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ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

JOGÁSZ munkakör betöltésére. 

A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu
honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhetŐ el.
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Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu
honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhetŐ el.

Győr egyik legszebb pontján, a Mosoni-Duna és a Rába folyók torkola-
tánál található félszigeten, az épülő új győri vízi élménypark területén
befejeződött az árvízvédelmi műtárgy építése, folyamatban van a ko-

rábbi töltés elbontása. A strand területén elkészült az új épületek és meden-
cék cölöpalapozása, valamint az óriás „szódásszifon” csúszdatorony vas -
beton alapozása – ismertette a helyszínen Simon Róbert Balázs győri or-
szággyűlési képviselő. A leendő 300 férőhelyes parkoló területén már meg-
történtek a közműkiváltások, a Töltésszer utca felől az ivóvízgerincre, a Jedlik
híd előtti körforgalomnál pedig a szennyvízcsatornára történő rákötés. Ha-
marosan megkezdődik a 2000-es évek elején átadott Rába Quelle épület
teljes körű modernizálása is – tette hozzá Bán András projektvezető. A mun-
kálatok ütemezetten haladnak, napi szinten közel száz fő dolgozik a munka -
területen. A nagyszabású fejlesztés révén a meglévő Rába Quelle Gyógy-, Ter-
mál- és Élményfürdő jelentősen bővül, az elavult strand látványos vízi komp-
lexummá alakul, igazi turisztikai vonzerővé téve a várost. Az ország legmo-
dernebb vízi élményparkjának építése 2023 tavaszán fejeződik be. Az új lé-
tesítmény egy időben közel négyezer látogatót is képes lesz majd fogadni.
Az aktuális munkálatokról folyamatosan tájékoztatni fogjuk a lakosságot –
zárta gondolatait Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő.

ÜTEMSZERŰEN HALAD 
A VÍZI ÉLMÉNYPARK 
ÉPÍTÉSE

„Több témakör és fontos kérdések szerepelnek a nemzeti konzultáció mos-
tani kérdései között is” – mondta el lapunknak Kara Ákos győri országgyű-
lési képviselő. A kérdések többek között érintik a minimálbér emelésének
kérdését, szól a családtámogatásokról, a befizetett adó visszatérítéséről,
a hitelmoratóriumról, a migrációról, a környezetvédelemről, a hazai vakcina -
gyártás ügyéről és a gyermekek védelméről szóló törvényről is. „Ország-
gyűlési képviselőként én is azt kérem, hogy minél többen vegyenek részt
ismét a nemzeti konzultációban, hogy a legnagyobb egyetértésben szü-
lethessenek meg, a hazánk számára fontos kormányzati és törvényhozási
döntések” – fogalmazott Kara Ákos. Az országgyűlési képviselő emlékez-
tetett arra is, hogy korábban például a sikeres járványkezelésben és az il-
legális migráció visszaszorításában is segített a nemzeti konzultáció, hiszen
annak idején sokan nyilvánították ki a véleményüket ezekkel kapcsolatban
is. Augusztus 25-ig lehet a tizennégy kérdést tartalmazó mostani kérdőívet
postai úton beküldeni vagy interneten kitölteni.

FONTOS KÉRDÉSEK 
SZEREPELNEK A NEMZETI 
KONZULTÁCIÓBAN



2021. augusztus 20. 3

Kísérőnk Székely Zoltán művészettörté-
nész, a Rómer Flóris Művészeti és Törté-
neti Múzeum igazgatója volt, akitől meg-

tudtuk, a barokk korból fennmaradt legkorábbi
Szent István-ábrázolás 1642-ből származik és
a jezsuiták egykori templomában, a mai ben-
cés templomban a Magyar szentek oltárán
látható. Ezen az agg, ősz szakállú István király
teljes uralkodói díszben, hermelingalléros pa-
lástban, térdre ereszkedve nyújtja át az or-
szágalmát a Szűzanyának és az ölében tar-
tott gyermekének. 

A Széchenyi téren sétálva, ha felnézünk a Má-
ria-oszlopra, ott is megláthatjuk Szent István
alakját. Magyar ruhájáról és a vágásos-kettős-
keresztes címerrel ékes pajzsról ismerhetjük
fel, amelyre jobbjával támaszkodik; baljában jo-
garát tartja, lobogó szakállas fejét pántos

SZENT ISTVÁN NYOMÁBAN

AZ ERÉNYEK MÉRTÉKE

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Kevesen tudják, de Győrben számos Szent István-ábrázolással talál-
kozhatunk, amelyek nemcsak a templomokban bújnak meg, hanem
akár a város főterén is találkozhatunk vele. A teljesség igénye nélkül
derítettük fel ezeket az emlékeket.

korona ékesíti. A Mária-oszlop a XVII. század
utolsó évtizedeiben készült, Buda 1686-os
visszavételének – és saját bíborosi kinevezé-
sének – emlékére állíttatta Kollonich Lipót püs-
pök. Ha az Apátúr-ház felé fordulunk, ott is
megláthatjuk első királyunk szobrát, aki ma-
gyar ruhát visel, vállára palást borul, fején a
Szent Korona, kezében a jogar és az országalma.

Tudjuk, hogy a Győri Egyházmegye alapítása
Szent Istvánnak köszönhető, és neki tulajdo-
nítható a káptalandombi székesegyház építése
is. E cselekedetét egy domborművű rézlap őrzi,
mely a templom északi hajójának támaszkodó
pilléren látható, amint Szent Istvánt vánkoson

térdelve a Boldogságos Szűzanyának az egy-
tornyú templomot felajánlja. Betérve a Nagy-
boldogasszony-székesegyházba, több, barokk
kori István király-ábrázolást is megcsodálha-
tunk, igaz, most a felújítás miatt nem mind lát-
ható. Frissen restaurálva várja a látogatókat a

gróf Zichy Ferenc püspök által 1767-ben állít-
tatott Szűz Mária-kegyoltár, amelyen Szent
István király szoborba faragott, különálló posz-
tamensre állított alakja az építmény közép-
pontját alkotó Könnyező Szűz Mária-kegykép
előtt térdepelve ajánlja fel a koronát.

Szerencsések voltunk, felmászhattunk a temp-
lom szentélyébe, a boltozat alá, ahol éppen a
Franz Anton Maulbertsch által 1773-ban fes-
tett mennyezetkép, a szent király ábrázolásá-
nak restaurálása folyik. Gyarmati András főres-
taurátor elmondta, a festmény tisztításán,
konzerválásán túl vannak, a hiányok strukturá-
lása folyik, majd elkezdik az esztétikai helyre-
állítást. A kép által a mennyek országába pil-
lanthatunk be, ahol a magyar szentek apoteó-
zisának lehetünk tanúi. A felhőgomolyagokon
az Árpád-ház férfi és női szentjei, az államala-
pítás korának szent életű püspökei és szerze-
tesei jelennek meg, közöttük is kiemelt helyen,
a kompozíció középpontjában Szent István ki-
rály van. Magyar ruhában térdel, lábai előtt
puttók emelik a magasba a vörös párnára he-
lyezett fejedelmi jelvényeket, alatta pedig egy
angyal az ország címerét tartja. A nagyközön-
ség a felújított mennyezetképet várhatóan jövő
tavasszal láthatja meg.

Szent István ábrázolása a székesegyház
mennyezeti freskóján Szent István a Széchenyi téri

Mária-oszlopon
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Csepi László ezredes, a Megyei Polgári Vé-
delmi Szövetség titkára lapunknak el-
mondta, a túra során olyan helyszíneket

néztek meg, ahová a győriek a történelem so-
rán elmenekültek, ahol biztonságba helyezték
magukat, vagy ahol temetkeztek. A vezetés
történelmi időszakok szerint haladt, így a láto-
gatók először a Kőtárba érkeztek, ahol a római
korról, Győr kialakulásáról és a győri várról tud-
hattak meg érdekességeket. A csapat aztán a
Levéltárba ment, ahol a középkori Győr és a
várbörtönök titkaiba pillanthattak be a túra
résztvevői. Egy nagy ugrással az időben, a hely-
szín már a belváros volt, a lakossági óvóhely,
amit egy, a két világháború között épült lakóház
pincéjében alakítottak ki. A lélegzet elállító tör-
ténelmi barangolás a MÁV-vasútállomás alatt
– az amúgy nem látogatható – menekülő-

MISZTIKUM ÉS GYŐRI LEGENDÁK NYOMÁBAN
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

Izgalmas, a város alatti létesítmények felfedezésére szervezett túrákat a megyei Polgári Védelmi Szövetség.
A jelentkezők betekinthettek többek között a várkazamatába, a régi városháza börtönébe, az egykori légó-
pincékbe, valamint a vasút alatti alagutakba.

