”

Szerző: Füves Zsuzsa 
okleveles gyógypedagógus

coach, tréner 

Iskoláskoromban biológia szakkörre jártam. Nem voltunk sokan, de
máig meghatározó élmény az a csapatszellem, munkamorál és
együttműködés, ami köztünk, szakkörösök között volt. Tanárunkra
áhítattal néztünk, becsültük tudását és lelkesedését. 

JÓ TUDNI
A teammunka előnyei 
A teamre lehet bízni projekteket, pályáza-
tokat. A magas színvonalú munka meg-
hozza gyümölcsét. A felvételi interjú be-
szélgetéseken kifejezetten figyelik a mun-
káltatók, hogy az új kolléga mennyire kö-
zösségi ember, az egyéni mellett közös-
ségi perspektívákkal is rendelkezik-e. A
kooperatív munkát gyerekkorban kezdjük
el kiépíteni az iskolában és a családban,
felnőttkorra kiteljesedik. 

Hol kezdődik a csapatmunka?
Óvodában megfigyelhető a gyermekeknél,
hogy egy-egy dologra összeállnak, közös tevé-
kenységet végeznek. Ebben a csoportban le-
hetnek ovis barátok, vagy érdeklődő átmeneti
pajtások. Például egy talált lyuk közös piszká-
lása kiváló program minden arra járó gyermek-
nek. Később iskoláskorban az osztályfőnökök
feladata az, hogy a mindenhonnan jött gyer-
mekekből jól működő osztályközösséget ala-
kítsanak ki. Nagyon szimpatikus számomra a
kooperatív tanulási módszer, amikor a gyere-
kek kisebb csoportokat alkotva, közösen olda-
nak meg feladatokat. Minden gyermek képes-
sége fejlődik egy ilyen csoportban, minden

gyermek hozzá tud tenni valamit a csoport
munkájához. Különösen előnyös, hogy nem a
tanár van a középpontban, hanem a csoport ön-
állósága jelenti a hajtóerőt. Később a középisko-
lában, egyetemen nagyszerű csoportok alakul-
nak különféle funkcióval. Fontossá válik az azo-
nos érdeklődés, azonos gondolatiság és cselek-
vőképesség. A gyerekeknek, fiataloknak az isko-
lában meg kell tanulni az együttműködés alap-
jait, a közös célokért való nyújtózkodást. 

NEM LEHET ELÉG KORÁN KEZDENI –

TANULNI KELL 
CSAPATBAN DOLGOZNI
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Két évtized után az Egyesült Államokban
most engedélyezték a demencia leggya-
koribb formája ellen hosszú kutatás után

létrehozott gyógyszert, melyet az amerikai
Biogen és a japán Elsai társaság fejlesztett ki.
Jelenleg ugyanis sehol a világon nincs olyan
gyógymód, mely képes volna gyógyítani ezt az
egyre gyakoribb, súlyos betegséget, legfeljebb
a tüneteket tudják mérsékelni.

Az Egyesült Államokban több orvos és kutató
is vitatja az Aduhelmnek nevezett új szer haté-
konyságát. Van, aki szerint a mentális hanyat-
lást csökkentheti ugyan, ám a betegséget nem
gyógyítja meg. Más szakemberek szerint vi-
szont – bár vannak komoly bizonytalanságok
a gyógyszer hatása körül – mindenképpen meg
kell próbálni az alkalmazását, mert más, haté-
kony szer nincs a láthatáron. 

Szakmai konferenciákon, médiavitákon még az
is elhangzott: a mostani gyógyszerben kétkedő
kutatók szégyene is, hogy ők eddig a megol-
dásnak még csak a közelébe sem jutottak, az
egyetlen esélyt viszont ki sem engednék pró-
bálni. Az ellenzők azzal érvelnek: egy gyógyszer
hiányával nem lehet magyarázni olyan ható-
anyagok engedélyezését, melyek eredményes-
ségéről nincsenek meggyőző bizonyítékok, sőt
még a lehetséges mellékhatások veszélyei sem
teljesen tisztázottak.

A szigoráról ismert FDA azonban úgy döntött,
nem hallgat tovább a kétkedőkre. Az Alzheimer-
kór terjedése ugyanis egyre nagyobb méreteket
ölt, s az átlagéletkor további növekedésével po-
tenciálisan tovább emelkedik a betegek száma.

Tovább tétlenkedni és okoskodni nem lehet, a
szert ki kell próbálni – állítják azok az orvosok,
akik eddig is az engedélyezés mellett érveltek. Az
FDA szakemberei ehhez azt tették hozzá: ha bár-
milyen gondot okoz a szer, még mindig van mód-
juk kivonni a forgalomból. Ha viszont ki sem pró-
bálják, esélyük sem marad bizonyítani az Adu-
helm remélhető gyógyhatását, hangoztatják.

A MAGYAR FARMAKOLÓGUS SZERINT EGYELŐRE CSAK AZ ÉLETMÓD SEGÍT

Az Egyesült Államok gyógyszerfelügyelete (FDA) a komoly szakmai viták ellenére jóváhagyott egy gyógy-
módot az Alzheimer-kór kezelésére. A kór elleni több gyógyszer klinikai kísérleteiben részt vevő dr. Feller
Gábor, pszichiáter, neurológus és farmakológus, a győri kórház osztályvezető főorvosa szerint több kuta-
tás is zajlik, de sajnos egyelőre nincs forgalomban hatékony gyógyszer. 

Az ügy kapcsán megkérdeztük dr. Feller Gábor
pszichiátert, neurológust, aki egyben farmako-
lógus, tehát a gyógyszertudománnyal foglalko-
zó szakember is. Ő rendszeresen részt vesz
azokban a klinikai kísérletekben, melyek az új
gyógyszerek hatékonyságát próbálják ki, töb-
bek között kettős vakpróba alkalmazásával. Ez
azt jelenti, hogy az egyik csoport placebót (ha-
tóanyag nélküli szert) kap, a másik pedig a kí-
sérleti gyógyszert. Sem a betegek, sem az or-

vosaik nem tudják, hogy kinek adták a placebót,
kinek a gyógyszert. Ezt szigorúan titkosan ke-
zelik. A kísérlet zárásaként megvizsgálják és
összehasonlítják a két csoport betegeit. Így le-
het mérni, hogy a gyógyszert szedőkre volt-e
jótékony hatással a szer vagy nem.

Sajnos azok a kísérletek, amelyeknek én is része-
se voltam, nem vezettek eredményre, nem se-
gítettek az Alzheimer-kórban szenvedőkön – tá-
jékoztatott bennünket a főorvos. – Kétségtelen,
hogy nagyon sok kutató, gyógyszercég régóta
próbál hatékony szert előállítani, hiszen jelenleg
valóban nincs gyógyszere ennek a betegségnek.
Amíg azonban ilyen nem kerül forgalomba, csak
az életmód segíthet a betegeken.

A főorvos elmondta: a kór első tünetei közé a
depresszió tartozik. Ez azonban különbözik a
többi depressziótól, hiszen ilyenkor azért fordul
magába a beteg, mert felejt, nem jutnak eszébe

aktuális nevek, történések, programok, ezért
nem szívesen beszélget, hallgataggá válik. A
diagnózis után nagyon fontos a család segítő
hozzáállása. A betegnek pedig megfelelő élet-
módot kell kialakítania. Először is, ne aludjon
délelőtt. Sokan ezt azzal magyarázzák, hogy
sokáig tévéztek az éjszaka, ezért van szüksé-
gük a délelőtti pihenésre. Ez általában nem így
van, a beteget ki kell mozdítani az ágyukból, s
nem szabad hagyni, hogy átaludják a délelőttöt.

A mozgás rendkívül fontos, és nemcsak az ízü-
letek, az izmok karbantartása miatt. A mozgás
javítja a keringést, több vér kerül az agyba, s
ezáltal a központi idegrendszer bizonyos részei
is bekapcsolódhatnak az emberi szervezet mű-
ködésébe. 

A szakember következő tanácsa pedig az, hogy
igyanak megfelelő folyadékot a betegek. Idős-
korban a szomjúságot már nehezen vesszük
észre, ezért is tudatosan figyelni kell arra, hogy
igyon elegendő vizet.

A kór lefolyásával kapcsolatos kérdésünkre dr.
Feller Gábor kifejtette: az a tapasztalat, hogy
aki hetvenéves kora után kapja meg a kórt, akár
tíz évig is élhet. Sajnos a fiatalabbak kórlefo-
lyása gyorsabb.

(Cikkünk az AP, a Reuters és a dpa beszámolói
alapján készült.)

ENGEDÉLYEZTEK EGY GYÓGYSZERT 
AZ ALZHEIMER-KÓR ELLEN 
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: illusztráció
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Nagy Ferenc természetfilmes, a Győr
Plusz Média szerkesztő-műsorvezető-
je, újságírója kapta idén a Kitaibel Pál-

díjat. A város környezetvédelmi emlékérmét a
környezetvédelmi világnap alkalmából nyújtot-
ta át dr. Dézsi Csaba András polgármester. A ki-
tüntetett a környezet és a természet értékei-
nek a média és a fotóművészet eszközeivel
történő bemutatásával végzett kimagasló te-
vékenységével érdemelte ki a díjat.

