


több szü-
letik a követ-
kező évek ben” –
hangsúlyozta Simon
Róbert Balázs. „Az el-
múlt időszakban annyi te-
lepülésfejlesztési támogatás
jött a megyébe, mint korábban
még soha, olyan feladatokat is el
tudtunk végezni a falvakban, amik ko-
rábban még csak álom kategóriába tar-
toztak” – emelte ki Németh Zoltán. „Már a
kistelepüléseken is jogos igény, hogy városias
szolgáltatásokat nyújtsanak, ez is kell ahhoz,
hogy a népesség helyben maradjon vagy akár
bővüljön is” – fogalmazott a megyei közgyűlés
elnöke. „Győrön és Sopronon kívül, 60 telepü-
lést érintően, 1000 új férőhelyet tudtunk kiala-
kítani a megyében, a települések egyharmadán
már van bölcsődei szolgáltatás, ami igen jó
arány” – mondta a megyei elnök. A 14 férőhe-
lyes kisbajcsi bölcsőde a tervek szerint jövő jú-
niusra készül el, kivitelezője a Stifa-Bau.
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Állami és európai uniós forrásból bölcsőde épül
162 millió forintból a Győrhöz közeli Kisbajcson,
a fejlesztés alapkövét hétfőn tették le, ünnepé-
lyes keretek között. 14 férőhelyes, modern léte-
sítmény épül az egyre növekvő lélekszámú tele-
pülésen, ahol már régóta nagy igény volt egy böl-
csőde építésére. Az ünnepélyes alapkőletételen
a térség országgyűlési képviselője kiemelte, hi-
ánypótló beruházás készül Kisbajcson, míg a me-
gyei közgyűlés elnöke arról beszélt, hogy a saját
bölcsőde komoly népességmegtartó erő lehet. 

„Történelmi a mai nap a település életében, sok
álmatlan éjszakánk volt a projekt miatt, de min-

BÖLCSŐDE ÉPÜL KISBAJCSON

162 MILLIÓBÓL

denkit biztosíthatok, hogy jó befektetés lesz Kis-
bajcs számára a saját bölcsőde megépítése” –
mondta a település polgármestere. „Jelenleg is
9-10, mindössze 2,5 éves kisgyerek jár kénysze-
rűségből az óvodánkba, mert a szülőknek vissza
kellett menniük dolgozni, ez a helyzet hamaro-
san szerencsére megváltozik” – fogalmazott Ka-
mocsai Sándor. „Hiánypótló beruházás készülhet
el ezen a gyorsan fejlődő, Győr melletti települé-
sen, ahol régóta komoly igény van a saját bölcső-
dére” – fogalmazott a térség országgyűlési kép-
viselője. „Egy 14 fős intézmény épül meg a kö-
vetkező hónapokban, ami várja majd a leg -
apróbb kisbajcsiakat, akikből remélhetőleg még

Kara Ákos győri országgyűlési képviselő
meghívására Pannonhalmán járt Varga
Judit igazságügyi miniszter. Közéleti fó-
rumot is tartottak, előtte azonban kerék-
pároztak is az új bicikliúton – írta Kara
Ákos a Facebook-oldalán. 

Az országgyűlési képviselő lapunk kér-
désére elmondta, hogy az elmúlt évek-
ben számos kormányzati döntés szü-
letett, amelyekkel fontos fejlesztése-
ket valósíthatott meg a főapátság.
„Ezekről is és a tervezett újabb pan-
nonhalmi célokról is beszélgettünk
Hortobágyi T. Cirill főapát úrral, aki a
közéleti fórum előtt vendégül látott
minket a levendulásban”.

KARA ÁKOS VENDÉGE VOLT AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTER
Kara Ákos elmondta: a közéleti fórumon a
Parlament által nemrégiben elfogadott,
gyermekeket védő törvény volt a közép-
pontban, hiszen Magyarországot rég nem
látott támadás érte e jogszabály miatt. 

Kara Ákos hozzátette, hogy ismét minden-
kinek van lehetősége részt venni a nemzeti
konzultációban. „A mostani konzultáció a
járvány utáni életünkről szól. A kérdések
többsége a gazdaság megerősítésére és a
védekezéshez szükséges intézkedésekre
vonatkozik. Fontos kérdés szól a családtá-
mogatásokról, de nem mehetünk el szó
nélkül a migráció kérdése mellett sem,
ezért ezzel kapcsolatban is várja a kormány
a magyar emberek véleményét.”
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Bár tizenhét éve szól a Magyar Katolikus Rádió, Győrben csak idén
júniustól lehet hallgatni a 96,4 MHz-en. A rádió nyilvánvalóan a
keresztény értékrendet sugározza, műsorai mégsem csak a vallá-
sosakhoz, hanem minden emberhez szólnak, a közjót szolgálják.
Szikora József főszerkesztővel, a Magyar Katolikus Újságírók Szö-
vetségének (MAKÚSZ) elnökével beszélgettünk.     

Ön szerint van jövője a katolikus sajtónak?
A magam részéről hiszek az olyan katolikus
médium létjogosultságában, amelyik nem
elégszik meg az egyház híreivel, tanítással, lel-
kiséggel, liturgia-közvetítéssel, hanem monda-
nivalója kiterjed az egész emberre. Nemcsak

KÖZSZOLGÁLAT 
RÖVIDHULLÁMON
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Szikora József

vallásosságában szólítja meg, hanem átfogó
tartalmat ad, amely az élethez szükséges min-
den tudnivalóval ellátja az embert. Olyan kato-
likus médiában hiszek, amely úgy törekszik
szólni, mint Krisztus, aki teljes életprogramot
adott; igét, ételt, italt, gyógyulást. Amelynek

befogadója minél jobb, minél megalapozottabb
döntéseket tud hozni a saját és a közösségé-
nek életéről. Amelynek tartalmai arra inspirál-
ják, hogy napról napra jobban szeresse a fele-
ségét, férjét, szüleit, hogy legyen több jó szava
a gyerekeikhez, hogy hűséges tudjon lenni a
barátjához, szerelméhez, nemzetéhez. 

Milyen a Katolikus Rádió műsorszerkezete?
A műsorszerkezetünknek mintegy keretet
adnak az imádságos és liturgikus műsorok,
Ezeken kívül a közélet, a politika híreit min-
dennap minden órában, frekventált idősza-
kokban félóránként elmondjuk, részletes
hírmagazinokat készítünk reggel és este. A
család, az ifjúság, a művelődés – beleértve a
zene és az irodalom, a természettudomány
sokféle műfaját, valamint ezek szerzőit, elő-
adóit – mind szerepelnek adásainkban. Az
élet minden területéről felmerülő kérdésekkel
foglalkozunk műsorainkban. A babaápolástól
a betegségeken át a kertművelésig. A gaszt-
ronómiától a divatig. Készítünk és sugárzunk
rádió- és hangjátékokat. 

Az egyik újságíró-szövetség elnökeként mi a
véleménye: a digitális korban életképes ma-
radhat-e az írott sajtó, netán mindent maga
alá gyűr a közösségi média?
A média örök és elpusztíthatatlan! A személy-
közi kommunikáció embervoltunk sajátja, s a
közösségi kommunikáció is egyidős az embe-
riséggel. Korunk médiafejlődésének kulcsszava
szerintem a digitalizáció. Ez teszi lehetővé szö-
veges, hang- és képi tartalmak sűrítését, plat-
formok és csatornák számának sokszorozódá-
sát, amelyek között legfontosabb az internet.
Figyeljük meg, hogy a média, illetve kommuni-
káció történetének új és újabb fejleményei nem
szorították ki teljesen a korábbi műfajokat. A
könyvnyomtatás nem tette feleslegessé a kéz-
írást, a fénykép mellett maradt a festészet, a
tévénézők is mennek moziba, és így tovább.
Nyilván kiszűrődnek bizonyos dolgok, például
ma már senki sem hallgat kazettás magnót, de
a nyomtatott sajtó temetéséről még biztosan
nem kell gondolkodnunk. Új arányok alakulnak,
nyilván vannak és lesznek vesztesek. De a fő
gondot nem ebben látom, hiszen a mai média
kínálata sokkal, de sokkal több, mint ami nor-
mális ember számára szükséges és emészthe-
tő. Szerintem igazán fontos kérdés az, hogy
megtanulunk-e jól bánni a médiával, ami első-
sorban válogatást jelent. Azt, hogy én haszná-
lom a médiát, nem pedig az engem.

Az úgynevezett „közösségi médiával” az a gond,
hogy nevével ellentétben egyáltalán nem közös-
ségi. Legnagyobb baj szerintem, hogy a social
site-ok, s minden olyan hely, ahová a felhasználó
szabadon tölt föl tartalmat, a felelőtlenség és
igénytelenség melegágya lehet. Mindazonáltal
bízom az emberek jó ízlésében, abban, hogy a je-
lenlegi eufórikus túltengést kijózanodás és mér-
tékletesebb internethasználat követi. 
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Kezdjük talán az egyéni választókörzetével.
Adyváros most már kimondva is a legélhetőbb
lakótelepe Győrnek. Különleges figyelmet kap
a városrész?
Immár 11 éve vagyok adyvárosi képviselő, ak-
koriban valóban ez volt talán a legrosszabb
környék a városban. Én is, amikor megismer-
tem a választókörzetemet, nagyon sok hiá-
nyosságot és problémát tapasztaltam, hamar
felmértem ezeket és szépen fokozatosan épít-
kezve fejleszteni kezdtük a városrészt. A na-
gyobb dolgokkal kezdtem, és mostanra eljutot-
tam odáig, hogy az apróbb dolgokra is sor tud
kerülni. Azt, hogy mára a legélhetőbb lakótelep
lett Adyváros, nem én mondom, a lakossági
visszajelzések ezt egyértelműen mutatják. A
közösségi médiában szinte azonnal megjelen-
nek azok a vélemények s visszajelzések, ame-
lyek egy-egy fejlesztés hasznosságát emelik ki.
Szerintem jó az irány, hisz ha ez nem így lenne,
nem választottak volna meg harmadszor is
képviselőnek. Természetesen van még mit ten-
ni a környéken, és ezeket meg is fogjuk valósí-
tani a jövőben.

A polgármesteri vizitek első állomása épp
Adyváros volt. Számos apró hibát felfedeztek
akkor, ezekben történt konkrét intézkedés?
Az elhanyagolt Grabo-sátornál elkezdődik a fej-
lesztés, mellette egy környezetvédelmi mérőál-
lomás is megszépült, hiszen botrányosan nézett
ki, s szintén a közelben egy szelektív gyűjtősziget
járdáját is megépítettük. Folyamatban van az
adyvárosi tónál a csatorna- és zsiliphálózat re-
konstrukciója is. Sok apró dolgot is kiszúrtunk,

volt, ahol szemetet kellett összeszedni, volt, aho-
vá több kukát kellett kitenni. Ezeket is megoldot-
tuk már. A városrész legnagyobb gondja azonban
a parkolás. Erre a megoldást a Kuopio parkba ter-
vezett parkolólemez megépítése jelentené, ami-
hez állami forrásra van szükségünk. Ebben közö-
sen dolgozunk Szálasy László képviselőtársam-
mal, polgármester úrral, valamint a két ország-
gyűlési képviselőnkkel. Megígértük erre az önkor-
mányzati ciklusra, és meg is fog épülni! 

Alpolgármesterként talán a legfontosabb fel-
adata a városüzemeltetés. Irgalmatlan fel-
adat, embert próbáló kihívás…
Hét éve feladatom a városüzemeltetés fel-
ügyelete, és gyakorlatilag minden ide tartozik,

IDÉN A SZINTEN TARTÁSRA
KELL KONCENTRÁLNI

RADNÓTI ÁKOS: AMIT MEGTEHETTÜNK, AZT MEG IS TETTÜK

A Covid-járvány az ország minden városát megviselte, nem kerül-
hette el a megszorításokat Győr sem, hisz egy kicsit mindenre keve-
sebb jutott idén a költségvetésből. A megyeszékhely vezetése a ne-
hézségek ellenére sem adta fel az alapfeladatainak ellátását. Meg-
oldották a zavartalan szemétszállítást, a közterületek folyamatos
rendbetételét, valamint az úthálózat javítását is. A városüzemelte-
tés és a városi sport helyzetéről a területekért felelős alpolgármes-
terrel, Radnóti Ákossal beszélgettünk.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Ács Tamás, Marcali Gábor
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amit az utcákon látunk. Úgy gondolom, ebbe a
területbe mindig bele lehet kötni, de önmér-
sékletet kell tartani, hisz Győrben rendben van-
nak a dolgok. Jobbító céllal próbálunk újításokat
bevezetni, de nyilván az anyagiak itt is meg-
húzzák a keretet, azonban más magyar váro-
sokkal szemben nem kell szégyenkeznünk, sőt.
Azért, hogy tiszták az utcáink, rengeteget te-
szünk. Cél, hogy Győr a legtisztább magyar vá-
ros legyen, ehhez lakossági összefogásra is
szükségünk van. Hatalmas virágosítást kezd-
tünk el a városban, százezer egynyári palántát
osztottunk szét a lakosság körében, hogy még
szebbé tudjuk tenni a környezetünket, fákat ül-
tettünk, öntözőrendszereket telepítettünk. Na-
gyon komoly hangsúlyt helyeztünk a környe-
zetvédelemre is. Évente több ezer új fát ültet-
tünk el, és ezt még fokozni szeretnénk.