VAKONDTÚRA FÖLD ALATTI LÁTNIVALÓKKAL
alagútban folytatódott, ez a valamikori tanácsi
vezetőknek épült.

A peronok alatt további rejtett csodák is várták
a kirándulókat, a vasúton érkező fegyvert, lő-
szert a föld alá teherliftek segítségével vitték,
onnan hordták be a lakanya épületébe – ezt az
útvonalat is megmutatták a vakondtúra részt-
vevőinek. A látogatás a vasút területén, egy
föld feletti óvóhelyen ért véget, ahol egy gépé-
szettel kialakított műszaki épületet néztek meg
a látogatók. A program beszélgetéssel és bor-
kóstolóval zárult.

Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere is
részt vett a legutolsó vezetésen. Számára is
fontos, hogy a győriek olyan szervezett túrán
vehetnek részt, amelyen nem mindennapi he-
lyekre juthatnak be. A háromórás túra során
olyan élményekben részesülhettek, amivel ed-
dig nem találkozhattak.

Székely Zoltán művészettörténész, a Rómer Fló-
ris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója
történelmi áttekintést adott, amelyből a résztve-
vők egyebek  mellett a kazamaták történetét is
megismerhették. A túrákon készített fotókból
kiállítás nyílik, akik lemaradtak, azok egy virtuá -
lis túrán járhatják majd be a helyszíneket.

Akáptalandombi fejlesztések kapcsán
megújult Egyházmegyei Könyvtár és
Kincstár kiállítótereiben az Egyház -

megye alapításának 1020. és Győr várossá vá-
lásának 750. évfordulója alkalmából rendezett
közös tárlatot a Győri Egyházmegye és az Or-
szágos Széchényi Könyvtár.  

A csütörtöki ünnepélyes megnyitón dr. Veres
András győri megyés püspök köszöntőjében ar-
ról beszélt, hogy nem véletlen a megnyitó idő-
pontja, hiszen államalapításunkra és Szent Ist-
vánra emlékezünk, aki ezer éve tíz egyházme-
gyét alapított, köztük a győrit is, és az országot
olyan alapokra helyezte, amely máig tartósnak
bizonyult. Kitért arra is: napjainkban háborúk
dúlnak, ideológiai küzdelmek folynak a világban,
ezért is meg kell becsülni ezeréves múltunkat,
és arra is büszkék lehetünk, hogy városunk 750

EGY VÁROS
EMLÉKEZETE 
METSZETEKEN
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

évvel ezelőtt kiérdemelt kiváltságleveléért akkor
is és azóta is sokat kellett küzdenünk, de máig
áll Győr és áll az egyházmegye.

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető mi-
niszter hangsúlyozta: Győr története 750 évvel
ezelőtt hősiesen kezdődött, a város megvédte
azt, ami az övé volt, ezért V. Istvántól városi jogot
kapott. A település azóta is a tudományos, a kul-
turális, a gazdasági és az egyházi élet meghatá-
rozó városa, egyetemi és innovációs központ. A
politikus beszélt arról is, hogy hazánk és Európa
története összefonódott a kereszténység törté-
netével. „Napjainkban, amikor a keresztény kul-

túra megőrzésért és megerősítéséért kell ten-
nünk, akkor egyszerre szolgáljuk az ezeréves
Magyarország, a magyar nemzet megmaradá-
sát, Európa túlélését, szabadságunk és életmó-
dunk fenntartását. Ez a kiállítás mindennek mél-
tó lenyomata” – fogalmazott a miniszter.   

A tárlat a kettős évforduló kapcsán a győri egy-
házi jelenlétet és a város életének, történeté-
nek néhány fontos eseményét mutatja be, több
mint három évszázad metszetein, térképein,
alaprajzain és néhány műtárgyon keresztül.  
A kiállítás január 9-ig látogatható naponta 10
és 18 óra között.
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A legkeményebb ötvenes évekre esett a pá-
lyaválasztása, akkor döntött a szerzetesi élet-
forma, a papi hivatás mellett. Miért?
Bükön születtem 1938-ban, ott végeztem az
általános iskolát. Remek tanáraim voltak, az
utolsó évben a feloszlatott szerzetesrendekből
odakerült tanítani egy egyetemet végzett apá-
ca. Valóban minőségi munkát végzett, így meg-
felelő előtanulmányok után kerültem a pannon-
halmi bencés gimnáziumba. S hogy miért ide?
Jól tanultam, katolikus családban nevelkedtem,
a nagybátyám, Csóka Lajos pedig bencés szer-
zetes volt Pannonhalmán. A szerzetesrendek
feloszlatása után mindössze nyolc katolikus
gimnázium maradhatott meg az országban
egészen a rendszerváltásig. Ebből kettő a ben-
céseké volt. Ezek az iskolák bár sok nehézség-
gel küzdöttek, de óriási szolgálatot tettek a ma-
gyar egyháznak. Én jó közösségben töltöttem a
gimnáziumi éveket 1952-től. 1956-ban érett-
ségiztem. Zárt világban éltünk, de negyedikben
már a tanárok éreztették velünk, hogy mi van a
levegőben, mi zajlik a tudományos világban, mi
történik a társadalomban. Ugyanakkor ott volt
a gimnázium szomszédságában egy bencés kö-
zösség, aminek a liturgiájával vasárnaponként
találkozott az ember, mindennap láttuk a kis-
papokat is. Nekem az egész életforma szimpa-
tikus volt. Abban az időben csak két növendéket
vehettek fel a rendbe, én lettem az egyik. Mi-
után befejeztem teológiai tanulmányaimat, és
pappá szenteltek, jelentkeztem az ELTE törté-
nelem–latin szakára, majd felvettem a görög
szakot is. 1965-ben gyakorló tanár voltam Győ-
röt, és 1966-tól a pannonhalmi gimnáziumban
kezdtem tanítani.

Közben bekerültem a rendi levéltárba is, aztán
a főmonostor perjele lettem hat esztendőre.
Huszonhárom éve a győri rendházban élek és
dolgozom.  

Több mint fél évszázada kezdett tanítani. Mi-
lyen változásokat tapasztalt az eltelt évtize-
dek alatt a diákoknál?
Ami a gyerekek mentalitását illeti, az én időm-
ben mi sem voltunk szelídebbek vagy jobbak,

Gyémántmisét ünnepeltek a bencés templomban az elmúlt vasárnap. Csóka Gáspár atya Nagyboldog -
asszony napján adott hálát hatvan évi papi szolgálatáért. Életéről, munkájáról kérdeztük őt, aki nemcsak
több száz gyermeket nevelt szerzetestanárként, hanem levéltárosként és rendi elöljáróként is bizonyította
tudását, elhivatottságát.

CSÓKA GÁSPÁR GYÉMÁNTMISÉS

JÓ TANULNI A TANÍTVÁNYOKTÓL
mint a mostaniak. Úgy látom, a mai diákok több-
sége nem olyan ambiciózus, mint a mi korosztá-
lyunk volt, és nagyon szegényesek a vallási is-
mereteik. Sokszor azért is küldik hozzánk őket a
szülők, mert ők nem tudják átadni azt, ami már
az ő életükből is kimaradt. A jó gimnázium ön-
magában nem elég. Fontos, hogy tudjon valami

többletet adni a gyerekeknek lelkileg, világnéze-
tileg. A magyar társadalom jelentős része nem
keresztény, ennek ellenére közülük sokan idead-
ják gyermekeiket. Itt nyitottsággal találkoznak,
hisz járnak hozzánk katolikusok, más vallásúak
és nem hívők is. Sok esetben egy-két év után a
diákok maguk kérik, hogy kereszteljük meg őket.
Mindig jó volt tanítani. Két évvel ezelőtt érettsé-
gizett az utolsó osztály, akiket még tanítottam,
azóta csak különóráim vannak. Nekem 1944-ben

szólt először a csengő, amikor hatévesen iskolá-
ba mentem, s onnét kezdve vagy diákként, vagy
tanárként, de 75 éven át minden szeptemberben
becsengettek. Az Úristen óriási ajándékának tar-
tom, hogy csinálhattam. A tanári munka évtize-
dek múlva mutatja meg, hogy egy-egy elvetett
magból mi lett. Sokan vannak, akiket elindítot-

tam, s aztán egyetemi tanulmányaik során
messze előbbre jutottak, mint én. Milyen jó velük
találkozni, ha akad szakmai problémám, hozzá-
juk fordulhatok és tanulhatok tőlük.