Korán elvarázsolta a növény- és állatvilág gaz-
dagsága, a természet sokszínűsége Nagy Fe-
rencet, ehhez valószínűleg hozzájárult a Moso-
ni-Duna közelében, Révfaluban töltött gyer-
mek- és ifjúkora. Tíz éve hivatásszerűen foglal-
kozik természetvédelemmel, a kamera, a fény-
képezőgép és cikkei segítségével szeretné
mindenki figyelmét ráirányítani a témára. Ma-
gazinműsoraival nemcsak a Győr+ TV nézői ta-
lálkozhatnak, ismeretterjesztő adásait több
mint húsz tévécsatorna vetíti az országban. A
Zooo+ az élővilág rejtett titkait tárja a nézők
elé, az elmúlt kilenc évben kétszáznál is több
állatfajt és számos növényt mutatott be.

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

A műsorban egyaránt előfordulnak házi és ál-
latkerti állatok, különleges hüllők, madarak. A
Foto-Zoom Magazin pedig a fényképezés csínját-
bínját osztja meg az érdeklődőkkel.

Cikkeivel találkozhatunk internetes oldalakon
éppúgy, mint újságokban, folyóiratokban, szak-

kiadványokban, lovakról szóló könyve is sokak-
nak szerzett hasznos és kellemes időtöltést.
Szerteágazó tevékenysége egy célt szolgál:
előzzük meg a bajt! Vegyük észre, szemléljük,
ismerjük meg és szeressük a természet kin-
csestárát. Őrizzük meg bolygónk biológiai sok-
féleségét, éljünk okosan és ne ártsunk.
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Négy év munkáját 426 oldalon lapoz-
hatják át a helybeliek s a turisták. A
könyv egyszerre esztétikai élmény, a

város önmagára ismerése, de pontos, hely-
történeti forrásmunka is.

A könyv felelős kiadója, szakmai gondozója
dr. Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi tér igazgatója volt.
Fontosnak tartotta, hogy az emlékműveket,
köztéri alkotásokat ne csak megörökítsék,
hanem annak tágabb környezetét, valamint
az emléktáblákon szereplő személyek életét,
érdemeit is az olvasók elé tárják. 

Vállaltan dinamikus, merészebb, látványo-
sabb nézőpontból mutatjuk be értékeinket,
mint ami hagyományosan egy könyvtárból
megszokott vagy elvárható volna, mondja az
igazgató. Példaként hozza fel a Kálvária be-
mutatását, melyről kívülről nappali és éjsza-
kai fényképek is készültek, de a stációk védő-
rácsai nélkül egyenként is megfotózták a je-
leneteket, melyek immár személyes, közvet-
len, önálló esztétikai és kultikus élményt je-
lentenek az olvasónak.

A VÁROS ÖNMAGÁRA, 
AZ OLVASÓ VÁROSÁRA ISMER 

Újabb pompás, átfogó kötet jelenik meg a napokban Győr 750 éves
várostörténeti évfordulójának tiszteletére. A Dr. Kovács Pál Könyvtár
és Közösségi tér kiadványa Győr látványvilágát, emlékműveit, köztéri
képzőművészeti alkotásait saját épített és természetes környezetükben,
ezernél több fotóval és szakszerű leírásokkal jeleníti meg.

MEGJELENIK A LÁTVÁNYOS GYŐRI KÉPESKÖNYV

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Valamennyi városrészről totál légifelvételek
is készültek, melyeken jól követhető az adott
térség építészeti szerkezete.

A kötetet két fejezet alkotja. Az elsőbe a város-
képet alapvetően meghatározó emlékek képei,
leírásai kerültek, a másodikba a szöveges em-
léktáblákat sorolták. Mindkét fejezetben betű-
rendes sorrendben szerepelnek az utcák.

A győri képeskönyvet három szerző jegyzi:
Orbánné Horváth Márta, aki régóta elismert
helytörténeti kutató, az általa korábban fel-
kutatott értékek leírását is felhasználta a
könyvben. Társa, Galambos Krisztina ugyan-
csak a helytörténetben jártas szakember. A
fotók Szabó Béla fotóművész munkáját
dicsérik.

Az előszóban prof. dr. Dézsi Csaba András ar-
ra hívja fel a figyelmet: Győr Magyarország
harmadik, műemlékekben leggazdagabb vá-
rosa. A régi korok emlékei, köztéri alkotásai
mellett folyamatosan gazdagodik újabb em-
lékhelyekkel.

Dr. Horváth Sándor Domonkos azt ígéri, ez a
kötet az idei kiadványok zászlóshajója lesz, s
méltó módon vezeti be az előkészítés alatt
álló, ötkötetes győri monográfiát. (x)
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2021-ben negyedszer rendezi meg a Mobilis a
Széchenyi István Egyetemmel közösen a Győri
Gyerekegyetemet, amely az eddigi években is
óriási siker és élmény volt a résztvevő kisisko-
lásoknak.

A Gyerekegyetemen idén minden az olimpiáról
és a sportról szól: sportos várost fejlesztünk,
ismerkedünk a rekordokkal, gazdászbajnoksá-
gon mérhetjük össze az erőnket, de lesz sár-
kányhajózás, olimpiatörténeti kvízjáték és
megtudhatjuk, hogyan jut el a tévénkbe a
sportközvetítés képe és hangja. Kipróbáljuk a
Győr Bike-ot, hogy felfedezzük a városunkat az

Főszponzorunk az Audi Hungaria Zrt., kiemelt támogatónk a Hödlmayer Hungária Logistics Kft., a NEMAK Győr Kft., az SMR Automotive Hungary, az Universitas-Győr
Nonprofit Kft., a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft., a GYŐR-SZOL Zrt., támogatónk az Agrofeed Kft., a Büchl Hungaria Kft., a Dana Hungary Kft., az
Eatrend Arrabona Zrt., a Molnár & Bányai Cégcsoport, a Szintézis Informatikai Kft. és a GYMS Megyei Kereskedelmi és Iparkamara volt, akiknek köszönjük, hogy idén
is támogatják az esemény színvonalas lebonyolítását. A programok megvalósítását idén is Győr Megyei Jogú Város számos intézménye segíti.

NYÁRI TÁBOR A JÖVŐ KIS TUDÓSAINAK

olimpiai láng kíséretével. Bejárjuk az egyetem
minden titkos és rejtett zugát. A programokon
a kis egyetemisták betekinthetnek az egyetemi
élet rejtelmeibe, igazi nagyelőadókban hallgat-
hatják az oktatók izgalmas előadásait, de az öt-
napos program során kiscsoportos foglalkozá-
sok, sportvetélkedő, labor- és könyvtárlátogatás
is színesíti a programot. Idén a Gyerekegyetem a
mosonmagyaróvári kart is újra meglátogatja,
ahol igazán élménydús programokon vesznek
részt a gyerekek. (x)

Jelentkezés és információ a Mobilis weboldalán:  
mobilis-gyor.hu/gyori-gyerekegyetem

AGyőri SZC Hild József Építőipari
Technikum a REBE II. (ATHU26) osztrák–
magyar INTERREG projektben 3 fél -

éves, modul rendszerű képzést bonyolított le,
osztrák és magyar fejlesztésű tananyaggal,
a két ország négy résztvevő intézménye
képzési helyszínein pilot jelleggel.

A projekt során részletes felmérés készült a
programterület 10 településén, 40 vállalko-
zásnál. A képzés moduljai a projektpartnerek-
kel, a keszthelyi Georgikon Karral, az osztrák
Energieplattformmal és a Studien- und Tech-
nologie Transfer Zentrum Weiz GmbH-val
együttműködve a visszajelzések, igények alapján

szakmai egyeztetés után kerültek kidolgozásra.
Középpontban a határ menti területen, a mo-
dern, fenntartható energetikai rendszereket
ismerő, szakképzett munkaerő kompetenciá-
jának növelése, a határokon átnyúló együtt-
működést elősegítő közös képzés megvalósí-
tása, a minősített energiatechnikus-képzés
közös, határon átnyúló végrehajtása állt.
A 22 modul oktatását a szakmát kiválóan ismerő
elméleti és gyakorlati oktatók végezték.

A Hild Építőipari Technikum szervezésében
7 fő kapott Fenntartható építészeti energetikus
tanúsítványt. Ezenkívül a projektben létrejött
a téma különböző innovációit összegző adat-

bank is. Az első képzés 2020 decemberében
zárult. A REBE projekt 2021-ben ér véget.
Folytatás a következő tanévben várható.

A projekt koordinálását Józsa Tamás projekt -
menedzser, Papp Róbert szakmai vezető és
Pongrácz Balázs oktatásszervező végezte. (x)

REBE II. - FENNTARTHATÓ ÉPÍTÉSZETI ENERGETIKUS
KÉPZÉS A HILD-TECHNIKUMBAN
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Aterv megvalósításához alkotótábort hir-
detnek, ahová bárki jelentkezhet, a csa-
patok munkáját tapasztalt szakemberek

koordinálják, segítik. A jövő szerdától öt napon
át tartó munkálatok során a résztvevők fából
készítenek köztéri installációkat, bútorokat,
asztalokat, padokat, amelyek többfunkciósak,
egyrészt a strandot szolgálják, másrészt a
kulturális és szabadidős programok lebonyo-
lítását segítik.

Az egyesület tagjai már készítik a holtág menti
kajak-kenu tanösvény terveit, amely során a
megállító táblákról a vízi túrázók megismerhe-
tik a növény- és állatvilágot, de egyben ezek a
megállók egy lelki túra állomásai is lehetnek. A
mintegy 4-6 km-es túrán – az Aranypart II-től
a holtág teljes hosszában – elvonulhatunk a
város zajától a természetbe, lecsendesedhe-
tünk, megtapasztalhatjuk a természetet, a holt -
ág értékeit, szépségeit, miközben önmagunkra

KULTÚRSTRAND ÉPÜL 
AZ ARANYPARTON

KAJAK-KENU TANÖSVÉNY ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR IS KÉSZÜL

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Terasz Csoport Egyesület

Az Aranypart II-n, a Püspökerdei holtág környezetében kulturális és
közösségi teret alakít ki, kajak-kenu tanösvényt létesít és izgalmas
nyári programokat szervez a Terasz Csoport Egyesület idén nyáron. 

is figyelhetünk – hangsúlyozta Chappon Máté,
a Terasz Csoport projektvezetője.