Városüzemeltetési kérdés az utak állapota is…
Ebben a tekintetben is sokszor kapunk kritikát.
Úgy vélem azonban, az utak tekintetében amit
lehetett, azt megtettük, számos helyen teljesen
felújítottuk az úttesteket, a járdákat, moderni-
záltuk a közvilágítást, buszmegállókat csinosí-
tottunk, kerékpárutakat jelöltünk ki. Azt kell
mondanom, Győrben általánosságban nem
rossz az utak minősége, persze mindenki tükör-
sima utat vár el tőlünk, ami irreális, hiszen akkor
semmi másra nem jutna pénz, ám azt látni kell,
hogy nekünk súlypontozni kell a beruházásain-
kat. Elsődleges feladatunk, hogy a komolyabb
problémákat oldjuk meg elsőséggel. A városve-
zetés számára nem csak a belváros fontos, a
külterületeink fejlesztése is a szemünk előtt van.
Amikor például Adyvárosban járda- vagy kerék-
párút-felújításokat reklamálnak, sokszor fino-
man jelzem, vannak olyan városrészek, ahol út
sincs, vagy murvázott, nemhogy kerékpárút
vagy járda, azaz sokszínűen kell nézni ezt. 

A városüzemeltetéssel kapcsolatos fejleszté-
seket jelentősen befolyásolta idén a pandémi-
ás veszélyhelyzet.
Valóban. Vannak képviselői és városi elvárá-
sok ezzel kapcsolatban, személy szerint ne-
kem is komoly elvárásaim szoktak lenni, ám
tudomásul veszem, ha van egy nehéz év az
önkormányzat számára. Azt gondolom, a vi-
lágon mindenütt érvényes manapság, hogy
nem ez az év lesz az, a koronavírus miatt,
amelyben a legtöbb fejlesztés kerül tető alá.
Ebben az évben nekünk a szinten tartásra kell
fókuszálnunk, el kell látnunk az alapfeladata-
inkat, legyen megfelelő fűnyírás, próbáljuk a
szúnyogokat kordában tartani, útjavítások
esetében pedig az állagmegőrzésre, apróbb
javításokra fordítjuk az erőnket. A hőség nap-
jaiban igyekszünk komfortosabbá tenni a vá-
roslakók életét: munkába álltak a locsoló -
autóink, párakapukat, vízosztó helyeket léte-
sítettünk több helyszínen. Vállaljuk a városi
szolgáltatások fenntartását a szokott színvo-
nalon, zavartalan a szemétszállítás és a köz-
területeink karbantartása is.

Nemrégiben újabb megbízással bővült Radnó-
ti Ákos eddig sem szegényes feladatköre. Egy
világverő női kézilabdacsapat és egy szebb
napokat is látott, de vélhetően hatalmas fej-
lődés előtt álló futballcsapat, számtalan ama-
tőr és utánpótlás sportoló hazájában a sportot
is felügyeli…
Nagyon örülök ennek a megbízatásnak, hogy
polgármester úr ezzel is megbízott, hisz a
sport mindig is közel állt hozzám. Igaz, hogy
profi versenyző sohasem voltam, viszont
amatőr szinten nagyon sok sportágat űzök
gyerekkorom óta, és képben voltam a spor -
tos történésekkel eddig is. Győrben valóban
kimagasló a sportélet, országos viszonylat-
ban is. Tény, hogy a versenysport nagyrészt
rendben van, ám mi szeretnénk erősíteni a
tömegsportot is. Nekem és a városvezetés-
nek is az a célja, hogy a városban egyre töb-
ben csatlakozzanak be a sportéletbe. Vannak
megfelelő létesítményeink, megépült az
Olimpiai Sportpark, az Aqua uszoda, van egy

Barátság parkunk, számtalan helyen létesült
rekortán futópálya, közösségi kosárlabda- és
futballpálya. Ezek kihasználtsága van, ahol
jó, van, ahol kevésbé jó, ezt mindenképpen
erősíteni szeretnénk. 

Fontosak a profi sportegyesületeink is, nyil-
ván a Covid-helyzet miatt nekik sem egyszerű
a támogatásuk, ennek ellenére Győrben több
mint 600 millió forintot költ az önkormányzat
sporttámogatásokra. Most a kezdeti időszak-
ban egyeztetni próbálok minden sportban ér-
dekelt egyesülettel, szervezettel, felmérem
azokat a lehetőségeket és igényeket, amivel
az önkormányzat esetleg segíteni tudja a mű-
ködésüket. A közelmúltban létrejött a Sport-
tanács is, ez a polgármester tanácsadó tes-
tületeként működik majd. Pont azért delegál-
tunk jelentős sportmúlttal, sportvezetői ta-
pasztalattal rendelkező tagokat, hogy a taná-
csaikat felhasználva átalakíthassuk a győri
tömegsportéletet. Fontos a fogyatékkal élők
sportjának aktiválása is, polgármester úr nem
véletlenül nevezte ki nagykövetté Patkás Ta-
más paraúszót, de a Sporttanácsban is van
képviseletük, dolgozunk, hogy jelentősebb le-
gyen az ő sportéletük is.

TÉNY, HOGY 
A VERSENYSPORT
NAGYRÉSZT 
RENDBEN VAN, ÁM 
MI SZERETNÉNK
ERŐSÍTENI 
A TÖMEGSPORTOT IS
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Szokásosan méltó körülmények között
rendezte meg idén is a Semmelweis-
napot a Petz Aladár Egyetemi Oktató

Kórház. A színház nézőterét a regionális egészség-
ügyi intézmény munkatársai töltötték meg. Köszön-
tőt mondott dr. Jávor László főigazgató főorvos.

Nem könnyű egy ilyen nehéz év után ünnepelni
– mondta a főigazgató. Az elmúlt évben a világ
ismeretlen arcát mutatta meg nekünk, ebben
az extrém légkörben kellett példát adnunk hő-
siességről, hitről, hazaszeretetről, tette hozzá.
Szavaiból kiderült, hogy a kórház 3380 Covid-
fertőzöttet látott el, 119 ezer 905 oltást adott
be, közülük 57 ezer 271 embernek már a má-
sodik vakcinát szúrták be. A társadalom és a
maga nevében köszönetet mondott az orvo-
soknak, ápolóknak, mindenkinek, akinek bármi
része volt a gyógyításban, a kezelésben, az
ápolásban, a betegek ellátásában. Új közössé-
gek teremtődtek, kialakult a bajtársiasság, az
áldozatvállalás ritkán látható minősége a kór-
házban, emelte ki dr. Jávor László.

Semmelweis Ignác tudományos érdemeit, emberi
helytállását dr. Likár Zsolt István, a szülészet ad-
junktusa méltatta az ünnepségen. Semmelweis
az volt a magyar orvostudományban, ami a zené-
ben Liszt vagy Bartók, hangsúlyozta az előadó.
Felidézte: Semmelweis a bécsi kórház osztályán
tapasztalta, hogy a szülőanyák tíz-huszonöt szá-
zaléka gyermekágyi lázban meghal. Kutatása so-
rán először arra jött rá, hogy nem valamiféle vi-
lágjárvány okozza a tragédiákat, hanem helyben
kell keresni a halálozás eredőjét. Miután egy ba-
rátja vérmérgezésben meghalt, remek patológus-
ként azt is kimondta: a gyermekágyi láz nem csak
a nők betegsége, és a kór azonos a vérmérgezés-
sel. A kórokozót pedig az egészségügyi személy-
zet a kezén viszi be, ezért elrendelte a klórmeszes
kézmosást. A gyermekágyi láz ezzel két százalék-
ra csökkent az osztályán.

Dr. Likár Zsolt István szerint a Semmelweis fel-
fedezéséből következő higiénia azért nem vált
azonnal általánossá, mert a maradiság, az ér-
dektelenség és az irigység kíméletlen táma-
dásra késztette az orvosokat. Később már Ma-
gyarországon Semmelweis az általa vezetett
kórházban egy százalékra csökkentette a gyer-
mekágyi lázat. Új úton indult el, mert tudta,

KÓRHÁZI DÍJAK, MÉLTATÁSOK A SEMMELWEIS-NAPI RENDEZVÉNYEN

Az életem öröm volt a győri kórházban – mondta meghatottan dr. Tamás László János, a Petz Aladár
Egyetemi Oktató Kórház korábbi főigazgatója, akit az intézmény legrangosabb díjával tüntettek ki hétfőn a
Nemzeti Színházban tartott Semmelweis-napon.

hogy „kitaposott ösvényen nem terem virág,”
fogalmazott az előadó.

A rendezvény névadójára való emlékezést kö-
vetően adták át a győri kórház négy éve alapí-
tott, legrangosabb elismerését, a Petz Lajos-
díjat, melyet az idén dr. Tamás László János ér-
sebész, az intézmény korábbi főigazgató főor-
vosa vehetett át. Laudációjában Villányi Balázs
orvos-igazgató kiemelte: Tamás főorvos szak-
mai munkája során 100 ezer beteg ellátásában
vett részt, 13 ezer műtétet végzett el. Dr. Ta-
más László János egészségügyi menedzser-
ként is kiemelkedőt alkotott: egy modern intéz-
ményt szervezett meg, felhasználva erre ta-
pasztalatain túl egészségügyi menedzseri
mesterszakon szerzett képesítését is. 

Dr. Tamás László Jánost – aki az idén a város dísz-
polgára is lett – állva ünnepelte, tapsolta a közön-
ség. A kitüntetett meghatottan emlékezett vissza
kórházi éveinek alakulására, s úgy fogalmazott:
„életem öröm volt a győri kórházban”. Ezt követő-
en emlékelőadást tartott Petz Lajosról. Munkás-
ságából felidézte, hogy kora egyik legmodernebb
kórházát építette meg Győrött. 1886-ban pedig
az utolsó, Győrben 3 hónapig tartó kolerajárvány
idején tett tanúbizonyságot alkalmasságáról,
szervezőkészségéről, Nyári László-díjban öten ré-
szesültek az idei ünnepségen. Dr. Bénes Tamás
urológus főorvos, Hutyánné dr. Somogyi Aranka
főgyógyszerész, Gulyás Júlia, az 1. számú belgyó-
gyászat osztályvezető főnővére, Schlakkerné
Keszthelyi Ildikó higiénikus, és Horváth Mária gaz-

dasági igazgató. Átadták a Méhes Károly publiká-
ciós díjat, melyet dr. Tamás T. László, a fül-orr-gé-
gészeti szakambulancia főorvosa vehetett át.  Az
ünnepségen adta át a stafétabotot dr. Rácz István
tudományos igazgatóhelyettes prof. dr. Oláh Attila
osztályvezető főorvosnak.

Az intézmény Petz Aladár Kórházért díjjal kö-
szönte meg azoknak a külsős személyeknek,
szervezeteknek a munkáját, amelyek aktívan
hozzájárultak a kórház fejlődéséhez. Megköszön-
ték a Lurkó Győri Kórház Gyermekosztályáért
Alapítvány, a Széchenyi István Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat és az Egyetemi Szolgáltató Köz-
pont, Tóközi Imre rendőr őrnagy, logisztikus, va-
lamint Tóth Attila rendőr alezredes, rendőrségi ta-
nácsos, kórházparancsnok tevékenységét.

Kinevezésekre is sor került: Az érsebészeti osz-
tály osztályvezető főorvosa dr. Czigány Tamás,
a traumatológiai, ortopédiai és kézsebészeti
szakmacsoport szakmacsoport-vezető főorvo-
sa dr. Gunther Tibor, a krónikus belgyógyászati
osztály osztályvezető főorvosa dr. Kullmann
Tamás, az I. belgyógyászati osztály osztályve-
zető főorvosa dr. Pécsi Gyula lett.