Gáspár atya, mitől lesz valaki jó tanár?
Legyen kiszámítható és következetes. Ugyan-
akkor legyen készséges és türelmes a gyerek
meghallgatására. S mindenekelőtt szeresse a
munkáját!

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor
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• 9028 GYÔR, Fehérvári út 75.
Tel.:/fax: 96/440-453 Mobil: 06-30/2671-864

• 8500 PÁPA, Kopja u. 7. Tel.: 89/322-152 
Mobil: 06-30/698-3850

LÉCEK
OSB-LAPOK
LAMBÉRIA, HAJÓPADLÓ
GERENDA, PALLÓ, DESZKA
RÉTEGRAGASZTOTT GERENDA

• Kalodástûzifa-akció keményfából: 23.900 Ft
• Kalodáspuhafa-akció tûzifának: 8.000 Ft
• Kerti partihoz, kandallóhoz kis kiszerelésben TÛZIFAAKCIÓ!

10 tábla OSB-lap
vásárlása felett

Az akció visszavonásig érvényes!

15%
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!

Némethné Farkas Kata, a győri Széchenyi
István Egyetem Felnőttképzési Köz-
pontjának vezetője szerint valamennyi

általuk kezdett szakirányú képzés hívószava a
gazdaság. Mindig a munkaerőpiac igényei
szerint szervezik az általában rövid idejű
szakirányú kurzusaikat. A felnőttképzési
centrum csaknem száz szakirányú tovább-
képzést indít, közülük az idén 22 újat enge-
délyeztek számukra. Ezek a többnyire speci-
ális szakok azonnali választ adnak a gyorsuló
piac megújuló kihívásaira. 

A 21. század nélkülözhetetlen tudáseleme a
kommunikáció. Ennek a mindennapi használa-
ta elengedhetetlen a közéletben, a munkahe-
lyen, de még a magánszférában is. A kommu-
nikáció alkalmas a tömegtájékoztatásra, a
meggyőzésre, a hírek és az álhírek megkülön-
böztetésére, hogy a manipuláció ne térítse el
döntéseinket, ne vezesse tévútra életünket. Az
alkalmazott média szakemberek ebben tudnak
gyorsan, pontosan, élményszerűen közremű-
ködni a 21. század viharosan fejlődő kommu-
nikációs eszközrendszerének a használatával.
Az alkalmazott média szakemberek képesek a
szervezeten belüli kommunikációra csakúgy,
mint a külvilág felé irányuló üzenetek vitakész
közvetítésére, a marketing támogatására a leg -
újabb médiafelületek használatával.

A GYŐRI EGYETEM ALKALMAZOTT MÉDIA SZAKEMBEREKET IS KÉPEZ

TUDÁS, GYAKORLAT, KAPCSOLATI TŐKE
Alkalmazott média szakemberek képzését kezdi meg az idén a győri
Széchenyi István Egyetem. Az elméleti tudás mellett különösen fontos
szerepet kap a gyakorlati műhelymunka, ezen belül a különböző, össze-
kapcsolódó kapcsolati tőke is növeli az ott tanulók munkaerőpiaci esélyeit.

Dr. Eisinger Balassa Boglárka egyetemi docens,
a győri képzés szakfelelőse azoknak ajánlja ezt
a lehetőséget, akik már most hasonló munka-
körben dolgoznak cégeknél, hivatalokban, in-
tézményekben, frissíteni szeretnék ismeretei-
ket, és tanúsítványt, certifikációt is akarnak
szerezni a tudásukról. A másik célcsoport pedig
az önmagukat a világban kereső, de a kommu-
nikáció gyakorlatára, a közléselméletre fogékony

fiatalok, akik ezen a területen szeretnének el-
helyezkedni. Az országosan ismert szakem-
berek mellett a győri média is közreműködik
a képzésben, és lehetőség szerint akár alkal-
mazza is a szakirányú képzés tehetséges
résztvevőit. 

A két féléves képzésre történő jelentkezés alap-
feltétele bármely képzési területen szerzett, mi-
nimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai
vagy egyetemi diploma. Kivételt képeznek azok,
akik egy-egy önálló modult szeretnének elvé-
gezni az alkalmazott média szakember képzés-
ből. Lehetőség nyílik arra is, hogy valaki a harma-
dik félévben készítse el vizsgamunkáját. (x)
Jelentkezni lehet: felveteli.sze.hu 

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Pixabay
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GYORI
BORTÖRTÉNELMI
NAPOK

A Győri Bortörténelmi Napok keretein belül a Dunakapu téren és a Széchenyi téren Magyarország ve-
zető borászai és meghatározó borvidékei várják a borkedvelő győrieket. A négynapos rendezvényt az
Európai Borlovagrend győri legátusának felvonulásával nyitjuk meg. A gasztronómiai élmények mel-
lett könnyűzenei koncerteket hallgathatnak az érdeklődők.

´́

AUGUSZTUS 26., CSÜTÖRTÖK

17:40 Európai Borlovagrend
győri legátusának felvonulása
(A felvonulás a Városház térről indul)

18:00 Polgármesteri köszöntő
(Helyszín: Dunakapu tér)

18:30 Horányi Youli akusztik
(Helyszín: Dunakapu tér)

20:30 Völgyesi Gabi akusztik (Unique)
(Helyszín: Dunakapu tér)

AUGUSZTUS 27., PÉNTEK

16:30 Apnoé (Helyszín: Dunakapu tér)
19:00 Rácz Gergő (Helyszín: Dunakapu tér)
21:00 Name Project (Helyszín: Dunakapu tér)

AUGUSZTUS 28., SZOMBAT

16–20 Retro Rádió élő adása
(Helyszín: Széchenyi tér)

16:00 Club 54 (Helyszín: Dunakapu tér)
16:40 Európai Borlovagrend felvonulása 

a Rába Fúvós Zenekar és
a Pázmándi Mazsorettek kíséretében
(A felvonulás a Megyeház tértől indul)

17:00 Az Európai Borlovagrend avatási 
és előléptetési ceremóniája
(Helyszín: Széchenyi tér, bencés templom)

18:00 Janicsák Veca akusztik
(Helyszín: Dunakapu tér)

21:30 Sipos F. Tamás Best of
(Helyszín: Dunakapu tér)

AUGUSZTUS 29., VASÁRNAP

14:00 Dirty Slippers (Helyszín: Dunakapu tér)
16:00 Pély Barna akusztik

(Helyszín: Dunakapu tér)
20:00 A Győri Nemzeti Színház Szemben

a nappal című előadása
(Helyszín: Dunakapu tér)

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!
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Abelvárosi rendőrőrs előtt gyülekeztek az
egyenruhások, messziről úgy tűnhetett,
mindegyikük rendőr, de a városrendé-

szek és rendőrök együtt tervezték meg, hány
csapatban, merre és hogyan fogják felügyelni
Győr biztonságát. A Győr+ csapata elkísérte
őket a bevetésre.

A két szervezet összhangja már az első perctől
szembetűnő volt, pontosan tudták, kinek mi
lesz a dolga és ki kivel járőrözik majd. A rend-
őrparancsnok elmondása szerint azért is sze-
rencsés, hogy hetente legalább egyszer a vá-
rosrendészekkel közösen ellenőriznek, mert ha
néhány rendőrnek máshol kell helytállnia, ak-
kor sem kell lefújni az akciót.

KÖZÖS BELVÁROSI RAZZIA

Szerző: Németh Boglárka
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

A rendőrök és a városrendészek közösen ellenőrizték a belvárost kedd
este. A két szervezet már egy ideje összehangolt akciókban segíti egy-
mást és dolgozik össze, hogy a város élhető és biztonságos legyen. Az ak-
ciók célja, hogy a közterületen alkoholt fogyasztó, randalírozó, másokat
zaklató vagy agresszív egyéneket előállítsák és szükség esetén elfogják.

A csapatokra osztás után elindult az ellenőrzés,
szerencsére csendes, nyugodt nyári este volt,
így az első pár helyszínen nem is volt szükség
intézkedésre.