A Kultúrstrand célja, hogy az Aranypart II. terü-
letén egy magas minőségű, kortárs szellemben
megvalósított, inspiratív közösségi teret és
rendezvénysorozatot hozzunk létre, amely a
természetes környezet és az épített környezet
szegélyén megjelenő építészeti elemekhez
kapcsolódva a szabadidő aktív eltöltésének és
tartalmas programoknak egyaránt helyet biz-
tosít – tájékoztatott a projektvezető.

A Kultúrstrand június 20-ra készül el, ekkor ke-
rül sor a hivatalos megnyitó ünnepségre, prog-
ramokkal pedig a nyári hónapok utolsó hétvé-
géjén várják az érdeklődőket. A kínálatban sze-
repel ismerkedés a triatlon sportággal a GyTSE
próbaedzésén, bábszínházi előadások a Kezes-
lábas Családi Bábszínház szervezésében, a
Pisztráng Kör által vezetett kajak-kenu túra az
új tanösvényen, valamint minifesztivál kézmű-
ves foglalkozással, győri alkotói kiállítással, va-
lamint akusztikus koncerttel a Mokka csoport
koordinálásában. 

A Sport napilap szerkesztőinek
értékelése alapján a győri szár-
mazású Kalmár Zsolt, a Duna-
szerdahelyi DAC és a magyar vá-
logatott labdarúgója lett a Szlovák
Liga legjobb játékosa. A Poznan-
ban rendezett kajak-kenu Euró-
pa-bajnokságon Magyarország
végzett az éremtábla élén, 18
éremmel.

Brassóban az elmúlt időszakban
több helyszínen és alkalommal
rendeztek oltóprogramot, hogy
ezzel is gyorsítsák a lakosság át-
oltottságát. Colmarban újabb
enyhítések léptek életbe, korláto-
zott kapacitással nyithattak az ét-
termek, látogathatók a sporttevé-
kenységek helyszínei. Erfurtban is
enyhítettek, ismét kinyitottak
többek között az állatkertek állat-
házai, belső terei. A bajor kabinet
Bajorországban feloldotta a ka-
tasztrófahelyzetet. Mostantól In-
golstadtban 10 fő találkozhat
maximum 3 háztartásból, de ebbe
nem számítanak bele az oltottak
és a már felgyógyultak. Sindelfin-
genben is javuló tendenciát mu-
tatnak az adatok, a Sommerhofen
csarnokban új oltópont indult.

Júniusban 13 új, teljesen elektro-
mos és 27 megújuló biodízellel
közlekedő busz kezdi meg műkö-
dését a kuopiói közösségi közle-
kedés szolgálatában. Avtoza-
vodszkij kerületben megkezdő-
dött Nyizsnyij Novgorod 800. év-
fordulójának szentelt kertészeti
verseny. Nof Hagalilban meg-
hosszabbították a Nofark és a ga-
lileai táj piknikparkjának üzemide-
jét. A 2021. évi népszámlálás
alapján Wuhan állandó lakossága
12.326.518 fő. Az előző nép-
számlálás óta ez 2,5 millió fős
emelkedést jelent.

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
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Aszeszgyár a város első, eleve rész-
vénytársasági formában alakult tartós
ipari vállalkozása, amelynek részvény-

többségét az alapítás után néhány évvel el-
sőként az osztrák Wiener Bankverein, majd
1895 őszén a Lederer család szerezte meg.
Lederer Ágoston négy évtizeden át, 1936-
ban bekövetkezett haláláig állt a szeszgyár
élén. A Ledererek Győrött más vállalkozáso-
kat is indítottak, köztük a város gazdasági
életét a 20. században döntő módon megha-
tározó Magyar Vagon- és Gépgyárat. 

A szeszgyár hosszú története során túlélt
több tűzvészt, két világháborút és két álla-
mosítást is. Az 1944. április 13-i bombázás
a gyárat porig rombolta, de csodával határos
módon a főző és finomító helyiség az értékes
berendezésekkel együtt épen maradt. A má-
ra lakóépületekkel körülvett gyár kitelepítése
két ízben is felmerült. 

Győr legrégebbi gyára ma is eredeti helyén
működik, úgy, ahogyan az alapítók óhajukat
az alapkő letételekor a gyárkémény alapza-
tába elhelyezett írásukban megfogalmazták: 

„Kívánjuk, hogy ezen alapkő évszázadokon át
háborítatlanul helyén maradva, a gyártelep is
változatlan tartóssággal rendeltetésének
megfeleljen, és hogy úgy a részvényesekre,
mind szinte városunkra és vidékünkre áldást
hozó legyen. Úgy legyen!”

A Budai úton található szeszgyár alapítása óta
jelentős szereplője a régió alkoholpiacának. A
fő tevékenysége az extra neutrális alkohol és
víztelenített szesz előállítása és értékesítése.
A Győri Szeszgyár beszállítója a nagy magyar
és a régió gyógyszergyárainak, valamint jelen-
tős vegyipari és kozmetikai cégeknek. 

A cég évi 50 millió liter finomszeszgyártó és
60 millió literes alkohol-víztelenítő kapaci-
tással rendelkezik.

A Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. 2013 óta
palackozott termékek gyártásával is foglal-
kozik. Mára évente több millió liter mennyi-
ségben értékesíti ezen termékeit a hazai áru-
házláncokban. 

TÖRETLENÜL FEJLŐDIK A SZESZGYÁR

KÖSZÖNJÜK A GYŐR 750 PROGRAMSOROZAT TÁMOGATÓINAK!

A Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. városunk egyik legrégebbi üzeme, ipartörténeti emlék -
helye, amelyet 1884. május 28-án helyi kereskedők részvénytársasági formában alapítottak. 

A vállalat elsősorban autós folyadékok, vala-
mint alkoholtartalmú termékek palackozásá-
val foglalkozik. 

A „hazai ellátás egyik alapköveként” emlege-
tett szeszgyár a vírus okozta nehéz helyzet
kezdete óta jelentős tagja a hazai lakosság
védelmében folytatott harcnak. Nemcsak a
kiemelkedő számú fertőtlenítőgyártással tá-
masztható alá az előbbi állítás, hanem a
szeszgyár karitatív tevékenységével is. 

A vállalat vezetése a kialakult válsághelyzet
elején úgy döntött, hogy a szokásos társa-

dalmi szerepvállalásán túl kézfertőtlenítő ké-
szítményekkel támogatja az egészségügyi
intézményeket, óvodákat, iskolákat, egyhá-
zakat, idősotthonokat, a helyi önkormányza-
tot, továbbá közszolgáltatókat, ahol erre a
védekezésben a legnagyobb szükség volt és
van. Az üzem ma is sok győri család megél-
hetését szolgálja, az itt dolgozóknak motivá-
ciót jelent, hogy hozzájárulhatnak a lakosság
egészségének megőrzéséhez. (x)

Kolos Gábor, 
a Győri Szeszgyár és Finomító Zrt. 
vezérigazgatója 
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Hogyan kell felkészülni a biztonságos vízparti
tartózkodásra?
Fel lehet egyáltalán? Természetesen igen. A
szülő felelőssége a döntő, hogy ő mennyire vi-
gyáz a gyereke életére, aminél nagyobb értéket
nem tudok elképzelni. A legjobb az lenne, ha
mindenki biztos úszástudással menne vízkö-
zelbe. Ez megvalósíthatatlan, hiszen vannak ki-
sebbek, akik nem tudnak úszni, és vannak na-
gyobbak, akik átestek valamilyen oktatáson, de
vagy tudnak úszni vagy nem. 

Mikor érdemes elkezdeni úszni tanulni?
A nagycsoportos óvodásokat már el kell vinni
úszni tanulni, ismerkedjenek az első lépések-
kel, legyenek túl a vízhez szoktatás folyama-
tán, ismerkedjenek meg az első úszásnem
alapjaival. De természetesen később is lehet
kezdeni a tanfolyamot. Az oktatást mindig
bízzuk szakemberre!

Szerencsére Magyarországon, így Győrben is
nagy hagyományai vannak az úszásoktatásnak.
Egy Magyar Úszó Szövetségi projekt jóvoltából
rövidesen még az eddigieknél jobb oktatási
rendszerben végezhetik „tanulmányaikat” a
gyerekek, Győrnek meglesz a lehetősége arra,
hogy részt vegyen az Úszó Nemzet Program-
ban, aminek keretében a nagycsoportos ovisok
szervezett körülmények között, szakképzett ok-
tatókkal kezdhetnek úszni tanulni. Ez a program
nagycsoportos óvodásokkal kezdődik és az ál-
talános iskola második osztályában fejeződik be.

Mi tehet a szülő a fürdőzésbiztonságért azon
felül, hogy tanfolyamra beíratja a gyermekét?
Ha egy család úgy dönt, hogy az időt vízpart
mellett tölti el, gyerekbarát strandot válasszon,
ahol nemcsak mély vizes, hanem kisebb víz-

Játsszon a szülő sokat a vízben gyermekével, így megszeretik ezt az amúgy is kellemes közeget, amire el-
kezdenek úszni tanulni – mondta Farkas János úszó szakedző, úszásoktató, amikor arról beszélgettünk
vele, hogyan készüljünk fel egy biztonságos vízparti pihenésre gyerekekkel. A szakember hangsúlyozta,
fontos a vízbiztonság, de a legfontosabb a szülői figyelem.