Nyugdíjba vonulásuk miatt nagy orvosegyéni-
ségektől búcsúzott a kórház. Vastapssal kö-
szöntek el dr. Balogh Pétertől, dr. Cebo-Polik
Elzbietától, dr. Koritsánszky Lászlótól, prof. dr.
Rácz Istvántól, dr. Skaliczky Zoltántól, dr. Szabó
Judittól, dr. Szántó Sándortól, és az életműdíjas
volt főigazgatótól, dr. Tamás László Jánostól.

„KITAPOSOTT ÖSVÉNYEN NEM TEREM VIRÁG”

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Ács Tamás
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Mindig orvosnak készült?
Kislány koromban kibeleztem a babáimat és
mindig csak kóc volt a belsejükben. Nem tud-
tam, hogy orvosnak készülök, de kiszedtem a
belsejüket, mert arra voltam kíváncsi, hogy mi
van a felszín mögött. Az egyetem után belgyó-
gyászati gyakorlatot kezdtem, 1978-ban szak-
vizsgáztam belőle. Ha valami sürgősségi helyzet
adódott és segítséget kellett hívni, az engem
nagyon bosszantott, ezért megtanultam az
aneszteziológiát is, és közel tíz éven át intenzív
osztályon dolgoztam. Objektív, gyors döntések,
nincs időhúzás, ez volt a leginkább nekem való.

Aztán magánéleti, személyes okok miatt kellett
változtatnom. A harmadik gyermekemet egy
súlyos fejlődési rendellenesség miatt veszítet-
tem el, ez a rendellenesség pedig egy munka-
köri ártalom következménye volt. Amikor eljöt-
tem az intenzívről, azt hittem, vége a szakmai
pályafutásomnak, hogy zöld lepedők nélkül
nincs is medicina. Ez 1988 januárjában történt,
azóta dolgozom üzem-, illetve háziorvosként.

Nem volt nehéz átszokni?
Nem volt könnyű, nagy váltás volt, de már
másban látom a lényeget. Az egész embert
nézem a környezetével együtt. Sokkal többet
dolgozom azóta és sokkal több szakmai
siker élményhez jutottam. Rengeteg vissza-
jelzést kaptam és kapok, a kórházban ezt
nem tapasztaltam.

VISSZAMOSOLYOGSZ?

Dr. Papp Magdolna révfalui házior-
vos a Semmelweis-nap alkalmából
Győr Város Egészségügyéért kitün-
tetést vehetett át. A mosolygós,
csupa szív doktornővel a jeles al-
kalom apropóján beszélgettünk.

Mi a legnehezebb a háziorvosi munkában?
Az elfogadtatás. Amit szakmailag jónak tartok,
azt személyes meggyőzéssel el tudjam hitetni
a beteggel: valóban azokra a vizsgálatokra, arra
a terápiára, életmód-változtatásra van szüksé-
ge a gyógyuláshoz. Gyakran a szomszédnak,
barátnak, munkatársnak jobban hisz, mint az
orvosának, és a meggyőzés nem egyszerű. Eh-
hez folyamatosan nagyon sokat kell tanulni és
beszélgetni, együttérezni a beteggel. Amit el-
értem, ahhoz a munkatársaim segítségére, a
betegeim együttműködésére és a családom
türelmére volt szükség.  

A gyógyítás feltételei hogyan változtak az el-
múlt évtizedekben?
Az adminisztráció elképesztő mértékben nö-
vekedett. Amikor kezdtem a pályát, közel öt-
ven éve, az adminisztráció sokkal egysze-
rűbb és felületesebb volt, nem jelentett ak-
kora terhet. Abban az időben a munkám fele
orvosi tevékenység, a fele adminisztráció
volt. Jelenleg öt százalék a medicina és ki-
lencvenöt az adminisztratív kötelezettség.
Ezen persze segített az informatika fejlődé-
se, nem körmölni kell a kórtörténetet, ha-
nem beírjuk a gépbe. Különböző vizsgálati

eszközökkel objektív adatokat tudunk ösz-
szehasonlítani. Ilyen értelemben sokkal eg-
zaktabb, világosabb, igazolhatóbb lett az or-
voslás. A helyzet rögzítése, a vizsgálatok
tervezése, lebonyolítása, a kezelések lehe-
tőségeinek megtalálása, a jogi ügyek, táp-
pénz, rokkantosítás, munkaalkalmasság in-
tézése, az egésznek a bürokráciája lett kiáb-
rándítóan nyomasztó.

Mióta él Győrben?
Szegeden születtem, ott végeztem az orvosi
egyetemet, ott ismertem meg a férjemet is.
Győrben 1980 óta élek. Érdekes az alföldi és a
dunántúli mentalitás különbözősége. Az alföldi
ember sokkal közvetlenebb, oldottabb, segítő-
készebb, szívesebben társalog egy idegen em-
berrel, a dunántúli viszont tartózkodóbb, nehe-
zebben nyílik meg. Én alföldi mentalitású va-
gyok, nem mérlegelek, szeretek beszélgetni és
mosolyogni. A kérdés, hogy te visszamoso-
lyogsz? Győrt megszoktam és megszerettem.
Az éjszakai ügyeletek során, a sofőrrel keresve
a különböző címeket, ismertem meg a várost.
Szeretem a történelmi levegőjét, a műemlékeit,
azt szoktam mondani, hogy ami a barokkban
jó, az Győrben megvan.

ÉJSZAKAI ÜGYELETBEN ISMERTE MEG GYŐRT

NÉVJEGY
Dr. Papp Magdolna Batthyány-Stratt-
mann László-díjas háziorvos. Férje gyer-
meksebész. Négy gyermeke született,
egyiküket kiskorában elveszítette. Na-
gyobbik fia orvos, lánya pszichológus, ki-
sebbik fia kutatóbiológus. Szabadidejé-
ben olvasni szeret a legjobban, de szíve-
sen néz filmeket és ügyesen köt. Tizenkét
éve rátalált a tai chira. A kínai eredetű,
testi-lelki egyensúlyra épülő relaxációs
technikával megtalálta a számára ideális
szellemi-fizikai kikapcsolódás lehetősé-
gét. Fontos számára a kertje, gyönyörű
virágai között tud igazán feltöltődni.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter
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Kelet fehér aranya – Válogatás Bácsi
Magda távol-keleti gyűjteményéből cím-
mel nyílik kiállítás július 17-én 17 órakor a Magyar Ispitában. Az igazi
kuriózumnak ígérkező tárlat a győri Bácsi Magda hegedűművész egy életen át gyűj-
tött keleti műtárgyaiból mutat be reprezentatív válogatást. A gyűjtő 2011-ben több
mint kétszáz darab, kvalitásában és mennyiségében egyaránt kivételes, főként ha-
jóroncsokból felhozott keleti kerámiát és porcelánt ajánlott fel az Iparművészeti Mú-
zeumnak. Ezek a darabok tárlatunkon, az azóta gyűjtött képző- és iparművészeti al-
kotásokkal kiegészülve kerülnek bemutatásra.

A tárgyak az évezredes hagyományokkal rendelkező orientális kerámiaművészetet
mutatják be a 10. századtól egészen a 19. századig. A tárlaton láthatók lesznek töb-
bek között azok a kivételes szépségű porcelánok is, amelyek egykor Erős Ágost
(1670–1733) szász választófejedelem és lengyel király híres gyűjteményét gazda-
gították. A megnyitón Rózsavölgyi László, Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke mond beszédet, a tár-
latot Székely Zoltán múzeumigazgató nyitja meg. Az eseményt Zhang Yu kínai éne-
kesnő fellépése kíséri.

KÍNAI PORCELÁNOK ÉS KERÁMIÁK A MÚZEUMBAN

„A következő napokban valóban érdemes az
eget pásztázni, mert színes ballonok lepik el
azt, 18 csapat hajt végre repüléseket, naponta
kettőt, egyet kora reggel, egyet pedig este” –
mondta a megmérettetés előtt a Győr Plusz-
nak Molnár Csaba, a verseny főszervezője, aki
maga is Európa-bajnok hőlégballonos. „Össze-
tett sportág a miénk, itt nem a leggyorsabb
vagy a legmesszebbre repülő nyer, hanem az,
aki legfinomabban tud manőverezni a hőlég-
ballonjával” – tette hozzá. „Évtizedekkel ez-
előtt volt egy komolyabb mélypont, de manap-
ság megint egyre népszerűbb ez a sportág, a
győri verseny pedig tovább növelheti a hőlég-
ballonozás ismertségét” – emelte ki a bajnok-

BALLONOK LEPIK EL GYŐR EGÉT

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: O. Jakócs Péter

Színes ballonok lepték el Győr egét, itt rendezték ugyanis a 40. Magyar
Nemzeti Hőlégballon Bajnokságot, ahova nemcsak hazai, de például hol-
land ballonosokat is vártak. A hétvégi 31! Összművészeti Ifjúsági Feszti-
vál keretében életre hívott hőlégballonos seregszemlén 18 csapat indult,
a ballonok többek között a belváros és Marcalváros felett is elszálltak,
csodás élményt kínálva a szemfülesebb győrieknek. 

ság főszervezője. „Én és a fiam is indulunk a
bajnokságon, ha másért nem, miattunk is ér-
demes lesz az eget pásztázni, ráadásul az én
ballonomon ott a 750-es logó is, ami Győr vá-
ros idei jubileumára hívja fel a figyelmet” – zár-
ta szavait Molnár Csaba.      

ELSÜLLYEDT HAJÓK 
KINCSEI 2021. július 17. – szeptember 26. Magyar Ispita, Győr, Nefelejcs köz 3.
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Jegyek a jegy.hu-n elérhetôek
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Tenorok: Homonnay Zsolt, Nagy Balázs, Bakos-Kiss
Gábor, Bot Gábor, Derzsi György, Sándor Dávid, Söveg-
jártó Áron, Kádár Szabolcs János, Kovács Szilárd. Prima-
donnák: Balog Tímea, Bodnár Vivien, Kecskés Tímea. 

Rendezô: HOMONNAY ZSOLT Jászai-díjas színmûvész,
rendezô • Koreográfus: Sándor Dávid • Öltözetek,
style: BT design, Balog Tímea • Kreatív design: Hermeczi-
Tóth Karolina • Rendezô munkatársa: Radnai Erika
• Mûvészeti vezetô: Pesty-Nagy Kati

VIGYÁZAT, 

TENORINVÁZIÓ!
musical- és operettgála

2021. július 30., péntek 20 óra

Helyszín: BEZERÉDJ-KASTÉLY 
9012 Gyôr-Ménfôcsanak, Gyôri út 90.

KÖZMEGHALLGATÁS

Győr Megyei Jogú Város Lengyel Nemze-
tiségi Önkormányzata 2021. július 15-
én (csütörtök) 16.30 órakor közmeg-
hallgatást tart, melyre minden érdeklő-
dőt szeretettel várnak.

SZAKMAI NAP

Győr Megyei Jogú Város Német Önkormányzat 2021.
július 14-én (szerda) 17.30 órai kezdettel tartja
„Ungarndeutscher Salon” Német Nemzetiségi Szak-
mai Nap rendezvényét a Kazinczy u. 4. sz. alatti nagy-
termében. Téma: belvárosi stációk bejárása. Előadó:
dr. Horváth Sándor Domonkos könyvtárigazgató.