Kis idő múlva jött egy szabálytalan biciklis, a
sétálóutcán ugyanis csak tolni lehet a kerék-
párt, így felhívták a fiatalember figyelmét a
szabálysértésre, majd igazoltatták, ahogy a
Széchenyi téren is egy csapatot. Később még
egy biciklis tekert nem túl lassú sebességgel a
Baross úton, de nagyobb szabályszegés vagy
randalírozás nem történt.

A városrendészek a rendőrökkel közösen kiemel-
ték, hogy feladatuk egyáltalán nem a megfélem-
lítés, hanem az, hogy főként a nyári estéken sé-
táló békés városlakók biztonságban érezzék ma-
gukat azáltal, hogy a rendvédelmi szervek lekap-

csolják az esetleges zavaró vagy agresszív sze-
mélyeket. A leggyakoribb, ha bizonyos alakok
közterületen fogyasztanak alkoholt, randalíroz-
nak, rongálnak, mások nyugalmát zavarják azzal,
hogy akár szóval akár cselekedettel inzultálják,
zaklatják őket. Több kétes embert, köztük bűnö-
zőt sikerült már becserkészni a rendőr–városren-
dész razziák csapatának. Az, hogy hány esetben
kell intézkedni, nagyban függ attól, milyen nap és
időjárás van. Az intézkedés általában igazoltatást
jelent, de ha szükséges, gumibot, bilincs és fegy-
ver is van a rendvédelmi szerveknél.

Az akció egész évben folytatódik, főként a bel-
városban, de igyekeznek folyamatosan moni-
torozni és lefedni a város egész területét.
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Ez az álom most nem sikerült. A hangsúly
pedig a moston van, mert visszamehet-
nek újra megpróbálni. Azért, mert Albert

meghozta az egyik legnehezebb döntést, amit
hegymászó meghozhat: nincs csúcshódítás!
„Olyan erő állta utunkat, amivel még én sem
szállnék szembe. A kettes tábor felett lesza-
kadt egy négy focipályányi terület és szét is
nyílt. Rengeteg hó esett, az egész terület lavina -
veszélyessé vált. Napok, mire a leszakadt részt
meg lehetett volna közelíteni és kiépíteni az át-
kelést. Ez a hegy épp elég áldozatot követelt
már ebben a szezonban. Rengeteg munkát
raktunk ebbe a mászásba, de nem lett szeren-
csénk. Könnyeimmel küszködök, mert nagyon
szerettem volna elérni a csúcsot. De nem
megy. Az vigasztal, hogy hazamehetek és foly-
tathatom az életem. Ide még visszatérhetek.
Viszont vannak, akik örökre a hegyen marad-
tak. Szomorú, de ők valamit nem jól csináltak.
Mi viszont igen, mert hazatérünk. És ez a leg-
fontosabb. Köszönjük, hogy szurkoltatok!” 

„FELELŐS MÁSZÓ VAGYOK ÉS A SIKER NEM MINDEN!” 

VÉGET ÉRT A POBEDA-EXPEDÍCIÓ

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Hópárduc Expedíciósorozat, Facebook 

A két győri hegymászó, Kovács Albert és Vitéz Péter csúcshódítása nem
sikerült. Ennyi lenne a száraz hír, ám ami mögötte van, az sokkal több.
Sportemberi és emberi nagyság. Hazajönnek a fiúk, a mi igazi hőseink. 

Ettől a döntéstől vált igazán hőssé, persze társával,
Péterrel együtt. Beismerni, hogy kockázatos to-
vábbmenni, hogy akár az életükkel is fizethetnek,
az egyik legnagyobb emberi nagyságra vall. Belátni
a saját korlátainkat, nemet mondani kevéssel a cél
előtt, a legnehezebb. Nem jutottak fel a csúcsra,
mégis a legnagyobb győztesek ők. Mert életben
maradtak és hazajöhetnek Győrbe. A szeretteik-
hez, és persze hozzánk, mert egy egész város ve-
lük volt. És velük is marad, bármerre is másznak!
Mert tisztelhető és szerethető extrém sportolók
ők, akik hisznek magukban, az álmaikban.

Albert beismerte, hogy „Nagyon nehéz!” Ezt ki-
mondani nem gyengeség, hanem erő. Ami már
akkor megmutatkozott, amikor az első beszél-
getésünk volt, még a Győr+ Média szerkesztő-
ségében. Az is igazolta, hogy nagyszerű fickók,
ahogy elindultak, hogy megkeressék a lezuhant
iráni hegymászónőt, mert segíteni szerettek
volna a családjának, vagy ahogy türelemmel vi-
seltek minden megpróbáltatást, még azt is,
hogy meglopták őket. 

Srácok, ti vagytok a legerősebbek, s ti vagytok
a legnagyobb hősök! Köszönünk mindent, hogy
a Győr+ Média „elkísérhetett” benneteket,
hogy aggódhattunk értetek, hogy láthattuk,
mire vagytok képesek, és hogy tanítottatok
minket: tudni kell felelősségteljes döntést hoz-
ni, mert a siker nem minden!  

Az alapítvány az elmúlt években, az or-
szágban egyedülállóan közel harminc
emlékhelyet létesített a régi gyárak he-

lyén, tudományosan feldolgozva ezek történe-
tét. Az érdeklődők a www.ipartortenet.hu ol-
dalon megtalálják őket.

A túrákon a résztvevőknek szakavatott túra-
vezetők beszélnek az útvonalba eső gyárak
történetéről, bemutatva a még meglévő
épületeket, sőt – ahol ez lehetséges – lehe-
tőséget biztosítanak arra, hogy belülről is
megtekinthessenek néhányat. Az egészsé-
ges életmód szerves része a gyaloglás, s
ezek a könnyen teljesíthető kirándulások ki-
váló alkalmat nyújtanak, hogy a nagyszülők
az unokákkal együtt legyenek, miközben

Kuriózumszámba menő programot kínál a Győri Ipartörténeti Alapítvány, mely a Győriek Egészségéért
Közhasznú Egyesülettel, valamint a város WHO Programirodájával közösen ipartörténeti túrákat szervez
az itt élőknek. A túrákat helyi pályázati pénzből finanszírozzák.

IPARTÖRTÉNETI TÚRÁK
családi emlékeiket is elmesélhetik Győrről,
az iparvárosról.

A szervezők gondoltak a kerékpárosokra is, szá-
mukra ugyancsak biztonságos útvonalon szervez-
nek túrát az emlékhelyek megismerésére. Az idő-
sek még emlékezhetnek rá, hogy régen a gyárak
elérésének egyetlen eszköze a kerékpár volt, Győr
ezért műszakváltáskor hemzsegett a biciklisektől.

A gyalogos túrák augusztus 30-án, szeptem-
ber 2-án és 3-án délelőtt indulnak. A 4-5 km-
es út körülbelül három óra alatt teljesíthető. Aki
két keréken szeretné bejárni az ipartörténeti
emlékhelyeket, két szeptemberi szombat dél-
előtt teheti meg. A táv itt természetesen hosz-
szabb, 4-én 15 km, 11-én 30 km lesz.

A programok ingyenesek, de regisztrációhoz
kötöttek. További információk és jelentkezés az
Egészséges Győrért Facebook-oldalon.
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Ennek az ünnepségnek már sok évtizedes
hagyománya van – mondta bevezetőjé-
ben dr. Schmidt Péter szervező, akinek

közel száz éve nagyapja kezdeményezte az el-
sőt, majd néhány évtized szünet után, a rend-
szerváltás óta ő folytatja.

Dr. Horváth Ildikó, az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának államtitkára Szent Rókus áldozatos
munkájáról szólt. Rókus az orvosok és a pestisből
kigyógyultak védőszentje. A XIV. században élt
ferences szerzetes pénzzé tette örökségét, hogy
a szegényeket és a betegeket ápolhassa, nem tö-
rődve azzal, hogy maga is megfertőződhet. Az ál-
lamtitkár Szent Rókus tevékenységét párhuzam-
ba állította a koronavírus-járványban helytálló
egészségügyi dolgozókkal, valamint mindazoké-
val, akik a szükség idején a helyükön voltak.