A GYERMEKEKNEK TUDNI KELL ÚSZNI!

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

mélységű medencék is vannak, ahol biztonsá-
gosabban tud a gyerek mozogni – hangsúlyo-
zom – szülői felügyelettel.

Hagyjuk a kicsiket játszani a vízben, ezt végre
egy olyan közegben tehetik meg, ami a szerve-
zet számára kellemes. A vízhez szoktatást már
az otthoni kádban el lehet kezdeni, ahol meg-
tanulják a picik, hogy nem történik gond, ha a

víz az arcukba folyik, ha a szemükbe megy, még
az sem tragédia, ha lenyelnek egy-egy kortyot.
Tapasztalatok szerzése közben megszeretik a
vizet, pozitív lesz a hozzáállásuk, ha majd elő-
ször mennek tanfolyamra. A nagyon negatív él-
ményekből lesz a víziszony, ami az oktatás
meghiúsulását eredményezheti. 

Mik a tipikus veszélyhelyzetek? 
Vannak szabályok, amiket be kell tartani. Például
alapvető, hogy felhevült testtel nem ugrunk a
vízbe. Nemcsak higiéniai okokból van szükség a
medencébe lépés előtt a zuhanyra, hanem azért
is, hogy a testünket hozzászoktassuk a víz hő-
mérsékletéhez. Kijövetelnél pedig azért kell le-
mosni magunkról a medence vizét, mert azt a
használók érdekében vegyszerekkel kezelik, és
azt nem mindenki bőre viseli el.

Egy kisiskolás már megérti, ezért el kell mon-
dani neki, hogy a víz veszélyes lehet, már egy

strand is, a nyílt vízről nem is beszélve. S szót
kell ejteni bizonyos eszközök – például a vízi-
bicikli – használatáról. Itt is sok múlik a szülő
felelősségén. Aki nem tud úszni, ne válassza az
élményt nyújtó eszközök használatát még
mellény használatával sem.

Nagyon könnyen meg lehet fulladni, s egy ful-
ladás nem úgy néz ki, ahogy a filmekben mu-

tatják. De ne arra készüljünk, hogyan oldjuk
meg a veszélyhelyzetet, hanem arra, hogyan
előzzük meg azt. Minden korosztálynak meg-
vannak a játékai a strandon, ha azt játsszák,
akkor nem történhet baj.

A gyerekek életében most hosszú idő kima-
radt, hiszen nem mehettek uszodába. Mennyi
idő alatt lehet visszahozni a vízbiztonságot?
Ez attól is függ, milyen szinten tartott, mikor
abbahagyta a tanulást. A szülő mindig győződ-
jön meg arról, hogy a gyermeke valóban tud-e
biztonságosan úszni. Mit jelent a biztonságos
úszás? Aki 25-50 métert tud megállás és eről-
ködés nélkül teljesíteni, az tud úszni. A termé-
szetes vizek azért mások, a folyókhoz, tavak-
hoz sokkal több gyakorlat kell. Ha valaki most
fejezett be egy tanfolyamot, inkább egy me-
dencés strandon kezdjen, ahol látni a medence
alját és a négy falát, ezek a támpontok bizton-
ságérzetet adnak.

GYŐRBEN 
NAGY HAGYOMÁNYAI
VANNAK 
AZ ÚSZÁSOKTATÁSNAK
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Remélhetőleg a következő évadban min-
den egyes előadást meg lehet tartani, a
színészek fent lehetnek a színpadon, a

nézők pedig a nézőtérről csodálhatják a dara-
bot – fejezte ki reményét dr. Dézsi Csaba András.
„Az igazgató úrnak köszönjük azt a munkát, amit
végzett a színházban, amit Győr kultúrájáért tett,
azt a munkát, amit annak idején a színház műkö-
déséért, becsületéért tett, amikor átvette annak
vezetését. Forgács Péter szép alkotópályát futott
be Győr városában, ezért hálásak vagyunk, kö-
szönjük, és sok sikert kívánunk neki a következők-
ben” – hangsúlyozta a polgármester.

Egyperces néma felállással emlékeztek a jelen-
lévők az évadban elhunyt Baranyai Ibolya szí-
nésznőre, Horváth András főmérnökre, Vass
Gábor színészre és Orbán István műszerészre.

A leköszönő igazgató a most záródó évadról el-
mondta: a pandémia megváltoztatta a színház
helyzetét, ennek ellenére több bemutatót is
meg tudtak tartani. A Margitszigetre elvitték az
Elisabeth-et,  a Váratlan vendéggel a Városma-
jori színpadon léptek fel, ahol közel ezer
,,maszkos” néző előtt játszottak. Bemutatták A
hőstenort, ami csak nyolc előadást érhetett
meg, aztán a Menyasszonytáncot, amelyben
már a színészek is maszkot viseltek, végül
egyetlen alkalommal előadhatták a Leánder és
Lenszirom mesejátékot is.

A járvány miatt egy furcsa évadot zárt a Győri Nemzeti Színház és 12 év után távozik Forgács Péter –
különleges évadzáró társulati ülést tartott a leköszönő igazgató. 

ELKÖSZÖNT FORGÁCS PÉTER IGAZGATÓ

KÜLÖNLEGES ÉVADZÁRÓ VOLT 
A GYŐRI SZÍNHÁZBAN
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A csökkentett nézőszámmal futó előadások ráfi-
zetésesek voltak és életszerűtlennek tűnt, hogy
a családok nem ülhettek egymás mellett. „Pró-
báltunk, darabokat gyártottunk, jelmezeket, dísz-
leteket készítettünk – magunknak bemutattuk,
majd feltettük a polcra. Szörnyű érzés ez egy
színházi ember számára” –  foglalta össze az
igazgató a pandémia okozta nehézségeket.

A győri színház is készített streaming-vetíté-
seket, 60 előadásra közel 3500-an váltottak

jegyet. A legnépszerűbb darab a Primadonnák
volt, még Madagaszkáron is megnézték.

Forgács Péter arról is beszélt, hogy egy pá-
lyázat kapcsán a Kék, kék, kék színdarabból
film készült, melynek jelenleg az utómunká-
latai zajlanak és látható lesz benne a 750
éves Győr, a színház és győri színészek is. A
következő évadban láthatja a közönség a
Szerelmes Shakespeare-t, amit még idén
terveztek.
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Győr keresztjét, melyet Lebó Ferenc szob-
rászművész készített, június 20-án avat-
ják fel ünnepélyes keretek között. A ke-

reszt annak állít emléket, hogy 1598-ban vissza-
foglaltuk a győri várat a töröktől. Győr érdemeit
1598 óta számtalan kereszt hirdette szerte Eu-
rópában. II. Rudolf császár ugyanis rendeletben
kötelezte az uralma alá tartozó városait, hogy ál-
lítsanak keresztet a győri vár visszafoglalásának
emlékére. Alsó-Ausztriában 31 ilyen Raaber
Kreuz őrzi a győri diadalt. A levéltár kiállítása
ezekhez a keresztekhez kapcsolódik. Hargitai
Beáta győri művésznek a keresztekről fotók
alapján készült festményei láthatók, Lebó Ferenc

GYŐR-KERESZTEK, A VASKAKAS LEGENDÁJA, A VÁROSI KIVÁLTSÁGLEVELEK

NYITOTT LEVÉLTÁRAK NAPJA

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A királyi kiváltságok elnyerésének 750. évfordulójának tiszteletére ren-
dezi idén a Győri Városi Levéltár a Múzeumok Éjszakáján a Nyitott levél-
tárak napjának programjait június 26-án. Kiállítás nyílik a Győr-keresz-
tekből, előadások hangzanak el többek között a török kori legendákról,
valamint újra betekinthetnek az érdeklődők az egykori városi börtönbe. 

pedig az új győri kereszt terveinek grafikáit tárja
a közönség elé – tájékoztatta lapunkat Bana Jó-
zsef levéltár-igazgató. Marcali Gábor és O. Jakócs
Péter kollégáink fotói is megtekinthetők lesznek,
amelyeket a Raaber Kreuz-ok felderítésére szer-
vezett túrán készítettek.    

A város történelme iránt érdeklődők ezen az
estén meghallgathatják dr. Bagi Zoltán Péter:
Győr eleste és visszafoglalása (1594–1598),
valamint Győr 1271. évi és 1743. évi kiváltsá-
gának történetéhez című előadását, Bana Jó-
zsef pedig a régi városháza legendáit eleveníti
fel, beszél a lőcsei fehér asszonyról, az
1848/49. évi forradalom és szabadságharc
győri eseményeiről, és a város egykori bíróiról,
polgármestereiről. 

A programok 16 és 22 óra között zajlanak majd,
a maszk használata, valamint a védettségi iga-
zolvány bemutatása a bejáratnál kötelező.
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A filmet 1961-ben forgatták, 1944-ben játszódik, a sztori
alap ötletét állítólag Bacsó Péter szolgáltatta Fábri Zoltán szá-
mára: egy auschwitzi kényszermeccs, és a kijevi kenyérgyár-
ban zajlott, németek elleni mérkőzés történéseiből gyúrták
össze. A történet szerint egy ukrán táborban egy csapat mun-
kaszolgálatos barátságos futballmérkőzést játszhat a német
katonák válogatottjával Hitler születésnapjának tiszteletére.
A meccs élet-halál harc, a beteg és az öreg is focizni akar, az
ételért, a pihenőért, a borzalmaktól való szabadulásért. A
meccs előtt még megkísérlik a szökést, de nem jutnak mesz-
szire, tudják, hogy másnap kivégzik őket, mégis kiállnak a né-
metek ellen, és győzni tudnak. A magyarok edzője a válogatott
focilegenda Ónodi, akit Sinkovits Imre alakít, a kétballábas zsi-
dó fiút Garas Dezső játssza, de láthatjuk a korabeli színjátszás
legnagyobb alakjait, Görbe Jánost, Márkus Lászlót, Szendrő
Józsefet, Gera Zoltánt és Benkő Gyulát is. Érdekesség, hogy a
meccsjelenetekben nem Sinkovits, hanem a Vasas futball-le-
gendája, az angyalföldi klub 1957-es első bajnokcsapatának
tagja, Szilágyi Gyula szerepelt. 