„Szinte hihetetlen, de az 1910-es években
még az volt a terv, hogy Győrben villamos köz-
lekedjen, de aztán a világháború lesöpörte a
terveket, 1926. augusztus 16-án pedig már
elindult az első buszjárat a városháza mellől”
– mondta a Győr Plusznak dr. Winkler Ágos-
ton. „Végig, folyamatos fejlődés jellemezte a
buszos rendszert Győrben, de azért voltak ko-
moly mérföldkövek” – tette hozzá az egyetemi
docens. „Három vonalon indultak el először a
buszok, majd ezeket folyamatosan bővítették,
egyre több városrész vált elérhetővé busszal.
Fontos változást hozott a decentrumok kiala-
kítása, az elsőt az 1970-es években alakítot-

JUBILÁLÓ GYŐRI BUSZOK
Majdnem pontosan 95 éve, 1926. augusztus 16-án indult el Győr-
ben a helyi buszközlekedés. Az első időszakban a városházától in-
dultak és 3 vonalon jártak a buszok, majd a rendszer az évtizedek
során folyamatosan fejlődött. A világháború idején komoly megtor-
panás volt a buszközlekedésben, de később ismét látványos felíve-
lés kezdődött. Fontos állomás volt az 1970-es évek végén, amikor
autóbusz-decentrumokat alakítottak ki, majd az elmúlt időszakban
az új buszok beszerzése és üzembe állítása volt komoly mérföldkő. 

ták ki, így már nem minden járat indult a vá-
rosháza mellől” – hangsúlyozta a szakember.
„Jó iránynak tartom, hogy az elmúlt időszak-
ban egyre több új, korszerű busz állt munkába
a városban, jó lenne, ha ez a tendencia folyta-
tódna, és előbb-utóbb elektromos buszok be-
szerzésén is érdemes lesz elgondolkozni, bár
ez nem olcsó mulatság. Ha a hasonló méretű
városokhoz hasonlítom, a győri buszközleke-
dést az erős középmezőnybe sorolnám, ami
működőképes, követi az utazási igények vál-
tozásait, de azért lehet rajta mit fejleszteni. A
helyi buszközlekedés alakítása a mindenkori
városvezetés döntése, de nagyban befolyásol-
ják az anyagi lehetőségek, sok helyen bebizo-
nyosodott már, hogy ez a terület nem olcsó
mulatság” – zárta dr. Winkler Ágoston.      

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor
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Estig tartott a vidám táncoktatás, me-
lyet élő karibi/latin koncert, utcabál kö-
vetett. Addig Horváth Attila, a Karibi

Tánc Egyesület elnöke és partnere színpadon
mutatta be a lépéseket, a különböző koreográ-
fiákat, melyeket legalább kétszázan próbáltak
megtanulni az alkalmi táncparketten. Főleg a

2021. JÚLIUS 31. 20 ÓRA
Bezeredj-kastély udvara —
Gyôr-Ménfôcsanak, Gyôri út 90. 

SZERELMEM, 

Jegyek a jegy.hu-n kaphatók.

Írta: Meskó Zsolt • Rendezô: Harangi Mária
Elôadja: Derzsi György

Felejthetetlen élmény, egy megható történet, a leg-
nagyobb Sárdy-slágerekkel, ízes humorral, cso-
dás énekhanggal, felemelô rendezésben. Minden-
kinek szeretettel ajánljuk, aki volt már valaha sze-
relmes, vagy tervezi, hogy még az lesz valaha... 

Zenés történet egy eltitkolt szerelemrôl

Sárdy

Házasságok is köttettek már a Karibi Tánc Egyesület, a ménfő -
csanaki Karibi Táncklub és a Salsa Rumli közös bulijainak köszön-
hetően. A táncoktatás és fiesta vasárnap a Széchenyi térre hozta
össze a fiatalokat.

TÁNCOLT A TÉR, 
KARIBI VOLT A HANGULAT
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Ács Tamás

húszas éveik elején járó fiatalok, de volt néhány
hatvanon, vagy talán hetvenen túli pár is. Sokan
ismerősök, hosszú öleléssel köszöntötték egy-
mást, ez az első alkalom a járvány óta, hogy
ennyien és szabadon találkozhattak, örvendez-
hettek. A tánc összehoz, Horváth Attila partne-
re szerint több házasság is született a bulikon
szövődő szerelmekből. A karibi tánc igazán al-
kalmas a gátlások feloldására, vállaltan eroti-
kus és vidám. Ráadásul ezen a vasárnapon már
szabad volt a lélegzet, nem fedték a maszkok
az orrot és a szájat.

A táncosokat a kordonon kívülről több szá-
zan nézték, bárki bármikor ingyen csatla-
kozni tudott hozzájuk. Azok is, aki egyetlen
lépést sem ismertek a táncból. Voltak látvá-
nyos bemutatók, a fieszta színei töltötték
meg a teret. A legkisebbek a kordonon kívül
a szökőkút körül futkostak. Tűzött a nap,
mosolygott a tér.
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Nagy durranás lesz a hétvégi 31! Össz-
művészeti Ifjúsági Fesztivál, a rendez-
vény előkészületei gőzerővel zajlanak a

különböző helyszíneken. Erről a főszervező szá-
molt be Győr Plusznak. Hajtó Péter kiemelte, a
járvány enyhültével az emberek ki vannak már
éhezve a közösségi élményekre, ezért mindent
megtesznek, hogy pénteken és szombaton min-
den korosztály találjon magának megfelelő ki-
kapcsolódási lehetőséget. Simon Róbert Balázs
országgyűlési képviselő szerint a 31! Fesztivál ki-
váló példája a járvány utáni nyitásnak.

„Napok óta építjük a különböző helyszíneket,
gőzerővel dolgozunk azért, hogy péntek dél-
utántól szombat késő estig minden rendben le-
gyen, és a győriek, illetve az ide látogatók végre
jól érezhessék magukat” – mondta a Győr
Plusznak a főszervező. „Minden korosztály szá-
mára szervezünk programokat, a fiataloktól
egészen az idősekig, gondoltunk természetesen
a családokra is, úgyhogy várunk mindenkit sze-
retettel” – fogalmazott Hajtó Péter. „A legna-
gyobb durranás a szombat esti, Dunakapu téri
Majka-koncert lesz, oda legfeljebb 10 ezer em-
bert tudunk beengedni, őket is kizárólag védett-
ségi igazolvánnyal, de a Széchenyi téren egy óri-
áskivetítőn azok is élvezhetik majd a zenét, akik
még nem oltatták be magukat” – tette hozzá a
Győr Projekt Kft. üzemeltetési és kulturális igaz-
gatója. „Néhány hónapja még nem gondoltuk
volna, hogy júliusban fesztiválokat tarthatunk,
például itt Győrben is, de mivel több mint 5 és
fél millió embert már beoltottak és továbbra is
odafigyelünk a még érvényben lévő előírásokra,
szerencsére megtarthatjuk a kétnapos progra-
mot” – mondta Simon Róbert Balázs. „Hiányzott
már ez a fajta közösségi élmény mindenkinek,
arra biztatom a győrieket, hogy éljenek a lehe-
tőséggel, bulizzanak egy jót, családommal
együtt én magam is ott leszek a programokon,
különösen a Majka-koncertre leszek kíváncsi” –
zárta szavait az országgyűlési képviselő.

TUTI NAGY BULI LESZ A 31! FESZTIVÁL 
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KÍGYÓSIMOGATÁS, 
CSÓTÁNYZIZEGTETÉS 

ÜNNEPELD A SZÜLINAPOD A FÜLES BÁSTYÁBAN!

A megújult Füles Bástya mindennap 
10 és 17 óra között várja látogatóit. 

A győri állatkert belvárosi
oázisa remek lehetőséget biz-

tosít azon szülőknek, akik gyer-
mekük születésnapját feledhetetlenné

szeretnék tenni. Elsősorban olyan gyere-
keknek ajánljuk ezt a születésnapot, akik já-

tékosan tanulni is szeretnének. A kétórás program ke-
retében a gyerekek megismerkedhetnek közelről az állatokkal,
játékosan felfedezhetik a 16. századi győri vár egyik épen ma-

radt bástyájának kazamatáját, valamint gondozók segítsé-
gével az állatok etetésén is részt vehetnek. Természetesen

a buli sem marad el! A születésnap második fele korsze-
rűen felszerelt oktatótermünkben az ünnepléssel, a tor-
ta elfogyasztásával, játékkal zajlik. A gyerkőcök renge-
teg érdekességet, illetve egyedi információt tudhatnak
meg az adott fajokról, továbbá néhány állattal, mint
például a mézmedve, személyesen is találkozhatnak.
A „nemszeretem állatok” képviselőivel is közelebbről

megismerkedhetnek. Királypitont, szakállas agámát vagy
bütykös csótányt is megsimogathatnak a vállalkozó szellemű-
ek. A Füles Bástya-szülinaphoz bejelentkezés szükséges. (x)

Részletes tudnivalók a Füles Bástya weboldalán, 
a programok menüpont alatt olvashatók:
www.fulesbastya.hu

Minden szülinapos gyerkőcöt szeretettel várunk!
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Mélyvénás trombózisról akkor beszélünk, hogyha
vérrög alakul ki a szervezet valamelyik mélyen

futó vénájában. Általában az alsó végtagot
érinti. A mélyvénás trombózis sok esetben
magától megszűnik, ám veszélyes szövődmé-
nyeket, tüdőembóliát is okozhat.

Köztudott, hogy az ablak mögött
ülve nem lehet leégni. Azt is fontos
azonban tudni, hogy az ablaküveg,
de még a legtöbb napszemüveg is
átengedi a legveszélyesebb suga-
rakat. Napszemüveg vásárlásakor
ne csak a divatos formára ügyel-
jünk tehát. Az UV-sugarak roncsol-
hatják a szaruhártyát, a szemlen-
csét és a retinát egyaránt. Figyel-
jünk arra, hogy a magas ár nem
mindig jelent magas minőséget is,
sőt a legtöbb divatos napszemüveg
egyáltalán nem véd az UV-sugarak
ellen. Keressük tehát a 100 száza-
lékos UV-védelmet jelző címkét, le-

RÖVIDEN

A szemet védő napszemüveg 
A Delta variáns tüskéje a korona-
vírus korábbi verzióinak tüskefe-
hérjéinél könnyebben képes be-
hatolni a tüdő sejtjeibe és fuzio-
nálni azokat, fedezték fel a kuta-
tók. Sejtekről sejtekre a fúzióval a
vírus gyorsabban terjedhet a fer-
tőzöttekben, és részben elbújhat
az immunrendszer elől – állítják a
németországi tudósok. Például,
ha a Delta variáns által megfertő-
zött sejtet a tüskefehérje arra
kényszeríti, hogy összeolvadjon
egy szomszédos, még nem fertő-
zött sejttel, ez lehetővé teszi,
hogy a vírus sokkal gyorsabban
lépjen be az új sejtbe, mintha a ví-
rusrészecskéknek először egy ko-
rábban fertőzött sejtből kellene
kiszabadulnia. Ennek a ,,készség-
nek" révén a Delta variáns – ame-
lyet először Indiában azonosítot-
tak, és mostanára már sok or-

Kialakulásának okai
A különböző műtétek és a velük járó, napokig
tartó ágynyugalom különös kockázatot jelent, a
műtét utáni szövődmények megelőzése nagyon
fontos. De a rendszeres testmozgás, rugalmas
gyógyharisnya hordása a visszeres lábakon, a
keringést elszorító harisnyakötő kerülése mű-
téttől függetlenül is jótékony megelőző hatású.
Az alsó végtagok rendszeres időközönként való
mozgatása különös jelentőségű hosszas ülő
testhelyzet (például repülőút) esetén. 

Szövődményei
Az idült vénás elégtelenség tartós fájdalmat, vi-
zenyő okozta lábszárduzzadást, valamint – a he-
lyi keringészavar következtében – a lábszár bőré -
nek kifekélyesedését okozza. A panaszok leg-
gyakrabban álláskor vagy járáskor jelentkeznek,
pihenéskor és a láb felemelésére szűnnek. Meg-
előzésükben segít, ha az érintettek rugalmas
gyógyzoknit hordanak, ülés közben – hátradőlve
– az alsó végtagot vízszintes helyzetben tartják
vagy alátámasztással magasabbra emelik.

intravénás infúzióban. A későbbiekben ezt a
gyógyszert tablettás kezeléssel cseréljük fel,
melynek során a betegnek hónapokon keresz-
tül is szednie kell.  A mélyvénás trombózis leg-
súlyosabb szövődménye az, ha a vérrög (em-
bolus) a tüdőkeringésbe kerül. Nagy embolus
hirtelen halált is okozhat valamely fő tüdő -
verőér hirtelen elzárásával. Kisebb vérrög, illet-
ve kisebb tüdőverőér elzáródása jellegzetes tü-
netekhez vezet (nehézlégzés, oldalszúrás, vér-
köpés), mely tünetcsoportot mindenképpen
kórházban kell kezelni, alvadásgátlóval. 

gyen a lencse elég nagy, a színe pe-
dig szürke vagy sárgásbarna. Fon-
tos, hogy a lencse ne legyen túl sö-
tét, mert a kitágult pupilla még sé-
rülékenyebb az UV-sugarakkal
szemben. Ne feledjük, az sem védi
szemünket, ha csupán az árnyék-
ban tartózkodunk, akkor is fontos a
megfelelő napszemüveg viselése.

szágban széles körben elterjedt –
fertőzőképesebbé, és a betegség
súlyosabbá vált – állítják a kuta-
tók. A kutatók azt is megállapítot-
ták, hogy bár a Delta variáns kike-
rülheti az antitesteket, mégsem
teljesen ellenálló. Lehetséges,
hogy a Delta variáns megfertőz-
heti az oltottakat (különösen, ha
a két adagból eddig csak az egyi-
ket alkalmazták), de az oltás na-
gyon hatékony a súlyos betegsé-
gek megelőzésében.