Széles Sándor kormánymegbízott bibliai példák-
kal világított rá, mennyire fontos, hogy meghalljuk
Isten hívó szavát az életünkben és minden sér-
tődés, harag, csalódás ellenére kitartsunk. Nap-
jaink bajaira az orvosság az, hogy odaajándéko-

MEGEMLÉKEZÉS GYŐR-SZIGETBEN

SZENT RÓKUS PÉLDÁJA MA IS IDŐSZERŰ

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

Augusztus 16-a a győr-szigeti
Szent Rókus-templom búcsúja. Az
eseményhez kapcsolódóan az egy-
házközség és az Egészséges Nem-
zedékért Alapítvány tartott meg-
emlékezést a Simor János téren, a
Millenniumi emlékkeresztnél.

zod magad azoknak, akik olyan mélyre zuhantak,
hogy a remény is elhagyta őket – idézte René Ba-
zin francia író gondolatát. A megemlékezésen
részt vett Szeles Szabolcs, Győr Megyei Jogú Vá-
ros alpolgármestere, Simon Róbert Balázs or-
szággyűlési képviselő, akik a szónokokkal és a je-
len lévő civil szervezetekkel együtt elhelyezték
koszorúikat az emlékkeresztnél.

Az ünnep a templomban folytatódott, ahol dr.
Lukácsi Zoltán kanonok celebrált szentmisét. –
Nem gondoltuk, hogy a XXI. század elején is eny-
nyire aktuális lesz Szent Rókus életpéldája. Pedig
ideje elfogadnunk, hogy nemcsak az anyagi világ
létezik, és továbbra sem vagyunk urai az életnek.
Nem szabad elfeledkeznünk a természetfeletti-
ről. Vegyünk példát eleinkről, akik minden hely-
zetben az ég felé, a teremtő Istenhez fordultak –
hangsúlyozta szentbeszédében a plébános.

Régivágású ember volt, a szó minden értel-
mében. Szakmai tisztességben, vendégei
fogadásában és szeretetében. Mester volt,
megújulni képes, de soha nem dőlt be a na-
pi hóbortoknak. Műhelyének derűje, sze-
mélyisége vonzotta, marasztalta a borot-
válkozásra, hajvágásra érkezőket, minden-
kivel szót értett, megadta az embernek és
saját szakmájának a méltóságát.

Meghalt Sarkady István, az ismert győri fod-
rászmester, nemzedékek szakmai fölnevelő-
je. Családjának több tagja sikerrel követte
ezen a pályán, s idegen tanulók százait is föl-
nevelte. Ő nem ránk maradt a békebeli vi-
lágból, hanem elhozta magával annak szel-
lemi és tárgyi értékeit, szokásait, műhely -
illatát és a beszélgetések igényét. Mert
nemcsak híreket hoztak-vittek a borbély -
üzletbe, hanem a szóváltás, az eszmecsere
sajátos stílusa, vitakultúrája alakult ki ott. 

Sarkady István frizurákat gyűjtött. Az em-
lékezetében volt a minta, kezében a moz-
dulat. Önálló hajszobrász volt, mondhat-
nánk fennkölten, de ő mindig is borbély-
mester maradt. Ebben a szakmában aligha
van nagyobb dicsőség ennél.

EGY BORBÉLY
EMLÉKÉRE
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„Hiánypótló ez a látogatóközpont, amelyben
hiánypótló szolgáltatások kaptak helyet, a Por-
ta egy kapu a külvilág felé, amin keresztül fo-
gadjuk a hozzánk érkezőket” – mondta Vas Gá-
bor, Pannonhalma polgármestere.

„Az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően
Pannonhalma igazi kistérségi központtá vált,
15 év alatt nagyot lépett előre a város, sok em-
ber közös munkájának köszönhetően” – emel-
te ki a rendezvényen Kara Ákos. „Ez a fejlesz-
tés, ez a látogatóközpont mindenki számára jó,
ide a fiatalok és az idősek is betérhetnek,
ugyanúgy, ahogy a helybeliek és a turisták is
megtalálják itt a számításukat” – hangsúlyozta
a térség országgyűlési képviselője.

MEGNYÍLT A PANNONHALMA PORTA
Átadták Pannonhalma és a kistér-
ség új, turisztikai látogatóköz-
pontját. A Pannonhalma Portában
tourinform-iroda, helyi termék-
bolt, kerékpáros centrum és egy
százfős étterem is helyet kapott.

„A magyar kormánynak köszönhetően soha
nem látott mértékű fejlesztések zajlanak Győr-
Moson-Sopron megyében is, minden települé-
sen sikerült valamit felújítani, kicserélni, moder-
nizálni” – mondta beszédében Németh Zoltán. 

A központ fő attrakciója az a hazai viszonylat-
ban egyedülálló kiállítás, ahol egy időutazásnak
köszönhetően a török kori végvárak világába
pillanthatnak be a látogatók. 

A Pannonhalma Portában tourinform-iroda,
helyi termékbolt, komplex kerékpáros- és E-
bike-centrum, valamint egy százfős étterem
is helyet kapott, utóbbit Nagy Eszter séf ve-
zeti, a 2018-as A konyhafőnök műsor szuper -
döntőse. A Pannonhalma Portát Hortobágyi
Cirill pannonhalmi bencés főapát áldotta meg,
a Porta homlokzatának feliratát pedig egy
korhű ruhába öltözött magyar végvári katona
leplezte le.

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Az orvosi pálya egyértelmű volt dr. Bör-
zsönyi Ágnes számára, s bár urológus-
ként kezdte, hamar felismerte, hogy nő-

gyógyászként még többet segíthet. Kiválónak és
felkészültnek tartja a férfi kollégákat – akik egye-
lőre még sokkal többen vannak –, ám úgy véli:
nőként több mindent megért, hiszen a teste azo-
nos a hozzá fordulókéval, és kétgyermekes édes-
anyaként pontosan tudja, milyen a terhesség, a
szülés, a szoptatás. Átélte és átéli mindazt, amiről
beszél, és éppen ezért hisz benne, hogy hamaro-
san végleg vége lesz annak, hogy a nők nem szí-
vesen mennek nő nőgyógyászhoz. 

„Nagyon szeretem a hivatásom, soha nem
bántam meg, hogy orvos lettem, s a betegeim
is folyton megerősítenek ebben. Szinte minden
rendelés alatt van valaki, aki azt mondja: „ez
most kellemetlen, de elmondom, mert ön is nő,
és meg fog érteni.” Ez jó érzés ám, mert tudom,
hogy őszinte orvos–beteg kapcsolat alakul ki”
– mesélte a doktornő, aki azt is hangsúlyozta,
legyen a választott orvos akár férfi, akár nő, a
kulcs az őszinteség. 

Sok hölgyet érint a meddőség, ezért feltettem
a kérdést: mit tehetünk, hogy ne legyenek
gyermekvállalási problémáink? 

„Negatívan befolyásolhatja a gyermekvállalást a
gyakori partnerváltásból adódható nemi beteg-
ség, amely kismedence-gyulladást okozhat. Az
egészséges életmód lerágott csont, de mégis
fontos. Lényeges a megfelelő védekezés, s nem
győzöm hangsúlyozni a hozzám forduló fiatalok-
nak és szüleiknek sem, hogy a fogamzásgátló
nem véd a nemi betegségek ellen, semmilyen
korosztályban sem! Mindkét nemnek nagyon ko-
molyan meg kell értenie, hogy saját magukért és
egymásért is használjanak óvszert! – emelte ki,
majd hozzátette: kifejezetten örül, ha egy édes-
anya együtt érkezik a lányával a rendelésre, mert

NÉGYSZEMKÖZT A NOGYÓGYÁSSZAL
ÓVSZER, MEDDŐSÉG, ŐSZINTESÉG, MEGÉRTÉS

Egyre több hölgy ismeri fel a rendszeres
szűrővizsgálatok fontosságát, de még
mindig sokan félnek őszintén beszélni a
nőgyógyásszal. Pedig fontos a bizalom,
mindkét fél számára. S hogy miért? En-
nek jártam utána dr. Börzsönyi Ágnes
szülész-nőgyógyász szakorvossal, di-
rekt nem a rendelő falai között. 

így mindkettőjükkel őszintén tud beszélni. Persze
kiskorúak esetében kötelező is a szülő jelenléte,
de ez már egy másik történet. És igen, a gyer-
mekvállalási kedv kitolódása is befolyásolhatja a
fogantatást. 

„A nőgyógyászatban is képeznünk kell magun-
kat, ebben pedig a betegek is segítenek, pont a
nyíltságukkal. Jó, ha mernek kérdezni! Jönnek
az anyukák, hogy mikortól érdemes hozni a lá-
nyukat, vagy mondjuk beadassák-e a méh-
nyakrák elleni védőoltást. Sajnos nagyon sok a
téves vagy félinformáció, így mindig azt mon-
dom: bátran faggassanak, a válaszokra is min-
dig kell időt szakítanunk a rendelésen.”