Fábri tragédiába hajló, de a szatírát sem mellőző remekműve
később olyan legendás hollywoodi filmeket ihletett meg, mint
a Menekülés a győzelembe Sylvester Stallonéval a főszerep-
ben, vagy a Hajrá, fegyencváros Burt Reynoldsszal. 

GYŐRPLUSZ FILMKLUB: KÉT FÉLIDŐ A POKOLBAN

ERKÖLCSI TANMESE FÁBRI FUTBALLFILMJE 
Ismét egy olyan mozit tűzött műsorára a Győrplusz Filmklub,
amelyet mindenkinek látnia kell, legfőképpen a focirajongók-
nak. Fábri Zoltán Két félidő a pokolban című filmjét június
18-án 19.30-tól vetítjük a Győr+ Televízióban. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu
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Már csak pár nap és kezdetét veszi a
nyári szünet. A vakáció minden
napján izgalmas programokkal vár-

ja látogatóit a győri állatkert. 

Naponta kétszer fantasztikus produkcióval,
különleges állatbemutatóval kápráztatja el
látogatóit az állatbemutató csapata. Aki
megváltotta belépőjegyét, bátran keresse
„Arénát” a csimpánzkifutó mellett, ahol
testközelből is találkozhatnak állatkertünk
lakóival. Hazai és egzotikus fajok is bemu-
tatkoznak egy látványos show keretében.
A látogatók megtudhatják, hogy ki a levegő
farkasa, miért köp a láma, vagy melyik állat
a Tyrannosaurus rex magyar hangja.

VAKÁCIÓZOO

IZGALMAS PROGRAMOK 
MINDENNAP 
AZ ÁLLATKERTBEN
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

Tündéri látványosság! A látogatók kedven-
cévé vált „tengerimalac-vonat” menetrend
szerint közlekedik 10:20-kor és 17:20-kor.
„A vágányok mellett kérjük, vigyázzanak!”
Mivel a szerelvény elég ijedős, a házirendet
érdemes betartani. A számukra kialakított
magasított járatban libasorban vonuló, ten-
gerimalacokból álló „vonat” nagyon mókás
látványt nyújt.

A nyári szünetben szintén mindennap egy
egész napot kitöltő látványetetési program
az állatkerti KAlandoZOO, melynek keretein
belül az érdeklődők amellett, hogy megte-

kinthetik az apellák, mókusmajmok, tapírok,
gibbonok falatozását, sok érdekes informá-
ciót is megtudnak az állatokról. Az állatkert
legújabb lakói, a 22 tagú pápaszemes ping-
vincsapat is a Kalandozoo látványetetések
részvevője. Honnan kapták a pápaszemes
elnevezést? Miért fehér a hasuk és fekete a
hátuk? A KalandoZoo során többek között
ez is kiderül. (x)

Részletes program:
www.zoogyor.com
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Díjmentes tanácsadás: Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942 (ügyfélfogadási időben) Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu

Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.
Ügyfélfogadás: hétfő: 8–14  óráig   //   szerda: 8–14 óráig   //   csütörtök: 11–17 óráig

Ismét személyesen intézhetik ügyeiket a lakossági ügyfelek június 1-jétől a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó
Irodákban. Az ügyfelek az irodákat a járványügyi higiéniás szabályok betartása mellett látogathatják.

AMagyar Nemzeti Bank által működtetett Pénzügyi
Navigátor Tanácsadó Irodahálózat (PNTI) szakem-
berei széles körű tapasztalattal rendelkeznek az

előrelátó pénzügyi termékválasztás, a minősített fogyasz-
tóbarát termékek, az elérhető állami támogatások, a
pénzügyi fogyasztóvédelmi ügyek, vagy akár a fizetési ne-
hézséggel küzdő ügyfelek problémáinak kezelése terén is. 

A szakértők segítenek többek közt:
• pénzügyi döntések előtt tájékozódni, az egyes szol-
gáltatók ajánlatait összehasonlítani, a különböző
konstrukciók előnyeit és kockázatait megismerni •
szerződéskötés előtt a szükséges dokumentumokat
értelmezni • fizetési nehézségek, eladósodottság ese-
tén az anyagi terhek csökkentését támogató lehetősé-
geket megtalálni • panaszügyek esetén a megfelelő fó-
rumhoz fordulni, a szükséges beadványokat kitölteni,
elkészíteni és benyújtani.

Az irodahálózat szakértői díjmentesen állnak a fogyasz-
tók rendelkezésére, a tanácsadás és az ügyintézés tel-
jesen ingyenes.

ÚJRA SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS
A PÉNZÜGYI NAVIGÁTOR TANÁCSADÓ IRODAHÁLÓZATNÁL

SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTORKERÉKPÁR-, MOPEDVEZETÔI
TEHERGÉPKOCSI-, NEHÉZPÓTKOCSI-, AUTÓBUSZVEZETÔI-,
GKI-TANFOLYAMOT FOLYAMATOSAN INDÍTUNK!

Az ÁKO; VSM; KK mutatók a www.netcarjogsi.hu honlapon megtekinthetôk

Jelentkezni lehet: Gyôr, Jereváni út 42.

Telefonszám: 96/418-959 • E-mail-cím: gyor@netcariskola.hu
Honlap: www.netcarjogsi.hu

Elméleti képzés tantermi,
illetve e-learning (távoktatás)
formában is választható.
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MUSZAKI
ELOKÉSZÍTO
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 munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, il-
letve az e-mail tárgyában tüntesse fel a pályázott munkakör
megnevezését.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivi-
telezési Igazgatósága, valamint Vagyonke-
zelési Igazgatósága munkatársat keres az
alábbi munkakör betöltésére:

´́
´́ ´́

Elvárások: 
felsőfokú végzettség
1-3 éves gyakorlat
gyakorlatias munkavégzés,
felhasználói szintű számítógépes ismeret

Előnyt jelent:
növényorvosi, tervezői ismeretek

Munkavégzés helye: 
Győr

Jövedelem: 
versenyképes

Jelentkezési határidő: 
2021. június 20.

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

KERTÉSZ-
MÉRNÖK

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakör
betöltésére:

Közműfelújítások miatt ideiglenes for-
galomkorlátozásokra kell számítani
Győr belvárosában. A Győr-Szol Zrt.

Távhőszolgáltatási Igazgatósága primer
távhővezeték-rekonstrukciót végez az Aradi
vértanúk útján, illetve az Árpád út területén.
A kivitelezéssel párhuzamosan gázvezeték-
rekonstrukció is zajlik az Aradi vértanúk útja
Árpád út–Arany János út közötti szakaszán. 

A közműfelújítások miatt az Aradi vértanúk
útján lévő szökőkút melletti buszmegállót
ideiglenesen áthelyezik az Aradi vértanúk útja
21. szám elé június 16-tól július 7-ig.

Az Árpád út déli oldalát az Észak-Dunántúli
Vízügyi Igazgatóság épülete előtti szakaszon
lezárják, emiatt az Árpád úton az Aradi vér-
tanúk útjától keleti irányban, a Teleki László
utca felé egyirányú forgalmi rendet vezetnek be.

FORGALOMKORLÁTOZÁS

Vannak a városban olyan vízterületek, ahol
nem biztonságos a vízben tartózkodás, ezért
Győr Megyei Jogú Város Jegyzőjének kiadott
19456-7/2008. számú jegyzői határozatá-
nak értelmében tilos fürödni az adyvárosi tá-
rozótóban, a József Attila-lakótelep területén
létesített kettő tározótóban, az Iparcsatorna
teljes hosszában, a Rába folyó mindkét felén,
a bácsai vízáteresztő zsilip környékén (Holt-
Duna-ágban), a pinnyédi híd győri hídfőjénél,
a püspökerdei átvágás teljes hosszában,
Győr-Újvárosban a Mákos-dűlői volt kavics-
bányában, Győr-Gyirmóton a Marcalban, a
bácsai bányagödrökben, a Holt-Marcalban
(rabkerti tóban) és a győrszentiváni volt sza-
badstrandon. A Kovalter pihenőpark területe
kizárólag napozásra használható.

A korlátozás várhatóan június 29-e és au-
gusztus 13-a között lesz érvényben.

Az Aradi vértanúk útját teljes szélességben le-
zárják a Szent István út–Aradi vértanúk útja 20.
szám között, az Árpád út–Aradi vértanúk útja 23.
szám között, illetve a Bajcsy-Zsilinszky út– Vi-
rágpiac között. A korlátozás várhatóan július 8-a
és augusztus 13-a között lesz érvényben. Az
Aradi vértanúk útjának lezárása során az Árpád
út egyirányú forgalma (Teleki László utca felé) és
a Bajcsy-Zsilinszky utca forgalma biztosítva lesz.
Az Aradi vértanúk útját érintő buszok ez időszak-
ban terelő útvonalon közlekednek, a busszal köz-
lekedők számára ideiglenes buszmegállót alakí-
tanak ki a Szent István út 19–25. szám előtt.