A mélyvénás trombózis tünetei
Az esetek kisebb részében – legalábbis a be-
tegség elején – tünetmentes lehet. Ilyenkor
előfordul, hogy a trombózis legsúlyosabb szö-
vődménye, a vérrög felszállása a vérárammal,
majd elakadása a tüdőérrendszerben (tüdőem-
bólia) megelőzi a mélyvénás trombózis helyi
tüneteinek fellépését. Sokkal gyakoribb azon-
ban, hogy a betegség fájdalommal, érzékeny-
séggel, a lábszár duzzadásával és kékes elszí-
neződésével lép fel, mely panaszok elsősorban
járáskor jelentkeznek. Nem típusos esetben az
egyéb betegségektől való elkülönítés esetleg
nehéz, ilyenkor feltétlenül orvosi vizsgálatra
van szükség, annál is inkább, mert az azonnali
és erélyes kezelés a tüdőembólia megelőzése
céljából elkerülhetetlen. 

Kezelése
A trombózis gyógyulását követő vénás kerin-
gési zavar kockázata is csökkenthető az erélyes
alvadásgátló kezeléssel. Első lépésként a beteg
több napon át kis molekulasúlyú heparint kap

ELSŐ LÉPÉSKÉNT 
A BETEG HEPARINT
KAP INTRAVÉNÁS
INFÚZIÓBAN

Mit jelent a Delta variáns?

A MÉLYVÉNÁS TROMBÓZIS VESZÉLYEI
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a mozgás és ingerek hiánya miatt kialakuljon
ez a probléma. Kerüljük el a korai járatást,
hagyjuk, hogy a mozgásfejlődés a maga tem-
pójában menjen végbe. Járjon gyermekünk
egyenetlen talajon a szabadban, mivel ez segít
abban, hogy talpizomzata edzett legyen. Me-
zítláb, egyenletes talajon a talp szétterül, nincs
szüksége aktív izommunkára, a boltozatot tar-
tó izomzat elgyengülhet. Ilyenkor olyan cipőt
szükséges viselnie a gyermeknek, ami puha
talpú, széles orrú, kérges és tartja a sarkat.
Izom erősítéssel, rendszeres testmozgással és
ezen szabályok betartásával elkerülhetővé vál-
nak a bőrkeményedések és az izomfájdalom,
ami a lúdtalppal járhat.

A szakember segíthet
Érdemes szakemberhez fordulni, aki megálla-
pítja, hogy kialakult-e a lúdtalp. Ekkor eldönt-
hető, hogy a gyermeknek, merev vagy rugal-

mas boltozatsüllyedése van. Lábujjhegyre állás
közben a belső talpél ívét figyeljük meg. Ha
egyenes marad az ív, a lábboltozat kialakítása
miatt kezelés javasolt. Ha megelőzés a célunk
vagy a diagnózis megszületett, akkor elkez-
dődhet a kezelés. Ajánlott már óvodás-, kisis-
kolás korban elkezdeni a prevenciót. A talp-
izomzat erősíthető eszközökkel és eszközök
nélkül is. Kialakíthatunk gyermekünknek egy
akadálypályát, amin egyensúlyozva kell lép-
kednie, ezen eszközök felszíne, ha megoldható,
akkor egyenetlen legyen, hogy több inger érje
a talpát. Remek gyakorlatnak számít például,
hogy zokniját a lábujjaival vegye fel a földről,
feszítse le lábát és húzza be lábujjait. A lehető-
ségek tárháza nagy, egy kis kreativitással szá-
mottevő fejlődést lehet elérni. A mozgás során
elsősorban az a cél, hogy játékosan, a kelleme-
set a hasznossal összekötve elérjük, hogy a
gyermek lábizomzata erősödjön.

A lúdtalp kezelése
A lúdtalp kezelése elsősorban gyógytornával,
mozgással lehetséges. Lúdtalpbetét viselése 6-
7 éves kor alatt nem ajánlott, mivel ez az eszköz
nem erősíti a talpizmokat. A szakorvos javasol-
hat ún. varizáló/szupináló cipőt is, ha szükségét
látja. Kóros esetben, például fixált lúdtalp esetén
gipszkötés vagy műtét is javallott lehet. Fontos,
hogy a mozgást már gyermekkorban elkezdjük,
hisz így felnőttkorunkra megfelelő izomzattal
rendelkezhetünk majd.

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

,,JÁRJON GYERMEKÜNK
EGYENETLEN TALAJON
A SZABADBAN, MIVEL
EZ SEGÍT ABBAN, HOGY
TALPIZOMZATA
EDZETT LEGYEN.“

Szerző: Boór Ágota 
gyógytornász 

A lúdtalp a láb boltozatának lesüllyedése, szétterülése, melynek oka
az izomzat és a szalagok elégtelen tartása mozgás közben vagy állás-
kor. Lúdtalp fennállásakor a boka befelé dőlhet, a sarok kifelé állhat,
illetve a láb harántboltozata is lesüllyedhet, ami a lábujjak feletti sza-
kasz ellapulásával jár.

JÓ TUDNI
A balett a gyógytornász szemszögéből 
A balett gyönyörű tartást ad. Nehéz, de
megerősíti izomzatunkat. Képzeljünk el
egy táncost, aki ugrik, forog és látszólag
játszi könnyedséggel mozog a színpadon.
Minden egyes mozdulat, amit elvégez, ko-
moly és összetett izommunka eredmé-
nye. A láb lefeszítése a „spicc”, majd hát-
rafeszítése a „pipa”, és emellett a kisujjszél
magunk felé emelését és az öregujj befelé
és lefelé mozgatását, azaz a bokaízület és
láb alapmozgásait mind magában foglalja.
A balett alaplépéseit, gyógytornász szem-
pontból vizsgálva, gyógytorna-gyakorla-
tokkal kombinálva, izgalmas mozgásél-
ményt nyújthatunk a gyerekeknek. Amel-
lett, hogy lábaikra figyelmet fektetünk,
erősítjük a felső végtagokat, a törzset, és
fejlesztjük az egyensúlyt. 

Fontos a megelőzés
A lábboltozat körülbelül 2 éves korra alakul ki.
Ha a gyermeknek nem erősödik a talpizomzata,
akkor figyelhetjük meg, hogy lába teljesen el-
terül a földön. Óvodás- és iskoláskorra romol-
hat a talpa állapota, amin a pubertáskori gyors
növekedés is súlyosbíthat. Nem szükséges
megijednünk, de fokozottan érdemes törődni
gyermekünk és saját talpunk egészségével is.
A prevenció kifejezetten fontos, mivel meg tud-
juk előzni, hogy a helytelen terhelés és olykor

TALPUNK EGÉSZSÉGE

Fotó: O. Jakócs Péter
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GYŐRBEN RENDEZIK
A XVII. ÚJBOR ÉS SAJT
FESZTIVÁLT 
Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Ács Tamás

Győr a találkozások városaként is is-
mert, így nem is lehetne jobb helye
idén a legízletesebb sajtok és a legfi-

nomabb borok románcának. Július 17-én,
szombaton ugyanis a város először ad ott-
hont a Konferencia hotelben a XVII. Újbor és
Sajt Fesztiválnak. 

Az esemény eredeti ötlete Ferenc Vilmostól
ered, aki egy reptéri útja során csöppent egy
olyan eseménybe, melynek reflektorfényé-
ben az újborok álltak. Az ott kóstoltak alapján
a szervező megállapította, hogy ilyet mi, ma-
gyarok is tudunk, így 2004-ben megtartották
az első fesztivált. 

Büss Zsuzsanna Gizella szervező győriként
nagyon örül annak, hogy idén a város fogadja
be a fesztivált. Köszönetét és elismerését fe-
jezte ki a rendezvény kapcsán Rózsavölgyi
László önkormányzati képviselő is, aki hoz-
zátette: Győrben a bor- és a fröccsnapok
szokása, hogy ha üres pohárral sétálunk, va-
laki megtölti azt borral, így mindig megtisz-
teltetés egy ilyen rendezvénynek otthont ad-
ni. Az Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai
Bizottság elnöke azt is kiemelte, hogy a Pan-
nonhalmi Borvidék kiváló nedűit is meg lehet
majd kóstolni két hét múlva, akik a fesztivál
borversenyén aranyérmesek lettek.

A fesztivál borversenyére, melyre a 2020-
as újborok nevezhettek tavaly, több mint
száz pincészet 335 bora regisztrált. Ebből
több mint ötven aranyérem talált gazdára.
A július 17-i rendezvényen a díjazottak
megkapják majd méltó jutalmukat. Az ese-
mény délelőtt tizenegy órakor kezdődik és
egészen este nyolc óráig tart, a borok mel-
lett pedig a sajtok szerelmesei is megtalál-
hatják a kedvükre valót. 

Az esemény bevételét – ahogy eddig minden
évben – úgy most is jótékony célra ajánlják
fel. Kőrösi Bernadett, a Szülők Házának győri

XVII. 
MAGYARORSZÁGI

ÚJBOR ÉS SAJT 
FESZTIVÁL

2021. JÚLIUS 17. 
11–20 ÓRÁIG

HOTEL KONFERENCIA 
Győr, Apor Vilmos püspök

tere 3.

JEGYEK KAPHATÓK:
Látogatóközpont

Baross út 21., 
96/311-771

A belépő ára korlátlan 
bor- és sajtkóstolóval, 

ajándék fesztiválpohárral
7900 Ft.

Elővételben, 
a Győr+ Hetilap olvasói 

részére július 15-ig
5900 Ft!

www.ujboressajtfesztival.hu

egységvezetője elmondta, hogy a Nyári
Mikulás program keretein belül az állami
gondozott gyerekek nyári táboroztatásáról
gondoskodnak majd. 

A fesztiválon a TOP 15 díjazott pincén felül
további 15 borászat vesz részt, köztük a
Pécsinger, a Tar és a Kovácsik Pincészetek.
A sajtok kedvelői pedig a Tebike és Buzás
Attila Sándor sajtmester különlegességei -
ből is válogathatnak majd. (x)
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HALBRITTER MÁTYÁS, 
a leggyőribb győri kekszgyáros

Halálának tizedik évfordulóján, az idén július-
ban neveztek el róla utcát városunkban. Egész
élete a győri kekszgyárhoz és a városhoz kötő-
dött. Tizennyolc éves korától dolgozott a Győri
Keksz- és Ostyagyárban. Közben elvégezte az
élelmiszeripari főiskolát, majd a közigazgatási
egyetemet is. Kiemelkedő érdemeket szerzett
az iparszerű kekszgyártásban, s szakmai mun-
kája mellett közösségteremtő ereje, empátiája
és felelősségérzete munkatársai iránt, rendkí-
vül népszerűvé tette őt alkalmazottjai körében.
Csendes, szerény emberként is céltudatosan
irányította a gyárat, munkásainak szinte a sze-
mélyes sorsát is ismerte, sokra becsülte őket,
és gyakran magánemberként is rengeteget se-
gített, nagyon gyakran a saját pénzéből. Alapít-
ványt is hozott létre a nyugdíjasoknak. (A gyár
nyugdíjasai emlékművet is emeltek a tisztele-
tére.)  Tevékeny lokálpatrióta volt, az Első Győri
Lions Klub elnökeként és titkáraként is a sze-
mélyiségéből fakadó mély humanizmus, sza-
kadatlan segítő szándék mozgatta a munkáját.
Támogatta a fogyatékos, kiszolgáltatott gyere-
keket, de a kolontári vörösiszap-tragédia káro-
sultjain is segített. A rendszerváltozás után,
amikor vevőként jelentkeztek Európa legna-
gyobb kekszgyártói, a gyárat már a város sem
volt képes megtartani. De a kekszgyár a győri
ipartörténetnek az emberek szívéhez legköze-
lebb álló cége maradt, Halbritter Mátyást pedig
a leggyőribb győriek között tartják számon.
Munkásságát a város Pro Urbe díjjal ismerte el. 

LEGÚJABB UTCÁINK NÉVADÓI

A legutóbbi közgyűlés az új utcákat Halbritter Mátyásról, Östreicher Emilről, Éltes Mátyásról, Szelényi
Imre Rudolfról és dr. Németh Viktorról nevezte el. Mostani számunkban Halbritter Mátyásról, Östreicher
Emilről és Éltes Mátyásról írunk. A következő lapunkban Szelényi Imre Rudolfról és dr. Németh Viktor
életútjáról számolunk be. 