Szerencsére sokan komolyan veszik a rendsze-
res szűrővizsgálatok fontosságát, ami jó, mert
a HPV elleni védőoltás mellett is elengedhetet-
len a rendszeres szűrés. Csakúgy, ahogy 45 év
felett a mammográfia, fiatalabb korban pedig

a rendszeres ön-, és nőgyógyász által végzett
tapintásos ellenőrzés. 

„Mindenben jobb a megelőzés. Tudom, hogy so-
kan nem mernek eljönni hozzánk, mert „csak
nehogy kiderüljön valami!” Ám a kollégáimmal
együtt segíteni akkor tudunk, ha megkeresnek
minket. A méhnyakrák jól diagnosztizálható és
hamar beavatkozhatunk. Ha szokatlant, eltérőt,
kellemetlent éreznek, inkább válasszák az or-
vost, mert valódi segítséget mi adhatunk. S ne
higgye, hogy hazabeszélek, a segíteni akarás és
a tapasztalat vezérel” – jelentette ki doktornő,
és egyre inkább megerősített, hogy a nőgyógyá-
szatnak a lélekhez is köze van. Őszinteség, meg-
értés. Olyan fogalmak, amelyek kiveszőben van-
nak, így egyre inkább értékesek. Ezeket egy nő-
gyógyász is nyújthatja, fogadjuk el bátran! Ke-
ressük fel őket, legyünk együttműködők és
hagyjuk, hogy segítsenek, hogy vigyázzanak
ránk. Mert ők erre tettek esküt. 

´́
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás
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AMagyar Ispitában, a Kelet fehér arany cí-
mű kiállításon vagyunk, amelyet Bácsi
Magda gyűjteményéből rendezett a mú-

zeum. A tárlaton több mint kétezer év művé-
szetébe nyerhetünk betekintést a kínai porce-
lánoktól az elefántcsont faragványokon át a
Zsolnay-gyár reprezentatív termékéig. A feltű-
nő, magas, vékony hölgy alig várja, hogy elkez-
dődjön a beszélgetés, hiszen rengeteg monda-
nivalója van. Pedig mint meséli, megszületni
sem akart igazán, az orvos erőszakkal segítette
a világra, és először azt hitték róla, halva szü-
letett, aztán megszólaltak a harangok és kide-
rült, mégis él, csoda történt. „Én egész életem-
ben nem akartam semmit, nem akartam mű-
fordító lenni, nem akartam hegedülni és gyűjtő
sem szerettem volna lenni, minden csak úgy
jött” – folytatta történetét Magda. Később egy

A PORCELÁNGYŰJTŐ VILÁGHÍRŰ HEGEDŰMŰVÉSZ

Isten egész életemben a tenyerén hordott – vallotta be a Győrben élő, a Svéd Királyi Operaház és a milánói
Scala nyugalmazott brácsaművésze, a műgyűjtő Bácsi Magdolna. A kilencvenhez közeli hölgy szívesen
mesél kalandos életéről, muzsikus múltjáról és gyűjtő szenvedélyéről, a kellemes és kellemetlen sztoriktól
sem kímélve a hallgatóságát.    

táltostól tudta meg, azért alakulhatott így az
élete, mert meghatározó az, hogy ki milyen „cso-
magot” vesz fel születésekor. A csomagban az
van, ami őt érdekli, amivel szeretne foglalkozni
életében. Kiderült, ha valaki nem akkor születik
meg, mint amikorra vállalta a Földre való lejövését,
akkor nem a saját csomagját veszi fel, hanem azt,
amit talál. A táltos szerint így lehetett ez Magdával
is, de azzal vigasztalta, hogy ezek az emberek na-
gyon sokoldalúak, sok mindenhez értenek.

Magda Pápán nevelkedett, ahol az édesapja lel-
kész volt, ő pedig a református gimnáziumba
járt. Kitűnő tanuló volt, de az érettségije törté-
nelemből mégsem úgy sikerült, ahogy szerette
volna. Történt ugyanis, hogy a vizsgáztató állami
alkalmazott a koreai háborúról kérdezte, amire
azt válaszolta, hogy az az amerikai és szovjet ér-
dekek ütközése miatt zajlik. Édesapja azt sze-
rette volna, ha hegedül, ő pedig nem akart. Bu-
dapestre került egyetemre orosz szakra, pedig
ő angolt szeretett volna tanulni. Marxizmus–le-
ninizmus tárgyból megbuktatta a tanár, csak

azért, mert egyházi iskolában végzett. Az egye-
tem rektora azonban emberséges volt és másik
tanárt rendelt ki számára a pótvizsgára. A „szép-
szemű” katonával jól elbeszélgetett, majd meg-
kapta a kitűnőt. Elkezdte az idegen nyelvek fő-
iskoláját, műfordító lett, leginkább a versek át-
ültetésében jeleskedett. Aztán jött ’56 és más-
képp alakultak a dolgok. Bécsig menekült, ahol
a gyűjtőhelyen választhatott, hová szeretne
menni. Amerika felé sokan jelentkeztek, aztán
látott egy másik asztalt, ahol kevesen álltak,
odament, kiderült, Svédország az úti cél. Nem
bánta. A zeneakadémián tanult, hegedült, és
ment, ahová hívták, majd a Svéd Királyi Opera-
ház tagja lett. Ő pedig játszott a királyi család-
nak, a barátaiknak, sztároknak, politikusoknak.
Stockholmban az opera közelében volt az árve-
rési terem, ahol szinte napi vendég lett, emiatt
gyakran lekéste a próbákat, de a kollégái már is-
merték a szokásait, a gyűjtő szenvedélyét. Aztán
egy napon, amikor felkelt, nem bírt megmozdul-
ni, teljesen megmerevedett, többféle vizsgála-
ton is átesett, de nem találtak nála semmit.

TÁLTOSOK, CSOMAGOK ÉS AZ ÉLET MESÉJE

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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stockholmi kereskedő céggel szintén baráti
kapcsolatot ápolt, tőlük vette gyűjteménye első
darabját, egy faragott elefántcsont ecsettartót,
ettől kezdve folyamatosan küldték számára a
katalógusokat. 

Magda 1994-ben költözött haza, vett egy villát,
majd egy kis lakást a fővárosban, aztán családi
okok miatt a győri belvárosba költözött. Több
mint háromszáz műtárgyat ajándékozott az
Iparművészeti Múzeumnak, melyek az ötvös-,
textil- és legfőként a kerámiagyűjteményt gaz-
dagítják, amelyek egy részéből nagyszabású
tárlatot is rendeztek. Magda ma is gyűjt, igaz,
már jobban meggondolja, mire adja ki a pénzét,
de mint mondja, a szenvedélye örök.

A gyűjtő most azt reméli, hogy tárgyai egyben
maradhatnak és egy állandó kiállításon láto-
gathatóvá válhatnak Győrben. 

Egy speciális klinikán kiderült, a fülével van a baj,
és azt mondta neki az orvos, ha nem hagyja ab-
ba a zenélést, teljesen meg fog süketülni. Nem
tudott belenyugodni, Londonban is kivizsgáltat-
ta magát, ahol árnyaltabban fogalmaztak a be-
tegségével kapcsolatban, játszhat, de csak olyan
darabokat, amik nem zavarják a fülét. Férje köz-
ben bejelentette, hogy Londonba költöznek. Ott
is jól érezte magát, délelőttönként próbákra járt,
a hétvégeken kirándultak, kastélyokat, templo-
mokat látogattak. Gyógyulni látszott és újra ze-
nélni kezdett, amikor meglátott egy hirdetést,

hogy a milánói Scala hegedűst keres. Jelentke-
zett és 42 muzsikus közül őt választották ki. Egy
későbbi újabb vizsgálat során azonban ismét ki-
derült, hogy baj van a fülével. Abba kellett hagynia
a munkáját, de ekkor már csak néhány éve volt a
nyugdíjig, így több ideje jutott a gyűjtésre is.

Göteborgban volt egy cég, amely a tenger fe-
nekén lévő hajókból felhozott kincseket árulta,
itt ismerkedett meg a búvárral is, aki ezeket az
értékeket felhozta, s ettől kezdve mindig hív-
ták, ha újabb érdekességek kerültek elő. Egy

Kurátori tárlatvezetést tart Pápai Emese
főmuzeológus a kiállításban augusztus
26-án 17 órától. Augusztus 28-án 17
órától pedig a Keleti pacsirta – Zhang Yu
énekes és előadóművész koncertje hall-
ható a kiállításhoz kapcsolódva. A tárlat
szeptember 26-ig látogatható, hétfő ki-
vételével naponta 10 és 18 óra között.