A munkát végző közműszolgáltatók a felújí-
tás ideje alatt az arra közlekedők szíves tü-
relmét, megértését kérik.

AGyőr-Szol Zrt. értesíti a közlekedőket,
hogy az Árpád parkolóházban az E.ON

Zrt. június 14-én, hétfőn reggel 8 órától
várhatóan 16 óráig tervezetten szünetel-
teti az áramszolgáltatást, így a létesítmény
ebben az időszakban nem lesz használha-
tó. Az üzemeltető kéri az autósokat, hogy
ez idő alatt másik parkolóházat vegyenek
igénybe. A bérlettel rendelkező ügyfelek
részére a szolgáltató más belvárosi parko-
lóházakban biztosít parkolási lehetőséget
a rendelkezésre álló kapacitások függvé-
nyében. Az üzemeltető a közlekedők türel-
mét és megértését kéri!

TERVEZETT ÁRAMSZÜNET 
AZ ÁRPÁD PARKOLÓHÁZBAN 

FÜRÖDNI TILOS!

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

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

TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

´́ ´́

´́ ´́
Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ
Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

gépeket biztosítunk.

Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik egy stabil,
kiszámítható munkahelyen, kötetlen munkaidŐben?
Akkor nálunk jó helyen kopogtat!

A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő üzletága
felvételt hirdet

munkakör betöltésére!

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzett-
ségű, jó szervező és koordináló képességgel rendel-
kező, önálló munkavégzésre képes vezető egyéniség.

Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társashá-
zakban társasházkezelői tevékenység ellátása.

A felvételnél előnyt jelent a társasházkezelői végzett-
ség és/vagy az építőiparban szerzett gyakorlat, saját
gépkocsi.

Jelentkezési határidő: 2021. június 21.

Hogyan kezdődött részvétele a kutatásban?
Egyetemi tanulmányaim végéhez közeledve
szakdolgozati témát kerestem. A Széchenyi
István Egyetem, valamint két akkreditált la-
bor, a Pannon-Víz Zrt. Minőségvizsgáló La-
boratóriuma és az AdenoChem Laboratories
Bt. közös kutatását ajánlották fel szakdolgo-
zati témának. Megragadtam a lehetőséget,
hiszen már elsőre nagyon érdekesnek talál-
tam, főleg egy olyan területen vizsgálódni,
mely egyébként nem része az egyetemi tan-
anyagnak, csupán érintőlegesen. A téma iz-
galmassága miatt a helyi Tudományos Diák-
köri Konferencián is részt vettem 2020
őszén, ahol a környezetmérnöki szekcióban
I. helyezést értem el, és jogosultságot sze-
reztem az országos fordulón való részvétel-
hez. A 35. Országos Tudományos Diákköri
Konferencián a Műszaki Tudományi szekció-
ban mutattam be pályamunkámat, azon be-
lül pedig az Ivóvízkezelés és szennyvíztisztí-
tás tagozatban, ahol I. helyezést értem el.

Mi volt a témája?
A téma egy egészségügyi intézmény belső ivó-
vízhálózatának mikrobióta-vizsgálata volt,
melynek során azt tanulmányoztam, hogy az
intézményben milyen baktériumközösség van
jelen a hálózati ivóvízben. A kutatás során ha-
gyományos tenyésztéses eljárást alkalmaz-
tam, valamint API-tesztekkel faji szintű azo-
nosítást is végeztem. Az API (Analytical Profile
Index) teszteket nem használják a rutin ivóvíz-
vizsgálatok során, baktériumok faji szintű azo-
nosítására alkalmas rendszer, mely tesztcsí-

GREGOSITS DALMA NYERTE
AZ EGYETEMI ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJÁT

A Széchenyi István Egyetem Alapítványának felajánlott ösztöndíjunkat
idén Gregosits Dalma nyerte. Az elismerést Rácz Attila, a Pannon-Víz
Zrt. elnök-vezérigazgatója és dr. Fekete Dávid egyetemi docens adta
át. Interjúnkban a díjazottal, Gregosits Dalmával beszélgettünk, aki
környezetmérnöki alapszakon végzett az idén januárban. 

kokból és online adatbázisból áll. A tesztcsí-
kokban a baktériumok különböző anyagcsere-
reakcióit lehet megfigyelni. Az intézmény jel-
legéből adódóan főleg humánegészségügyi
kórokozók jelenlétét tanulmányoztam. 

Milyen eredményre jutott? 
A vonatkozó jogszabályban előírt elsőrendű
baktériumcsoportok képviselőit nem sikerült
kimutatnom a vízmintákból, de a háttérmik-
robiótát tanulmányozva néhány Aeromonas,
és Pseudomonas nemzetségébe tartozó fajt
azonosítottam, melyekre érdemes figyelmet
fordítani. 

Kik segítették a munkáját?
A kutatásban témavezetőm dr. habil. Zseni
Anikó egyetemi docens volt, szakdolgozatom
konzulenseként pedig dr. Miseta Roland is tá-
mogatott. A vizsgálatokat a Pannon-Víz Zrt.
Minőségvizsgáló Laboratóriumában végeztem
el. Az AdenoChem Laborból Kiss Csaba volt, aki
közreműködött a kutatásban. A kutatásból
egyébként készül egy angol nyelvű publikáció
is. Ezzel a kutatással olyan területen szerez-
hettem tapasztalatot, mely környezetmérnö-
kök körében nem a leggyakoribb. Ezenkívül egy
hathetes szakmai gyakorlatot is eltöltöttem a
Minőségvizsgáló Laboratóriumban, ahol az
ivóvízlaborban, a talajlaborban és a mikrobio-
lógiai laborban végzett vizsgálatokkal ismer-
kedtem meg. Jelenleg Győrben a Vidra Környe-
zetgazdálkodási Kft.-nél dolgozom, ahol kör-
nyezetvédelmi tervezői feladatokat látok el,
egyelőre gyakornokként.

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

TÁRSASHÁZKEZELÓ́
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Fűkaszálást, kertek rendezését,
elhagyott kertek, telkek gondo
zását, fakivágást, tuják nyírását
vállalom. +3620/5172701

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győrben
és környékén. Kisebb munkát
is! Tel.: 0670/3846557.

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

EGYÉB

Kéziszerszámokat, kulcso
kat, fogókat, kalapácsokat,

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

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

Takarítási akciót hirdet a
győri TippTopp mosoda.
Takarítás, szőnyegtisztítás,
mosás, vasalás. 10%os ár
engedmény a megrende
lőknek. 0670/6708268.
Győr, Árpád út 53., Tipp
Topp mosoda.

Kerítések, kapuk, javítása
készítése, lakatosmunkák,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 0670/2237957.

Fűnyírást, kertgondozást
kertkarbantartást, kertépí
tést vállalok. Tel.: +36
70/5418154. Email: gyor
kertesz@gmail.com

Ajtók, ajtózárak javítása!
Kültéri és beltéri ajtók javí
tása, vasalat, zárcsere, zár
javítás. 0670/2237957

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falap javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Telefonszám: 06
30/3762712

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
rés–szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Érd.: 0670/8846838

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

• 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

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Érdeklődni le
het0670/2657643

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

Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk.
www.huzatmentes.hu
+3630/5209228  

Fűnyírást, fűkaszálást, elha
nyagolt területek megtisztí
tását, fáktuják kivágását,
ágdarálást, tuskómarást vál
lalok Győrben és környékén.
Érdeklődni lehet: 
0630/9715932

TAKARÍTÁSI FELADATOKRA
gyakorlattal rendelkező
hölgyek jelentkezését 
várjuk állandó délelőttös, 
délutános és éjszakás 
munkarendekbe,
győri iparterületre.

Jelentkezni
a hr-gyor@domefsg.hu 
e-mailen vagy hétköznap
8–15 óra között 
a 70/454-4644-es 
telefonszámon lehet.
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A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,
a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel

szemben 3.000 nm és 50.000 nm között
igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.

A telkeket teljes közmû ellá tás sal,
aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 

értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-20/975-2528 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

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

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
A m

i elhivatottságunk!

Jelentkezés önéletrajzzal: as.tractusmed@gmail.com
e-mail-címen vagy a +36-70/451-0657 telefonszámon.
Gyôr, Pátzay Pál utca 7.

A&S Tractus-Med Kft. felvételt hirdet

MUNKAKÖRBE.

körzeti ápolónô 

satukat, műhelyberendezé
seket, kerti szerszámokat
vásárolnék. Érdeklődni le
het telefonon: 0620/415
3873.

Gombfocicsapatokat (akár
töredéket) vásárolnék a ’70
es, ’80as, ’90es évekből.
+3630/5047929

Bioptron lámpát, színterá
piát, állványt, dobozt, lég
terápiát, Ceragem ágyat
vásárolok! Érd.:
0620/5299861.

LAKÁSCSERE

Győrrévfalui, határozatlan
szerződéses, 36 nmes, fel
újított, önkormányzati,
nyugdíjasházi, csak lakbérfi
zetéses lakásomat elcserél
ném kisebbre, vidékre is.
Érd.: 0630/3553414es te
lefonon.