Szerző: Hajba Ferenc ÖSTREICHER EMIL 
volt Puskás segítője is
A győri belvárosban 1914-ben született a Győri
ETO budapesti képviselője, a Real Madrid sport-
menedzsere, Puskás Ferenc legendás segítője. A
győri főreáliskolában tanult. A második világhá-
ború után a Győri ETO budapesti tanácsadója lett.
Az ETO-hoz ő hívta meg Baróti Lajost. A 1940-es
években „Kis Dongó” néven borozót nyitott a fő-
városban, ami Illovszky Rudolfnak és Kubala
Lászlónak is kedvenc helye volt. Később a Vasas
intézője, majd a Budapesti Honvéd pénztárosa,
ezt követően pedig egy nagy ugrással szakosz-
tályvezetője lett.  Ő már Magyarországon is világ-
polgár volt, mondták róla a kortársai. Amikor
1956-ban a Bilbaóval sorsolták össze a Honvé-
dot, öt felkészülési meccset kötött le Nyugaton.
Külföldi tárgyalópartnerei már ekkor felfigyeltek
kiváló diplomáciai képességeire, mely a játékosai -
val és klubjával való hűséggel párosult. 1957-ben
a Dél-Amerikában turnézó Honvéd játékosai nyi-
latkozatban álltak ki mellette, Biczó Zoltán sport-
történeti írásából kiderül: „Kubala László ajánlá-
sára került a Real Madridhoz. 1958-ban a győri
születésű technikai igazgató beszélte rá Santiago
Bernabéu Real-elnököt, hogy szerződtesse a le-
gendás magyar futballistát. 1958. augusztus 29-
én már a Dél-Amerikai Magyarság arról írt, hogy
a Real Madrid sikere – mint csapaté – Puskás
egyéni csillogásán kívül a magyar Östreicher Emil
érdeme. Nagyon sok emigráns magyar futballis-
tának segített talpra állni az idegen világban.”
1982-ben a magyar válogatott mellett technikai
igazgató lett. Östreicher Spanyolországban élt, de
amikor Budapestre hazajött, rosszul lett, s meg
is halt. Halála után a Real Madrid gyászszalaggal
játszott a soron következő mérkőzésen. Emlékére
a Puskás Nemzetközi Futball Alapítvány 2015-
ben alapított Östreicher Emil-díjat.

ÉLTES MÁTYÁS
érdemei a gyógypedagógiában

Győrszentivánon született a gyógypedagógia
egyik legjelentősebb magyar személyisége,
Éltes Mátyás. Édesapja juhász volt, Mátyás
négy testvérével együtt nevelkedett. Győrben
járt gimnáziumba, de egy közeli rokona kijut-
tatta Grazba teológiát tanulni. Eredetileg is
papnak készült. Ennek ellenére, miután az
osztrák városból hazatért, tanítói diplomát
szerzett, a Dunántúlon tanítóskodott. 1902-
ben külföldi tanulmányútja során ismerkedett
meg mélyebben a gyógypedagógiával, mely-
ből le is diplomázott. Hamar kiderült, hogy
ehhez a hivatáshoz különös érzéke, tehetsé-
ge van. Intelliganciamérő teszteket, eljáráso-
kat fordított le, illetve a Binet–Simon-féle in-
telligenciateszt első hazai képviselője, alkal-
mazója volt. A gyermeki intelligencia vizsgá-
latának magyar úttörőjeként forradalmi vál-
tozásokat ért el ezen a szakterületen. Minden
téziseit a gyakorlatban tesztelte, finomította,
„igazította a gyermeki lélek sajátosságaihoz”,
értékelte, szükség esetén változtatta, s csak
ezután kezdte el alkalmazni. A Magyar Pszi-
chológiai Társaság 1915-ös ülésén tartott
székfoglalót a témában. Jelentős, ma is érvé-
nyes megállapítása, tapasztalata volt, hogy „a
környezettel összefüggésben, csak a szemlélt
egész személyiség figyelembevételével sza-
bad dönteni a gyermek beiskolázásáról”. Ér-
demei közül kiemelik a szakemberek, hogy Él-
tes Mátyás tette le a fogyatékosok gyógype-
dagógiájának alapjait. 
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Fotó: nemzetisport.hu
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Az 1966-os, Kárpáthy Zoltán című filmet Várkonyi Zoltán rendezte, a főbb szerepekben Kovács Istvánt,
Venczel Verát, Darvas Ivánt, Latinovits Zoltánt és Ruttkai Évát láthatjuk.

AKárpáthy Zoltán az Egy magyar nábob folytatása, de
önmagában is érthető, Jókai Mór azonos című regé-
nyéből készült. A tizennyolc évvel az előző történet

befejezése után játszódó cselekmény a korábbi szereplők
sorsát követi, miközben a reformkor számos fontos esemé-
nyét és alakját megidézi. Láthatjuk az 1838-as pesti árvíz
képeit és a Lánchíd tervezését is. A vizes tömegjeleneteket
egy elhagyott strandon forgatták, valahol a Rákos patak
mellett. A díszletet vízzel árasztották el, mely néhol elérte
a másfél méteres mélységet, a színészeknek és a technikai
stábnak is komoly fizikai kihívást jelentett a forgatás. Érde-
kesség, hogy Várkonyi Zoltán a Kárpáthy család filmbéli
kastélyát a Nagyszombattól alig húsz kilométerre fekvő
csesztei várban, Vöröskőn találta meg, ma ez a hely Szlo-
vákia egyik legnagyobb nemzeti műemléke.

A történet szerint apja halála után Kárpáthy Zoltán Szentir-
mayék házában nő fel. Szerelmes lesz a leányukba, Katin-
kába, de gyámapja 18. születésnapján elküldi őt otthonuk-
ból. E lépésre az a per készteti, amelyet előbb Kárpáthy
Abellinó folytat János örökségéért, majd Kőcserepy, aki üz-
letet lát benne.  

A filmet a Győr+ Televízióban július 16-án 19.30-tól vetítjük,
ismétlése július 25-én 16 órakor lesz.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.huGYŐRPLUSZ FILMKLUB: KÁRPÁTHY ZOLTÁN

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

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

HEGESZTO

CSOSZERELO

´́

´́ ´́

Bérezés megegyezés szerint

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

A repülő szúnyogok megjelenése óta rend-
szeresen végez a város területén földi kémiai
szúnyoggyérítést a Győr-Szol Zrt. is. A földi
kémiai gyérítésre azért van szükség, mert az
európai közegészségügyi hatóságok korláto-
zása miatt a légi kémiai szúnyogirtás lehető-
sége a tavalyi szezontól megszűnt. A koráb-
ban engedélyezett kémiai készítményeket
légi szúnyogirtásra már nem lehet alkalmaz-
ni. Az európai népegészségüggyel foglalkozó
hatóságok által újonnan engedélyezett ké-
szítmények – bár a korábbival azonos ható-
anyagokat tartalmaznak – már csak földi el-
járással használhatóak.

Az elmúlt hét szinte minden napján járták a vá-
ros leginkább kitett területeit a szolgáltató be-
rendezései. A Győr-Szol Zrt. megbízásából a
szakemberek az egész szezonban folyamato-
san figyelemmel kísérik mind a szúnyoglárvák,
mind a repülő szúnyogok számának alakulá-
sát. Amennyiben indokolt, a beavatkozásokat
azonnal megkezdi a szolgáltató. A nyári idő-
szakban akár napi rendszerességgel is történik
szúnyogirtás, ha a vérszívók nagyszámú jelen-
léte miatt erre szükség van.

Mit tehetünk otthonunkban?
A vérszívók elleni küzdelem sikeré-
hez a lakosság is hozzájárulhat. Mi-
vel a házak közötti területre, a lakó -
ingatlanokhoz tartozó kertekbe
közvetlenül
nem juthatnak
el a szolgáltató
járművei, ezért
fontos, hogy a
magánszemélyek
otthonaikban és
közvetlen környeze-
tükben megszün-
tessék azokat a víz-
gyűjtőket, amelyek a szú-
nyogok szaporodását segí-
tik. Ez minden olyan edény,
eszköz lehet – virágcseréptől
az öntözőkannán keresztül az eső-
vízgyűjtőig –, melyekben a víz hosszabb
ideig megáll.

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 „Társasházkezelés” jeligét. 

Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik egy
stabil, kiszámítható munkahelyen, kötetlen munka -
időben? 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 társas -
házakban társasházkezelői tevékenység ellátása.

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

Jelentkezési határidő: 2021. július 19.

TÁRSASHÁZKEZELÓ́

KÖZÖS HARC A VÉRSZÍVÓK ELLEN

A Győr-Szol Zrt. július 6-a és 8-a között végezte el Győr területén az utcai fasorok szívó,
rágó kártevők és gombás betegségek elleni növényvédelmi permetezését. A társaság a
növényvédelmi előírásokat betartva, csak közterületen is engedélyezett, munka-egész-
ségügyi várakozási időt nem igénylő szerekkel dolgozott.

ÉJSZAKAI NÖVÉNYVÉDELMI MUNKÁK

Szöveg: Győr-Szol Zrt. A kis vízfelületeken fejlődő szúnyogok elleni
hatékony védekezés érdekében a lakosság
figyelmét is szükséges felhívni arra, hogy ér-
dekük és kötelességük a szúnyogok szapo-
rodásának akadályozása otthonukban. Szün-
tesse meg otthonában azokat a vízgyűjtőket:
amelyek a szúnyogok szaporodását segítik. 

– Az udvaron tárolt vödröt, kannát, talicskát,
gyermekjátékot stb. úgy fordítsa, tárolja,
hogy abban az esővíz ne tudjon össze-
gyűlni.

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

– Az esővízgyűjtő hordót, víztárolót stb. fed-
je le vagy sűrű hálóval takarja le.

– Az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsa
karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson.

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

– Ne hagyja, hogy a virágcserepekben hosz-
szabb ideig víz álljon. A temetői virágvázát
töltse fel apró kaviccsal, sóderral vagy ho-
mokkal és erre öntse a vizet.

– Ne tároljon a szabadban szétszórtan olyan
hulladékot, pl. gumiabroncsot stb., mely-
ben a víz összegyűlhet.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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.

Akánikulára való tekintettel a Győr-Szol
Zrt. július 7-étől, szerdától ismét meg-
kezdte a kezelésében lévő városi utak

locsolását. 10 és 18 óra között három locso-
lóautó folyamatosan frissítette fel a város fő
közlekedési útvonalait és a belváros forgal-
mas útszakaszait.

Az egyik jármű a Pálffy Miklós utca–
Schwarzenberg utca–Tarcsay utca–Kiss Já-
nos utca–Móricz Zsigmond rakpart, Földes
Gábor utca–Magyar utca–Mónus Illés utca–
Kodály Zoltán utca–Mécs László utca–Illyés
Gyula utca–Zöld utca–Szőnyi Márton utcá-
kon haladt.

Legforgalmasabb helyszínünkön, az Ipar úton
a felüljáró és a Kartács utca között végez-
tünk a vízvezetékcserével. Az azbeszt -

cement nyomócső helyett korszerű műanyag ve-
zetéken jut el a víz fogyasztóinkhoz. A héten már az
útépítők dolgoznak. Aszfaltozás után rövidesen újra
visszaadják a forgalomnak az Ipar úti szélső sávot. 

A Kandó Kálmán út–Reptéri út csomópontban csa-
tornacsere miatt megváltozott a forgalmi rend. Ide-
iglenesen a hűtőház előtti parkolóba tereljük az át-
menő forgalmat, kérjük, vezessenek óvatosan! Né-
hány méterrel áthelyezzük a buszmegállót is. Az itt
lévő csatornán két éve már kicseréltünk egy sza-
kaszt, most tovább haladunk a belváros felé. Laza

NYÁRI KÖZMUCSERÉK
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

A nyár nemcsak a nyaralás, hanem az építőipar csúcsidőszaka is. A leg -
jelentősebb győri közműfelújítási munkák helyszíneit Biczó Lászlóval, a
Pannon-Víz Zrt. műszaki ellenőrével jártuk végig. 

talajban, nagy mélységben dolgoznak majd a cső-
fektetők. Ottjártunkkor éppen a munkásokat védő
dúckeretet emelték be a helyére. Ez védi meg majd
a mélyben dolgozókat az omlástól. A legjobb mi-
nőségű kőagyag csöveket építjük majd be. A nádor-
városi Vécsey utcában július végén közműcsere
kezdődik, itt egyelőre a tervezés, előkészítés zajlik.
Az útfelújítás előtt fontos kicserélni vezetékeket, hi-
szen a hálózat az itt lévő társasházaknál jóval idő-
sebb. Meg fog változni a forgalmi rend, nem lehet
majd a megszokott helyeken parkolni. A szenny-
vízelvezetés folyamatos marad, a szükséges vízel-
zárásokról előre értesítést küldünk. Az itt lakókat
szórólapokon értesítjük majd a változásokról.