NECUKÉK
Szöveg: Pápai Emese művészettörténész
Fotó: Tanai Csaba Taca

A18. század végén, 19. század
elején virágzott és fejlődött kü-
lön művészeti ággá a necukék

(ejtsd: necke), azaz a személyes holmi-
kat a hagyományos japán öltözék övé-
hez rögzítő apró tárgyak (pecsétdoboz,
dohánytartó, erszény) művészete.
Ezek az apró szobrocskák igen válto-
zatos formájúak, az egyszerű kavicsra
emlékeztető, marokba illő, gömböly-
ded alakzatoktól (mandzsú-necukék)
az apró maszkokon át egészen a natu-
ralisztikusan faragott miniatűr szobro-
kig. Méretük, használati funkciójukból
adódóan, 3-5 cm, anyaguk általában
a jól faragható, mégis időtálló ele-
fántcsont vagy puszpángfa. Az
anyag és a forma egysége,
szépsége, a felületek kimun-
káltsága, a tárgyak fénye, si-
ma tapintása adja a necukék
igazi értékét. A 19. században a
hagyományos öltözködés visz-
szaszorulásával ezek az öv -

díszek elveszítették eredeti funkciójukat,
ám különlegességük miatt szinte azon-
nal az európai gyűjtők érdeklődésének
előterébe kerültek. Ma már több van be-
lőlük külföldi múzeumokban és magán-
gyűjteményekben, mint Japánban.

A necukék forma-, stílus- és témagaz-
dagsága rendkívül változatos, a tár-
gyak többsége figurális. Mintájuk lehet
vésett, karcolt, de akár áttört is, amit
néha berakásokkal is gazdagítottak. 

Bácsi Magda távol-keleti gyűjteményé-
ben többféle típusú, elefántcsontból fa-
ragott necuke található. A Kelet fehér
aranya – Válogatás Bácsi Magda távol-
keleti gyűjteményéből című kiállításon
többek között egy Fukurokuju szeren-
cseistent ábrázoló maszk, egy másik
szerencseisten, Hotei vidám alakja, va-

lamint Uzume, a vidámság istennőjé-
nek kecses figurája is látható a Ma-
gyar Ispitában. (x)
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Mi a tapasztalat, ma is népszerű a testékszer
a fiatalabb generáció körében, vagy már leszál-
ló ágban van ez a trend?
Inkább nőtt az érdeklődés az elmúlt öt évben a
piercingek iránt. Véleményünk szerint ez a nö-
vekvő tendencia a médiának és a divatiparnak
köszönhető, mivel egyre több celeb visel test -
ékszert. A fiatalabb nemzedék ezeket a híres-
ségeket követi nyomon a közösségi médiában
és a tévében, és ezáltal a testékszerek újra
aranykorukat élik.

Melyik az a testrész, ahova a legtöbben kérik
az ékszert?
Leginkább a porcpiercingek divatosak manap-
ság. De ezen felül még mindig nagyon sokan

DIVAT A TESTÉKSZER
MELL- ÉS PORCPIERCING, ORR- ÉS FÜLÉKSZER A MENŐ

Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Pixabay

A fiatalok az elmúlt öt évben egyre többen készíttetnek testékszert, így
ezúttal annak jártunk utána, hogy mik a jelenlegi piercingtrendek a győ-
riek körében. Az egyik helyi szalonban kaptunk választ kérdéseinkre.

kérik az orr- és a fülékszereket. Azon belül is a
helix, a tragus, a septum és az orrkarika, ami a
legkelendőbb.

Pár éve még a bőr alá ültetett testékszerek vol-
tak a divatosak, ezek iránt mára csökkent az
érdeklődés, vagy felváltotta valami új hóbort?
A bőr alá ültetett piercinget ma már inkább a
harmincon felüli korosztály kéri. A fiatalabb ge-
nerációnál jelenleg a mellpiercing örvend egyre
nagyobb népszerűségnek. Számos 18 év körüli
vendég kér ilyen piercinget, ami eddig nem volt
túlzottan jellemző.

Kik azok, akik a leggyakrabban fordulnak meg
a szalonban testékszer miatt?
A vendégeink 90 százaléka 15–35 év közötti,
tehát még mindig a fiatal felnőttek körében a
legnépszerűbb a testékszer. A maradék 10 szá-

zalék az az idősebb női korosztály és a 15 éven
felüli férfiak. A legidősebb vendégünk 70 éven
felüli volt. Viszont 15 éves kor alatt nem készí-
tünk piercinget, csupán fülbelövést.

A pandémiás időszak mennyire viselte meg az
üzlet működését?
Megéreztük a hatását, a forgalmunk 10-15
százalékkal visszaesett. Ez annak is volt kö-
szönhető, hogy a határzár miatt a felvidéki ma-
gyarok, illetve az Ausztriában dolgozók nem
tudtak eljutni hozzánk.  A pár hetes tavaszi és
őszi zárás után egy hónappal már visszaállt a
piercingforgalmunk a bezárás előtti szintre. Je-
lenleg a piercingezési kedvet a Covid egyáltalán
nem befolyásolja.

Görcsné Muzsai Viktória történelem–orosz–
német szakos tanárként, nyelvtudományi PhD
doktorival több mint negyven éve van a peda-
gógusi pályán. A közelmúltban megjelent köny-
ve összegzése az utóbbi húsz évben itthon és
külföldön, konferenciákon elhangzott, folyóira-
tokban, kötetekben vagy digitálisan megjelent
cikkeinek, tanulmányainak. 

ANTOLÓGIÁT KÉSZÍTETT A JELES PEDAGÓGUS  

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A cím üzenete „Novum contra usum – Újat a
megszokott helyett” Sargetnek a 800 éve meg-
fogalmazott hitvallása volt, ami érvényes ma is.
A világ, a társadalom akkor fejlődik, ha a meg-
szokott kontextus mellett megjelenik valami
szokatlan, új, amit elkezdünk alkalmazni, egy ide-
ig párhuzamosan halad az új a régivel, majd az új
lesz a régi, a megszokott, így halad ez, mint egy
spirál tovább. Az antológiában a szerző hét feje-
zetben adja közre cikkeit, amelyek ezt a fejlődést
szimbolizálják, több nyelven: 36 magyar, 9 né-

met, 5 orosz és 1 háromnyelvű cikk jelenik meg.
Tematikusan szólnak az oktatás minőségéről, a
pedagógiai kultúraváltásról, a régió innovációs
projektjeiről, a nyelvpedagógia, két- és többnyel-
vűség, valamint az orosz nyelv szerepéről a 21.
század elején.

Az antológia cikkei arról is szólnak, milyen akciók,
projektek, tevékenységek, élmények alakították
a pedagógia és a nyelvoktatás, a határon átnyúló
kapcsolatok, együttműködések nyomán a régió,
az itt élő hallgatók, diákok, oktatók, pedagógusok
és itt élő emberek tapasztalatait, gondolkodását,
tetteit, így is bízva abban, hogy a Novum contra
usum realitássá válik, azaz valóban valami új ke-
letkezik a megszokott helyett. 

Görcsné Muzsai Viktória pedagógiai ars poeti-
cáját a kötet, valamint szakmai és  tudományos
gyakorlata igazolja: „Pedagógus hitem feltéte-
lezi, hogy az emberek az eddigieknél különbbé
nevelhetők, és hogy az eddigieknél többre ta-
níthatók. Ugyanakkor tanárként nem vállalha-
tom annak felelősségét, hogy megtanítsam:
miként kell viselkedni egy olyan világban, ahol
még senki sem járt. De tanárként előjogom és
kötelességem, hogy segítsem a fiatalokat ön-
állóan tájékozódni és majdan felelősséggel
dönteni a reájuk váró új világban.”
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Honnan indult a már most nagy ívet befutó
pályája?
Nekem az eredeti szakmám nem séf. A családom
jogi útra szánt, elég erősen presszionáltak is eb-
be az irányba. De ehhez soha nem volt kedvem,
a jogot soha nem éreztem a magaménak. Három
évet elvégeztem a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen, kettőt a bécsi jogi egyetemen. Szé-
gyen, nem szégyen, nem fejeztem be a jogi ta-
nulmányaimat, de úgy éreztem, hogy ez szá-
momra büntetés. Kompromisszumos megol-
dásként pénzügyet végeztem. Négy évet dolgoz-
tam a szakmában, s azért most is van ezen a te-
rületen munkám, egy biztosító társaságnál dol-
gozom prémium tanácsadóként.