96/505050

Szigeti, 1 szobás, 42 nmes,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 2
3 szobás, határozotthatáro
zatlan idejű, adyvárosi bérle
ményre. (Hirdetésszám: 743)

Belvárosi, 4 szobás, 116 nm
es, összkomfortos, teljesen
felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
23 szobás, 5080 nmes,
határozatlanhatározott bér
leti szerződéses bérlemény
re. (Hirdetésszám: 386)

Adyvárosi, 2 szobás, 47 nm
es, összkomfortos, távfűté
ses, határozott idejű bérleti
szerződéses, teljesen felújí
tott, csendes környéken lé
vő, parkolási lehetőséggel
rendelkező, igényes lakást

cserélne 5065 nmes, 3
szobás, határozotthatáro
zatlan idejű bérleti szerző
déses bérleményre. Sziget,
Újváros, Sárás kizárva. (Hir
detésszám: 385)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm
es, összkomfortos, távfűtéses,
felújított, műanyag ablakos,
határozatlan idejű bérleti szer
ződéses lakást cserélne 5060
nmes, 23 szobás, határozott
határozatlan idejű bérleti szer
ződéses bérleményre. Sziget,
Újváros, tartozás kizárva. (Hir
detésszám: 388)

Adyvárosi, 2 szobás, 68 nm
es, összkomfortos, távfűtéses,
határozatlan idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne
5055 nmes, 2 szobás, hatá
rozatlan idejű bérleti szerző
déses bérleményre. Sziget,
Újváros, Bán Aladár utca ki
zárva. (Hirdetésszám: 389)
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HOROSZKÓP 
Készítette: Szakács Anna asztrológus

KOS 
Hallgassanak párjukra, nem akar rosszat. Ha vitába is keverednek
vele, lássák be, ha tévedtek. A hét első felében kiderül néhány
igazság, rendezni tudnak eddig labilis kapcsolatokat ez alapján.
Engedjék el, akit el kell, ne szenvedjenek mások miatt. Péntekre
lecsitul minden.

BIKA 
Próbáljanak határozottak maradni a héten, nem lenne szerencsés,
ha mást mondana szívük, és mást eszük. Legalább önmagukkal
legyenek harmóniában. Párjuk hiányolja önöket, szükségük lenne
arra, hogy több időt töltsenek egymással. Ne kapkodjanak, ha ve-
zetnek, lassítsanak kicsit.

IKREK 
A héten minden úgy történik, ahogyan azt eltervezték. A gyakor-
lati kérdésekben most mindenki önökhöz fordul segítségért. Pró-
báljanak párkapcsolatukban is így kiigazodni, próbáljanak közös
nevezőre jutni legalább a fontos kérdésekben. Nyugodtabb hét-
végéjük lesz így.

RÁK 
Ne gyötörjék magukat a héten, annyi önmarcangoló gondolat,
amire most képesek lennének, csak negatív hatással lenne önök-
re. Próbálják átfordítani magukban ezt a folyamatot, teremtsenek
maguk köré pozitív eseményeket, hangulatot azzal, hogy pozití-
vabban gondolkoznak.

OROSZLÁN 
A héten csak a szép dolgokra koncentráljanak, szívják magukba
a jót, a pozitívumokat. Tudatosan tegyék mindezt, különben el-
sodorják gondolataikat, érzelmeiket az önök körül történtek. Ez
feltűnik környezetüknek is, ne csodálkozzanak, ha tanácsot kér-
nek majd.

SZŰZ 
Ha falakba ütköznek most ügyeiket illetően, ne csodálkozzanak.
Várjanak egy kicsit, ezzel sokkal többre mennek. Persze a vára-
kozás idejét ne idegeskedéssel töltsék, inkább építsék lelküket.
Ha kell, olvassanak személyiségfejlesztő könyveket, kérjenek ta-
nácsot szakembertől.

MÉRLEG 
Munkájuk gyümölcse lassan kezd beérni, de még azért legye-
nek éberek. Párjuk végre hallgat önökre, üljenek le egymással
higgadtan beszélgetni. Egy közös utazás is jót tenne. Ha nem
tudják megtenni, fordítsanak időt közös elvonulásokra, séták-
ra, vacsorákra. Meglesz a pozitív eredménye.

SKORPIÓ 
Legyenek minél tudatosabbak a héten, teremtő energiáik most
meglehetősen jól működnek. A hét eleji pozitív lendületet tartsák
meg, ne üljenek bele saját hangulati ingadozásaikba, csak önma-
guk ellen dolgoznának. Ezzel elveszítenének embereket, akik ed-
dig segítettek önöknek.

NYILAS 
Most minden bölcsességükre és éleslátásukra szükségük lesz,
nagy próbák elé állíthatják önöket munkahelyükön. Az ideges-
kedés persze nem sokat segít, ezért vezessék azt le sportban,
beszélgetéssel. Párjuk is számít önökre, együtt meg tudják ol-
dani a helyzetet.

BAK 
A hét elején meginoghat pár kapcsolatuk, ez nem esik jól önöknek.
A veszteség érzését minél előbb engedjék el lelkükből, inkább azt
nézzék, mi az események pozitív vetülete. Erre építkezzenek, hi-
szen előre láthatóak voltak ezek a változások. A hét közepétől új
távlatok nyílnak meg.

VÍZÖNTŐ 
Gondoljanak a héten arra, hogy megtettek mindent, amit csak le-
hetett, hogy ügyeik pozitívan alakuljanak. Ez most a kivárás sza-
kasza, próbálják minél pozitívabban eltölteni. Ezzel idegeiket is
megkímélik persze. A hét második felében végre konkrét előre -
lépés történik.

HALAK 
A héten kénytelenek önök irányítani az eseményeket, legalább így
biztosan tudják, hogy úgy lesz majdnem minden, ahogyan azt sze-
retnék. Ez kimerítheti önöket, az egyensúlyt próbálják megtartani.
Elemezzékk a történéseket, a többiek viselkedését a jövőre nézve.

JÖVŐ HETI

HÉTFŐN 19 ÓRAKOR
A GYŐR+ RÁDIÓBAN!

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
11:05 A szenátor fodrásza – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Péter percek – Gyárváros városrészben Hajtó Péterrel
19:35 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
20:35 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Azori-szigetek – kisfilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 16. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben Hajtó Péterrel
10:10 Kvantum – tudományos magazin
10:35 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
11:00 A magyarság totemállatainak nyomában 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Építech – házépítők magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 17. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...! 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Konkrét – hírháttér műsor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Az egészséges táplálkozás 
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Egy nap a világ – Azerbajdzsán /útifilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 18. PÉNTEK   

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 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Konkrét – hírháttér műsor
09:40 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Natura Túra – ismeretterjesztő film
11:00 A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Két félidő a pokolban –Győrplusz Filmklub (12)
21:35 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 12. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri ütősmaraton – dokumentumfilm
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben Hajtó Péterrel
10:10 Az óra – kisfilm
10:30 Gázfröccs – autós magazin
11:00 Foto-Zoom+ / fotós workshop
11:30 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Konkrét – hírháttér műsor
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
21:00 Egy nap a világ – Azerbajdzsán/útifilm
21:30 Egy kilincstől a villanymozdonyig… 
22:30 Győri7 – heti hírösszefoglaló

JÚNIUS 13. VASÁRNAP   

07:00 Nyugdíjas Egyetem 
08:00 Creative chef – főzőműsor
09:00 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
09:30 Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
11:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
16:00 Mici néni két élete – Győrplusz Filmklub
17:30 Aki dudás akart lenni… – portré Juhász Zoltánról
18:20 Azori-szigetek – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Konkrét – hírháttér műsor
19:15 A magyarság totemállatainak nyomában 
20:05 Lámpaidők – kisfilm
20:15 Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
20:40 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
21:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:30 Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert

JÚNIUS 14. HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
07:00 Lelki egészségünk szempontjai –

Antal Judit mentálhigiénés szaktanácsadó
07:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
08:00 Nyugdíjas Egyetem – energiahatékony elektromos járművek
09:00 Credo – katolikus krónika
09:30 Zooo+ / állatbarátok magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Építech – házépítők magazinja
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kvantum – tudományos magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 15. KEDD   

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 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Az idő vasfoga – dokumentumfilm
10:10 Az óra – kisfilm
10:30 Remeteidő – dokumentumfilm

JÚNIUS 12-TŐL 18-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

Elek Gábor szövetségi kapitány kihirdette
a magyar női kézilabda-válogatott 19
fős keretét a június 21-én kezdődő olim-

piai felkészülésre. Az ötkarikás játékokra 14 já-
tékos, valamint egy tartalék nevezhető be. A
jelenlegi, bő keretben egy játékos, a jobbszélső
Lukács Viktória képviseli a Győri Audi ETO KC-t.
A Ferencvárosból tíz, a Siófok és a Debrecen
együtteséből három-három, az MTK-ból és a
Vácból egy-egy kézilabdázó került a csapatba.
A válogatott szakmai tanácsadójaként utazik
az olimpiára Görbicz Anita.  

Az egyetlen újonc a Debrecen 23 éves beállója,
Bordás Réka, aki eddig még nem lépett pályára
a felnőttválogatottban. Elek Gábor szövetségi
kapitány elmondta, mivel az olimpiára csupán
14 játékos, valamint egy tartalék nevezhető, a
védekező- és a támadóspecialista kézilabdá-
zókkal még jobban korlátozná a lehetőségeket.
,,Nagyon sajnálom, hogy emiatt Csiszár-Sze-
keres Klára kimaradt a keretből, de úgy érzem,
egy kisgyermekes anyukával nem tehettük
volna meg, hogy végigcsinálja a felkészülést,
majd itthon marad. Ezt természetesen meg-
beszéltem az érintettel is a kerethirdetést
megelőzően" – mondta Elek Gábor.

A győri teke kedvelői biztosak voltak abban,
ha a városban csarnokot neveznek el vala-
kiről, akkor az csak a sportág legendája, a
2007-ben 51 éves korában elhunyt Kristyán
Zsuzsa lehet. A Győr-Szol TC otthona hiva-
talosan szombaton vette fel az ötszörös vi-
lágbajnok nevét. Ekkor leplezte le Rózsavölgyi
László önkormányzati képviselő és Szabó
Ákos, a Győr-Szol stratégiai igazgatója az új
emlék- és névtáblát is.