A közműcserékkel okozott kellemetlenségekért ez-
úton is kérjük fogyasztóink türelmét, megértését! 

ISMÉT LOCSOLJÁK AZ UTAKAT

´́

A második gép a Szent István út–Szigethy
Attila út–Tihanyi Árpád út–Lajta út–Vasvári
Pál utca– Jereváni út–Szabadi út–Erfurti út–
József Attila–Ipar út–Kálvária úton végezte a
munkát.

A harmadik jármű a belvárosban dolgozott, a
Révai Miklós–városháza–Aradi vértanúk út-
ja–Zechmeister utca–Árpád út–Bajcsy-Zsi-
linszky út–Czuczor Gergely utca–Teleki Lász-
ló utakon.     

Az útlocsolást a szolgáltató egész nyáron
folytatja, ha az időjárási körülmények in-
dokolják.



gyenes felmérés! Telefon:
0670/2339213

Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás gyökérkivé
tellel, fametszés, rotálás,
bozótirtás! Érdeklődni lehet
telefonon: 0630/4036810;
96/826322.

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom, pincéjét,
udvarát, felesleges holmit el
szállítom, teljes lakásürítést
is vállalok. 0670/8826590

Fűnyírást, fűkaszálást, sö
vénynyírást, elhanyagolt te
rületek rendbetételét, fák

tuják kivágását, ágdarálást,
tuskómarást vállalok Győr
30 kmes körzetében. 06
30/9715932

Ajtók, ajtózárak javítása!
Kültéri és beltéri ajtók javí
tása, vasalatzár csere, zárja
vítás. Tel.: 0670/2237957

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

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

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

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

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

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete

lést, falapjavítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0630/3762712.

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Érdek
lődni lehet telefonon: +36
20/5172701

Villanyszerelést, villanyboj
lerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Ki
sebb munkát is! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/3846557.

EGYÉB

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/4153873.

Arany ékszer felvásárlása!
10.500 Ft/gtól. Régiségfel
vásárlás! Hotel Famulusban
(Budai út 4). Július 13., kedd
9–14 óráig. Fazon arany
13.500 Ft/gtól. Arany és
briliánssal díszített akár
30.000 Ft/gtól. Festmé
nyek, régi pénzek, kitünteté
sek, képeslapok, Zsolnayk,
herendik, karórák. 06
70/3816345  
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ÁLLÁS

A győrújbaráti Panoráma
Birtok felvételt hirdet szoba
asszony pozícióra. Fényké
pes önéletrajzát az
info@panoramabirtok.hu
emailcímre várjuk.

Illemhely felügyeletére lehe
tőleg nyugdíjas munkavállalót
keresünk. 0620/2547178

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In

• 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

MOST DÍJMENTESEN 
megszabadulhat feleslegessé vált
holmijától kihelyezett szelektív
HULLADÉKGYŰJTŐ PONTUNKBAN!
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S A GYHG Nonprofit Kft. Hajtó Péter ön-
kormányzati képviselő kérésére és támo-
gatásával a háztartásokban felhalmozó-
dott lom jellegű hulladékok elhelyezésé-
re gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri alka-
lommal. A hulladék átvételére kizárólag
a gyűjtőhelyen van lehetőség.

Itt elhelyezhet elektronikai, fém, papír, mű-
anyag hulladékot, nyesedéket, építési tör-
meléket, csomagolóanyagokat, bútorokat,
berendezési tárgyakat stb. (Kivéve a veszé-
lyes hulladéknak számító anyagokat!)

Az ideiglenes gyűjtőpont nyitvatartása:
2021. július 17. szombat 
8 és 16 óra között
Helyszín: Győr, ETO Park parkolója

A hulladék elhelyezéséhez 
HOZZA MAGÁVAL:
• korábban kiadott

Győr Kártyáját
• vagy lakcím-

kártyáját
• vagy hulladék-

díj-számláját.
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MINIMÁLIS várakozási idôvel, 
KOMPLEX orvosdiagnosztikai rendszerrel, 
PROFESSZIONÁLIS egészségügyi ellátással 
várjuk vendégeinket.

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
A m

i elhivatottságunk!

GYÔR, PÁTZAY PÁL UTCA 7.    +36-30/693-4617

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang kardiológia

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, porce
lánokat, kristályokat, üvegtár
gyakat, régiségeket, hagyaté
kot vásárolok!  Tel.: 06
20/9379671, Németh Csaba.

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

KIADÓ

Bükfürdőn, Apartman Hotel
ben szeptemberben,  októ
berben felszerelt, erkélyes
apartman KIADÓ. Tel.: 06
30/3026149

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 3 szobás, 67 nm
es, összkomfortos, távfűtéses,
felújított, határozott idejű bér
leti szerződéses lakást cserél
ne 67–110 nmes, 34 szobás,
határozotthatározatlan idejű
bérleti szerződéses bérle
ményre. Sziget, Bán Aladár,
Stadion utca, tartozás kizárva.
(Hirdetésszám: 394) 

Szigeti, 1 szobás, 19 nmes,
félkomfortos, egyedi gázfűté

ses, teljesen felújított, ameri
kai konyhás, határozatlan ide
jű bérleti szerződéses lakást
cserélne 2 szobás vagy annál
nagyobb, 56 nmtől, határo
zatlanhatározott idejű bérle
ményre. Elsősorban Sárás,
Révfalu, belváros városré
szen. Tartozás kizárva. (Hirde
tésszám: 395)

Belvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 13 szobás, 30
80 nmes bérleményre. Új
város, Gyárváros kizárva.
(Hirdetésszám: 396) 

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm
es, összkomfortos, távfűtéses,
felújított, határozott idejű
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 34 szobás, határozott
határozatlan idejű bérleti
szerződéses bérleményre. Szi
get, Újváros, Bán Aladár, Er
furti, Jereváni út kizárva. Tar
tozásátvállalás lehetséges.
(Hirdetésszám: 399)

Belvárosi, 1 szobás, 33 nmes,
komfortos, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cserélne,
23 szobás, 5575 nmes, hatá
rozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros, Kis
megyer, Bán A. utca kizárva.
Tartozásátvállalás lehetséges.
(Hirdetésszám: 402)
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Péter percek – Gyárváros városrészben Hajtó Péterrel
19:35  Polgármesteri vizit terepen – 

Hajszán Gyula önkormányzati képviselővel
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Építech – házépítők magazinja
21:05 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 A jelen és a jövő színháza – beszélgetés Bakos-Kiss Gáborral
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A Szentendrei-sziget titkai – dokumentumfilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 14. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Építech – házépítők magazinja
10:00  Péter percek – Gyárváros városrészben Hajtó Péterrel
10:10 Kertbarát – kertbarátok magazinja
10:40 Nyugdíjas Egyetem – generációk a családban
11:35 Unió-Régió – magazin
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 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
20:40 A templomfestő – dokumentumfilm
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 15. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Konkrét – hírháttér műsor
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 Gázfröccs – autós magazin
09:40 Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Nemzeti örökség világszínvonalon 
11:30 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Egy nap a világ – Tel-Aviv / útifilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30  Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 16. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Egy nap a világ – Tel-Aviv / útifilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
11:00 Békebeli Budapest – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:30  Kárpáthy Zoltán – Győr+ Filmklub (12)
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
21:45 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 10. SZOMBAT

07:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
07:30 Csodálattal és hálával – dokumentumfilm
08:30 Félóra decibel – zenei műsor
09:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Öko-logikus – magazin
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:15 Fába vésett történelem –

félezer év a népművészet szolgálatában
11:10 Táncból katedrálist – dokumentumfilm
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Egy malomban őrlünk – kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:30 Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
19:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
20:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
20:30 Natura Túra – ismeretterjesztő film
21:00 Egy nap a világ – Tel-Aviv / útifilm
21:30 Zooo+ / állatbarátok magazinja
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Az év győri sportolói – gálaműsor

JÚLIUS 11. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Nyugdíjas Egyetem – közlekedésbiztonság
08:00 Creative chef – főzőműsor
09:00 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
09:30 Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
11:30 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
16:00 Isten hozta, őrnagy úr! – Győr+ Filmklub (12)
17:25 Az óra – kisfilm
17:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
18:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
20:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
20:45  Egy malomban őrlünk – kisfilm
21:00 A kamerás emberek – dokumentumfilm
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Vonóspárbaj – a Jávorkai testvérek közreműködésével

JÚLIUS 12. HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
07:00 Kvantum – tudományos magazin
07:30 Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
08:00 Macskakő – Somoskőújfalu helytörténeti értékeiről
09:00 Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
09:30 Neve is van, Budapest – dokumentumfilm
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Az elveszett nagypapa – dokumentumfilm
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 Építech – házépítők magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A gyógyszer és ami mögötte van 
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 13. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Konkrét – hírháttér műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Credo – katolikus krónika
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek

JÚLIUS 10-TŐL 16-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Németh Gréta

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

A Kámfor Bábszínház előadásában a Sár-
kány és az ördög mesét láthatják az érdek-
lődők  július 13-án 17 órától a Zichy-palota
udvarán.

A Bówly Roll koncertje lesz július 16-án
20.20 órától a Molnár Vid előtti dísztéren
(Váci Mihály u. 3.)

A XVI. Győri Rotary Fröccsnapok veszi kez-
detét a Jedlik Ányos-szobor koszorúzásával
a Széchenyi téren július 16-án 16.30 órától.

„Jedlik és a győri fröccs legendája” címmel
lesz ingyenes vezetett séta július 16-án 17
órától. Találkozás: Széchenyi tér, Jedlik–
Czuczor-szobor. A „Győri legendák képre és
orgonára” című projekt keretében a „Séták
Győr legendái nyomában” programra re-
gisztráció szükséges: idegenvezetes.gyor@
gmail.com, vagy telefonon: 30/294-9174.

A XVI. Győri Rotary Fröccsnapokon interak-
tív fajátékokkal várják a rendezvényre láto-
gató családokat július 16-án 15 órától 22
óráig, 17-én 11 órától 22 óráig és 18-án 11
órától 22 óráig.

A XVI. Győri Rotary Fröccsnapok keretein be-
lül Republic-koncert lesz július 17-én 21
órától a Dunakapu téren. A rendezvény in-
gyenes, de a kormányrendelet alapján 18
éves kor felett kizárólag védettségi igazol-
vánnyal látogatható.



2021. július 9.28

A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye páros mozijegy, amely beváltható a Cinema City Győr moziban
szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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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

„Először 2017 decemberében a németországi világbajnokságon figyel-
tünk fel rá, ahol még Heidi Löke „árnyékában” játszott. Már akkor is jól
látszott, hogy egy különleges képességű játékosról van szó, aki mind tá-
madásban, mind védekezésben extra teljesítményre képes. Akkor még
sokan kétkedve fogadták leigazolását a Győri Audi ETO csapatába. Női
csapatban nehezen mond egy klubvezető ilyet, de talán ezt kizárólag
sportszakmai tevékenységére vetítve nyugodtan mondhatom, hogy az
utóbbi években Kari a világ első számú beállójává vált” − mondta Bartha
Csaba, a Győri ETO elnöke.

Brattset 2018-ban szerződött Győrbe, egy BL-győzelmet, egy bajnoki címet
és két Magyar Kupa-győzelmet ünnepelt azóta az ETO játékosaként. A 30
éves, vb-ezüstérmes és tavaly Európa-bajnok norvég beálló eddig összesen
128-szor öltötte magára a zöld-fehér mezt és 434 gólt szerzett.

„Nagyon jól érzem magam Győrben, igazán fantasztikus és profi az a kö-
zeg, ami az öltözőben és a klubban is körbevesz. Nem kellett sokat gon-
dolkodnom, hamar sikerült megegyeznünk a hosszabbításról. Örülök,
hogy a következő években továbbra is a Győri Audi ETO KC csapatában
szerepelhetek, és biztos vagyok benne, hogy a legmagasabb célokért
szállunk harcba” – nyilatkozta Kari Brattset Dale, aki a norvég váloga-
tottal a tokiói olimpiára készül.

BRATTSET SZERZŐDÉST
HOSSZABBÍTOTT

A Győri Audi ETO női kézilabdacsapata két évvel, 2024-ig meghosszabbította a norvég beálló Kari Brattset
Dale szerződését. A klub vezetőségének célja az, hogy a keret kulcsjátékosait Győrben tartsák, ennek ér-
dekében időben megkezdték a tárgyalásokat. Első lépésként Brattsettel sikerült megállapodni.

Agyőri Olimpiai Sportpark adott otthont az U18-as, az
U16-os és az U14-es korosztály Összetett Atlétikai
Magyar Bajnokságának. A házigazda GYAC a me-

zőnyből egyedüliként mindhárom korosztályban és mindkét
nemben tudott csapatot kiállítani. A klub két bajnoki címet
szerzett. Az U14-es lányok Sipos Veronika, Polgár Zsófia, Fe-
kete Sára, Tolnay Réka, Vincze Dorka összeállításban állhattak
a dobogó legfelső fokára. Az U18-as férficsapatban pedig Var-
ga Milán, Gottwald Előd és Török Donát segítette aranyérem-
hez a győri egyesületet. Az U14-es korosztályban harmadik
lett a Kapuy Ádám, Takács Levente, Boros Máté István, Kocsis
Ábel, Gottwald Ábel összeállítású csapat. „Fontosnak tartom
az utánpótlás összetett versenyre való felkészítését, a több-
próba jellegű edzést. Ez a sokszínű felkészülés remek alapokat
ad bármely szakághoz, mely megalapozhatja, hogy felnőtt-
versenyzőként is sikeresek legyenek a sportolóink” – mondta
Kószás Kriszta, a GYAC vezetőedzője.

KÉT ARANYÉRMET ITTHON TARTOTT A GYAC

Fotó: O. Jakócs Péter
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A felkészülés finisében jár a válogatott, a csa-
pattagok közül szinte mindenki élete első
olimpiájára utazhat. Milyen most a hangulat
az edzőtáborban?
Büszkék vagyunk arra, hogy egy ilyen fiatal ke-
rettel harcoltuk ki a részvételi jogot, remek tár-
saság a miénk, összetartó csapat vagyunk.
Még most is libabőrös leszek, ha csak belegon-
dolok, hogy ott lehetünk Tokióban. Ez az érzés
folyamatosan előjön azóta, hogy kiharcoltuk a
részvételt a pótselejtezőn, persze hasonlókat
tudna elmondani mindenki. Élvezzük ezt a

AZ ETO JÁTÉKOSA AZ EGYETLEN JOBBSZÉLSŐ A MAGYAR OLIMPIAI KERETBEN

A magyar női kézilabda-válogatott tizenhárom év után lehet újra ott
az olimpiai mezőnyben. Utoljára ez 2008-ban Pekingben sikerült, ak-
kor Győrt Görbicz Anita, Herr Orsolya, Hornyák Ágnes, Pálinger Kata-
lin, Tomori Zsuzsanna és Vérten Orsolya képviselte a válogatottban. A
néhány nap múlva Tokióba utazó válogatottnak egyetlen olyan tagja
van, aki ETO-játékosként került be a nemzeti csapatba. Lukács Viktória
úgy érzi, a csoportból való továbbjutás reális elvárás.

helyzetet. Nemrég győri csapatársam, Nze
Minko rakott ki az Instagram-oldalára egy
posztot, hogy már csak húsz nap van a kezdé-
sig. Na ilyenkor újra és újra tudatosul bennem,
hogy mennyire közel van ennek az álomnak a
megvalósulása. Görbicz Anita és Tomori Zsu-
zsanna sokszor mesélt már az athéni vagy a
pekingi játékokról, de mindig hozzáteszik, hogy
ezt inkább át kell élni.

Az olimpiát eddig soha nem tapasztalt korlá-
tozások mellett rendezik, szinte buborékban.
Mennyire lehet erre felkészülni?
Hallottunk pár dolgot, hogy miben lesznek szi-
gorítások, várjuk a további híreket, mert sok
minden bizonytalan még. A szabályok betartá-

sában rutinosak vagyunk, hiszen az utolsó Eu-
rópa-bajnokságot is így játszottuk végig. Bu-
borékban voltunk, és szó szerint sehova nem
mehettünk a szállodán és a csarnokon kívül,
még a szabad levegőre, egy másodpercre sem,
mert azonnali kizárás járt volna érte. Tokióban
az olimpiai faluban talán szabadabb lesz a
mozgás. Számomra ez a tortúra nem árnyékol-
ja be, hogy egy olimpia részese lehetek.

A válogatottban – bár a következő idénytől
Schatzl Nadine és Háfra Noémi is az ETO játé-
kosa – egyedüli győriként, sőt egyetlen jobb-
szélsőként lesz ott Lukács Viktória.
Egyedül vagyok a posztomon, de lesz segítsé-
gem, hiszen Klujber Katrin is tud a szélen ját-
szani. Ezt átbeszéltük Elek Gáborral is, és biz-
tatott, hogy semmiképp se teherként éljem ezt
meg. Én óriási kihívásnak érzem. A Fradiban
volt egy olyan szezonom, ahol a poszttársam
megsérült, és a meccsek kilencven százalékát
egyedül játszottam végig, de az ETO-ban is át-
éltem egy hasonló időszakot, amikor Faluvégi
Dorottya beteg volt. Tudom jól, hogy ha esetleg
formahanyatlásom lenne, vagy egy rossz
meccsem, akkor megoldjuk. A keretben a leg-
többen a Ferencváros játékosai, ez előnyt je-
lenthet abban, hogy alapból tudják, mi az, amit
Elek Gábor megkövetel.

A magyar válogatott Spanyolországgal, az
orosz csapattal, Svédországgal, Franciaor-
szággal és Brazíliával került egy csoportba. Mi
lehet a reális cél?
Nem a könnyebb csoportba kerültünk, ezt át-
beszéltük a csapattal, de most, hogy közeledik
a kezdés, ezt a tényt próbáljuk kizárni a gondo-
lataink közül. Az lesz a lényeg, hogy mindent ki-
adjunk magunkból a pályán azért, hogy jó ered-
ményt érjünk el. Reális elvárásnak tartom a to-
vábbjutást a csoportból, aztán ha ez sikerül,
onnantól már bármi megtörténhet. 

Görbicz Anita tanácsadóként lesz ott a csapat
mellett. Mennyire látják a lányok fontosnak az
ő szerepét?
Ne felejtsük el, hogy női csapat vagyunk. Min-
ket csak egy nő ért meg úgy igazán, százszá-
zalékosan. Görbe jelenléte nagyon sok pozití-
vumot ad nekünk. Érzem a többieken is, hogy
ha bárkinek bármi problémája van, Anitához
bátran fordulnak, legyen az szakmai kérdés,
valami kis bizonytalanság, vagy kézilabdához
szorosan nem köthető dolog. Rá lehet minden-
ben számítani, nagyon örülök, hogy ott lesz ve-
lünk Tokióban.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: mksz.hu

LUKÁCS VIKTÓRIA: KEMÉNY ELLENFELEK
VÁRNAK A CSAPATRA TOKIÓBAN
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

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.

Lapocka

Mangalica füstölt kolozsvári 
szalonna

AKCIÓ: JÚLIUS 9—15.

999 Ft/kg

1799 Ft/kg

Marinna paradicsomos bab
240 g, 454,17 Ft/kg

Tar Pannonhalmi
olaszrizling
0,75 l, 1598,67 Ft/l

Rege burgonyasaláta 
390 g, 512,82 Ft/kg

Desperados sör,
dobozos

5,9%-os, 0,5 l, 638 Ft/l

1199 Ft/db

1549 Ft/db helyett

Mangalica füst. szalonna 2199 Ft/kg

109 Ft/db

219 Ft/db helyett

200 Ft/db

399 Ft/db helyett

319 Ft/db

369 Ft/db helyett

Violetta kéztörlő
1 tekercs, 3 rétegû

399 Ft/db

499 Ft/db helyett

Aházigazda magyar válogatott nyerte a Szen-
tesen rendezett leány U15-ös vízilabda Eu-
rópa-bajnokságot. Sike József szövetségi ka-

pitány együttese sorrendben Görögország, Horvát-
ország, Oroszország, Hollandia, majd megint Gö-
rögország legyőzésével jutott a fináléba, ahol újra
az orosz csapattal találkozott, és hatalmas küzde-
lemben 7–6-ra diadalmaskodott. A magyar női
szakág 23 év után szerzett aranyérmet utánpót-
lásban világversenyről. A válogatott egyik kulcsem-
bere volt a Graboplast Győri VSE kapusa, Torma Lu-
ca, akit posztja legjobbjának választottak a konti-
nensbajnokságon.

Érdekessége az Eb-nek, hogy kis híján Győr kapta
az esemény megrendezésének jogát, de végül
Szentes is meg tudott felelni a szigorú követelmé-
nyeknek, és remek házigazdának bizonyult.

„Szép menetelésnek lehettünk szemtanúi, hiszen a
magyar lányok minden meccsüket megnyerték vi-
szonylag simán. A döntő aztán kiélezett csatát ho-
zott az oroszok ellen, ott egyetlen gól döntött a
mie ink javára. Utoljára 1998-ban nyert lány után-
pótlás válogatott Európa-bajnoki címet. Akkor
Györe Lajos volt a szövetségi kapitány, a váloga-
tottban pedig olyan későbbi klasszisok játszottak,
mint Drávucz Rita, Valkai Ági, Kisteleki Dóra. Re-
méljük, hogy a mi lányunk is ezeknek a játékosok-
nak a nyomdokaiba tud lépni” – mondta Ábrahám
Csaba, a Győri VSE szakosztályvezetője.

Torma Luca a klub számtalan tehetséget útjára in-
dító utánpótlásbázisának büszkesége. Korábban –
OB I-es felnőttcsapat híján – a legjobb győri fiatalok
más egyesületekhez igazoltak. A jövőben ez változ-
hat. „Luca nálunk kezdte a vízilabdát, és jó pár éve
kiváló edzők keze alatt csiszolódik. Látszott rajta

TORMA LUCA EURÓPA-BAJNOK
már az elején is, hogy kiváló adottságokkal rendel-
kezik ehhez a poszthoz. Ami nagyon szembetűnő,
az az elszántsága, az alázata, amivel az edzéseken
végzi a munkát. Az elmúlt időszakban az utánpót-
lás-bajnokságokban védett, tavaly pedig debütált
az OB I/B-ben. Szeretnénk megtartani őt, és erre az
élvonalban szereplő csapattal nyílik lehetőség. Szá-
molunk vele a felnőttegyüttesben második számú
kapusként, és egyelőre azért csak így, mert ő még
nagyon fiatal, bele kell erősödnie ebbe a bajnokság-
ba, nem akarjuk idejekorán túlterhelni, ezt fokoza-
tosan kell” – tette hozzá Ábrahám Csaba.

Az U15-ös válogatott nem egy-két klubra épít, a
keret játékosait nyolc egyesület adja. Köszönhető
ez elsősorban annak, hogy a szövetség kiemelten
támogatja a vidéki bázisokat. 

„Jó, hogy ilyen sok helyről jöttünk a nemzeti csapat-
ba, hiszen mindenki mást hozott magával a klubjá-
ból, így tanulhattunk egymástól, és minden ilyen
plusz tovább erősítette a játékunkat. Már a kezde-
tektől álmodoztam arról, hogy a magyar válogatott-
ban szerepelhetek, de akkor éreztem ezt elérhető-
nek, amikor bekerültem a klubomban a felnőttek
közé” – meséli Torma Luca, aki úgy tervezi, hogy
marad Győrben, ahol komoly céljai vannak. „Szeret-
nék bizonyítani az OB I-ben és a korosztályos válo-
gatottakban, ha lehetőséget kapok, és persze min-
dent megnyerni, amit csak lehet. A Kazinczy-gim-
názium diákja vagyok, és Németh Tibor igazgató úr-
ral az élen ők is minden segítséget megadnak ah-
hoz, hogy a sportban is helyt állhassak. Sokat kö-
szönhetek Vogel Zsoltnak, aki nagy hangsúlyt fektet
a játékosok egyéni képzésre is” – mondta a Győri
VSE tehetsége. Luca az Európa-bajnokság után két
hét pihenőt kapott, majd kezdi a felkészülést
klubcsapatával a következő szezonra.

AZ EB LEGJOBB KAPUSÁNAK VÁLASZTOTTÁK A GYŐRI VÍZILABDÁZÓT