Az ünnepségen Mráz László, kétszeres vi-
lágbajnok is felidézte a közös emlékeket, hi-
szen pályájuk még a hetvenes években ta-
lálkozott, rengeteg versenyen vettek részt
együtt. Elmondta, hogy a győri sportoló
minden tiszteletet megérdemel, hiszen ha-
talmas teljesítmény, amit Kristyán Zsuzsa
tett a magyar tekézésért.

KRISTYÁN ZSUZSÁRÓL NEVEZTÉK EL A TEKECSARNOKOT

LUKÁCS AZ EGYETLEN GYŐRI A TOKIÓI KERETBEN

A csapat június 21-én Balatonbogláron kezdi
meg a felkészülést, majd 28-án Székelyudvar-
helyen folytatja a munkát, július 4-től pedig
Sió fokon dolgozik tovább. A válogatott július 6-
án Montenegró, július 9-én és 12-én pedig

Brazília ellen játszik felkészülési találkozót. A
csapat július 16-án utazik ki Tokióba, ahol Nor-
végiával találkozik edzőmeccsen. Az első olim-
piai csoportmérkőzést július 25-én Franciaor-
szág ellen vívja a válogatott.

Fotó: mksz.hu

Fotó: Ács Tamás



2021. június 11.38

Az ETO felnőttcsapatában eltöltött hu-
szonkét év után, a Mosonmagyaróvár el-
leni bajnoki mérkőzéssel Görbicz Anita

hivatalosan is befejezte a játékos pályafutását.
A Győr csapatkapitánya ugyanúgy három góllal
zárta ezt a találkozót, mint legelső élvonalbeli
meccsét 1999 áprilisában, amikor még 16 éves
sem volt. A Győr most 26–20-ra nyert és ezüs-
térmes lett a bajnokságban. Jellemző, hogy
Görbicz első szezonjában a bronzérmet is óriási
sikerként ünnepelte minden győri, most már a
BL-diadal az eredményesség mércéje. Ezt az
utat Görbicz Anitával járta végig a klub.

Görbicz gyerekként az ETO-ban ismerkedett
meg a kézilabdával, és a zöld-fehéreknél is zár-
ta karrierjét, úgy, hogy soha másik klub mezét
nem viselte. A csodálatos karrier alatt számta-
lan trófea megszerzéséhez segítette szeretett
csapatát. Görbe összesen 3797 gólt lőtt az ETO
színeiben. Egy 2007-ben lejátszott, Debrecen
elleni bajnokin volt a legeredményesebb, ami-
kor 18 gólt szerzett. Görbicz a válogatottal két

ELBÚCSÚZOTT A KÉZILABDA KIRÁLYNŐJE
GÖRBICZ ANITA 13-AS MEZÉT VISSZAVONULTATTA A KLUB

olimpián szerepelt, először 2004-ben Athén-
ban ötödik, majd négy év múlva Pekingben ne-
gyedik lett a csapattal, 2003-ban világbajnoki
ezüstérmes lett. A nemzeti csapatban 233
mérkőzésen 1111 gólja volt, ezzel az örökrang-
sor nyolcadik helyén áll.

Sorsszerűnek tűnik, hogy Görbicz a 750 éves
Győr városának klubjában, a világ egyik legjobb
női kézilabdacsapatában 750. tétmérkőzésén
lépett pályára, búcsúztatójában ezt emelte ki
dr. Dézsi Csaba András is. Győr polgármestere
Görbiczet a magyar sport legendás alakjának,
példaképnek nevezte, akinek sok ezren kö-
szönhetik a kézilabda iránti elkötelezettségü-
ket. Görbiczék voltak azok, akik meglapozták az
aranykorszakot, nekik is köszönhető, hogy a
Győrt az egész világon a kézilabda városaként
is ismerik.

Görbicz Anita nem távolodik el a kézilabdától,
és élete klubjától sem, a jövőben azonban
más feladatok várnak rá a vezetőségben. Ad-
dig is, nyáron a szakmai stáb tagjaként az
olimpián segítheti a válogatottat a minél jobb
szereplésben. „Próbáltam felkészülni a búcsú pillanataira, de

erre nem lehet. Elég jól eltitkolták előlem, hogy
a kisfiam végzi el a kezdődobást, ott eltörött a
mécses, potyogtak a könnyeim, így kezdtem a
meccset. Csodálatos este volt. Úgy érzem, ke-
rek a pályafutásom, sok mindent átéltem az -
óta, ahogy elkezdtem a játékot itt, a Magvassy-
csarnokban, és ahogy befejeztem az Audi Aré-
nában. Mostantól a családommal is több időt
tudok tölteni. Kisfiamnak, Boldizsárnak pár
napja mondtam, hogy abbahagyom, és könyör-
gött, hogy még ne. Nagyon szeretett velem ed-
zésre járni és a többiekkel focizni. Megígértem,
hogy jöhet velem a következő szezonban is,
mert a klubot nem hagyom el. Örülök, hogy így
lett vége” – nyilatkozta Görbicz Anita.

Ugyancsak a pénteki volt az utolsó mérkőzé-
se az ETO színeiben a 2009-ben igazolt, öt-
szörös BL-győztes brazil Eduarda Amorim-
nak, illetve a tavalyelőtt érkezett francia
Béatrice Edwige-nek. Mindkét világbajnok
játékos az orosz Rosztov-Donhoz távozik. A
találkozó után Bartha Csaba klubelnök beje-
lentette: Görbicz 13-as mezét visszavonul-
tatja az ETO, emellett szektort neveznek el a
klasszisról. Amorim visszavonulása után a
18-as mezt szintén visszavonultatják majd
Győrben, és az ő nevét is viseli mostantól az
aréna egyik szektora.

Eljött az utolsó meccs, amely egy elképesztően sikeres pályafutást zárt le. Görbicz Anita első és utolsó,
ETO-színekben lejátszott felnőttmérkőzése között 22 év telt el. 

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter
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Összesen tizennyolc dobogós helyezést, ebből
kilenc aranyérmet, hét ezüstöt és két bron-
zot hoznak haza a magyar versenyzők Győr

testvérvárosából, a lengyelországi Poznanból, a ka-
jak-kenu Európa-bajnokságról. Az olimpiai prog-
ramban is szereplő számokban négy első, két má-
sodik és egy harmadik helyezés volt a magyar mér-
leg. A Graboplast Győri VSE sportolói öt éremmel
vették ki részüket a válogatott sikeréből.

Kopasz Bálint a kajak egyesek 500 és 1000 méteres
döntőjében is első lett. A 23 éves győri remek for-
mában van, és a hosszabbik távon a várakozások-

KOPASZ BÁLINT  KÉT ARANYAT
SZERZETT AZ EB-N

DOBOGÓS HELYEKKEL HANGOLT AZ OLIMPIÁRA BALLA VIRÁG ÉS TAKÁCS KINCSŐ

nak megfelelően a portugálok klasszisával, régi ri-
válisával, Fernando Pimentával vívott nagy csatát,
amelyet végül magabiztosan nyert.

„Már a Poznanba érkezéskor éreztem, hogy nagyon
jó formában vagyok. Nagyszerű érzés volt most vé-
gigmenni a pályán, én úgy éreztem, hogy én veze-
tek, és a hajrában még rá is tudtam tenni egy lapát-
tal. Ez volt eddig a legjobb versenyem idén. Tökéle-
tesen éreztem a dinamikát és az erőt” – értékelt Ko-
pasz Bálint, hozzátéve, reméli, hogy ott lehet majd
Tokióban.

A győriek közül Balla Virág ezüstérmet szerzett ke-
nu egyesben 500 méteren, majd párosban Takács
Kincsővel 200 méteren második, az 500 méteres
távon pedig harmadik lett.

„Gyorsulnunk kell az elején, azt érzem, hogy ott nagyon
elmennek a többiek, erre nagyobb hangsúlyt kell fek-
tetnünk. Hetek óta versenyzünk, én személy szerint
mentálisan kicsit elfáradtam ettől. A következő pár hét
jót fog tenni, hogy tudjunk újra alapozni és nagyobb
hangsúlyt kapjanak a kondiedzések, hiszen azok nagyon
hiányoznak. Még rengeteg tennivalónk van az olimpiáig”
– nyilatkozott Balla Virág az ötszázas döntő után.

Hüttner Csaba szövetségi kapitány a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség elnökségének június 21-i ülését kö-
vetően hirdeti ki a tokiói olimpiára utazó keretet,
amelynek nyolcvan százaléka már összeállt. Várha-
tóan a sportágban Kopasz Bálint, Balla Virág és Ta-
kács Kincső képviseli Győrt az olimpián.

Fotók: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

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.

Sertéslapocka

Bôrös
sertéscomb

Füstölt hátsó csülök
Juhász hús

Helyben készített 
grillkolbász

AKCIÓ: 06. 11.—06. 17.

1059 Ft/kg

799 Ft/kg

1299 Ft/kg

1699 Ft/kg

Rege ecetes
almapaprika

5 l, 199,80 Ft/l

Húsos császárvég 1.069 Ft/kg
Sertésmáj 320 Ft/kg
Sertés húsoscsont 300 Ft/kg

Gere villányi 
olaszrizling

0,75 l, 2265,33 Ft/l

1699 Ft/db

999 Ft/db

1999 Ft/db helyett

Burgonyasaláta       200 Ft/db
0,39 kg, 512,82 Ft/kg