Hogy került képbe a főzés?
Amióta az eszemet tudom, főzök. Főzök a csa-
ládnak, a barátoknak. Abban, hogy ezt kísérle-
tező módon tegyem, köz-
rejátszott, hogy a Révaiba
jártam, s az ott megszer-
zett tudásomat ötvözve a
főzéssel, próbáltam jobb
minőségű, egészségesebb
és finomabb ételeket ké-
szíteni. Ráadásul súly-
problémákkal is küzdöt-
tem, volt rajtam plusz 20
kiló. Ez is vitt abba az
irányba, hogy a francia vo-
nalat képviseljem, nem lisztezek annyit, inkább
redukálok, saját anyagban sűrítek, s inkább
több zsiradékot használok. Nem tudatosan, de
kicsit ketogén módon, franciásan főzök.

Ezalatt el is érkeztünk az első fordulópontig.
Karácsony előtt – még 2015-ben – kaptam
egy üzenetet egy barátnőmtől, hogy megad-
tam a számod valakinek. Nagy nehezen kibök-
te, hogy A konyhafőnök műsor készítője volt az.
Nagyon izgulós vagyok, szinte az egész műsort
végigsírtam, mert véresen komolyan vettem.
Sokkal magasabb szintű szakácsok közé men-
tem be, az első nap lelkileg letérdeltem, biztos
voltam benne, hogy ki fogok esni. Majd egye-
sével túléltem a napokat, s a végén már azt is
elhittem, hogy nyerhetek. Végül harmadikként
végeztem a második szériában. Aztán 2018-
ban volt egy szuperdöntő, ahová a nézők által

FORDULÓPONTHOZ ÉRT A GYŐRI CREATIVE CHEF

Az élet halad, folyik, mégis vannak benne mérföldkövek, amik meghatározóak, fordulópontot jelölnek ki
benne. Nagy Eszter creative chef életében sok ilyen volt, s most is megérkezett egyhez.

SAJÁT ÉTTERME LESZ NAGY ESZTERNEK
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Marcali Gábor

kedvelt séfeket hívták vissza. Azt én nyertem
meg. Nem hiszem, hogy én voltam a legjobb, de
én akartam a legjobban bizonyítani.

Közben egy sajátos receptkönyv is kikerült a
kezei közül.
Igen, amikor véget ért a konyhafőnök, a Győr+
TV-ben elindítottuk a műsoromat, közvetítet-
tük a receptjeimet. Azt, hogy legyen valami,
amit örökül hagyok, a szuperdöntő után talál-
tuk ki. Ez a receptkönyv olyan, hogy általa ad-
tam valamit az embereknek. Csak magyar éte-
lek vannak benne, kicsit franciás stílusban,
mindezeket sztorikkal fűszereztük meg.

Hol tart most a pályáján?
Időközben a szakácsvizsgát is letettem, s folya-
matosan képezem magam, rengeteget tanulok,
olvasok. Már a levegőben volt, hogy csinálok egy

saját éttermet, de eddig egyik helyen sem érez-
tem, hogy bele kell vágnom. A pannonhalmi épü-
let viszont annyira megfogott, hogy tudtam, most
eljött az idő. Csapatjátékosnak tartom magam,
ami a sportmúltamból fakad. Már várom, hogy
együtt dolgozzam a régi és az új kollégákkal. Nem
kis fába vágtam a fejszém. Ha pénzügyesként né-
zek magamra, akkor azt mondom, óriási rizikót
vállaltam, de belül érzem, hogy jól döntöttem,
mert olyan helyet álmodtam meg, ahol jó lesz
dolgozni, s akik bejönnek hozzánk, megszeretik
majd a helyet. Az étterem a következő két évben
lefoglal. Magyar konyhát fogunk vinni vietnami–
franciás tengelyen mozogva. S gondoltunk a gye-
rekes családokra, valamint azokra is, akik csak a
kerékpározás után elfogyasztanának pár falatot.
Nálunk ér véget ugyanis a kerékpárút.

Úgy érzem, egyenesben vagyunk.

MAGYAR KONYHÁT 
FOGUNK VINNI 
VIETNAMI–FRANCIÁS
TENGELYEN MOZOGVA
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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

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.

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

Újabb lejáró került az Aranypart II-re, a holtág
partjára. A strandolók jobb kiszolgálása, a víz
biztonságos megközelítése érdekében dr.
Dézsi Csaba András polgármester kezdemé-
nyezésére a Győr-Szol Zrt. már júniusban te-
lepített egy lejárót a sokak által kedvelt part-
szakaszra. A közelmúltban elkészült az újabb
műtárgy, amit ki is helyeztek a strand terüle-
tére. A lejárónak köszönhetően még egy

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala
(96/50-50-55) minden naptári napon 0–24
órában hívható. Augusztus 20-án a Győr-
Szol Zrt. Orgona utcai és Jókai utcai ügyfél-
szolgálati irodái egységesen zárva tartanak,
a telefonos ügyfélszolgálat nem működik.

Győrben a felszíni fizetőparkoló-hálózat
beállói augusztus 20-án és 22-én díjfize-
tés nélkül, augusztus 21-én a szombati
díjfizetési rend szerint vehetőek igénybe.
(Az I. és a II. övezetben, valamint a Széche-
nyi István Egyetem P5 és P6 jelű fizető-
parkoló-zónájában 8 és 14 óra között díj-
köteles a parkolás, a III. övezetben díjmen-
tes.) A Jókai, a Révai, az Árpád, a vásár-
csarnok melletti és a Dr. Petz Lajos parko-
lóházban, valamint a Dunakapu mélyga-
rázsban folyamatosan a szokásos, ér-
vényben lévő díjakért lehet parkolni. 

A győri vásárcsarnok augusztus 20-án
zárva tart, augusztus 21-én 6 és 14 óra
között, augusztus 22-én 6 és 11 óra kö-

ÜNNEPI INFORMÁCIÓK
zött várja a vásárlókat. A Dunakapu téri
pia con augusztus 21-én 6 és 13 óra kö-
zött lesz kereskedés. 

A Barátság Sportpark augusztus 20-án
korlátozott nyitvatartással üzemel. A mű-
füves pályák és a kiszolgáló létesítmény
zárva lesznek, míg a játszótér, a futópálya
és a park további sporteszközei használ-
hatóak. A többi napon a létesítmény a ren-
des nyitvatartási rend szerint vehető
igénybe. A Bercsényi ligetben augusztus
20-án a fitneszpark, illetve a sportpályák
zárva tartanak, a KRESZ-park szabadon
használható. 

A szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvá-
rosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és
Koroncói úti köztemetők mindennap egy-
ségesen 7 és 20 óra között látogathatóak.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól és nyit-
vatartásairól a www.gyorszol.hu webol-
dalon olvasható bővebb információ.

MÉG EGY LEJÁRÓ AZ ARANYPART II-N
ponton, így még egyszerűbben, a gyerekek és
idősek számára is könnyebben, biztonságo-
sabban megközelíthetővé vált a holtág víz -
felülete.  

A szolgáltató felhívja a fürdőzők figyelmét,
hogy a lejárók nedves felülete csúszós le-
het, a kihelyezett lépcsőkről pedig tilos a
vízbe ugrani! 
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Győr – sokan irigyelhetnék a szigetközie-
ket kitűnő adottságú vízbázisaikért. A
kavicsos talajba fúrt parti szűrésű kutak-

ból kiváló minőségű vízhez jutunk. A víz a folyó-
part melletti kavicsrétegen szűrődik át, a tisztítás
során egyedül a víz vas- és mangántartalmát kell
csökkentenünk, ehhez vegyszermentes techno-
lógiákat – levegőztetést és szűrést használunk.
A győri vezetékes víz kiváló minőségű.

Csornán mélyfúrású kutakból jutunk vízhez. A
kutakból kiszivattyúzott víznek egyedül a vas-
tartalmát kell csökkentetni, minden egyéb ösz-
szetevője megfelel az ivóvízzel szemben tá-
masztott szigorú követelményeknek. Érdekes-
ség, hogy a csornai víz lágyabb az átlagosnál,
de ez nem zavarja a vízlágyító berendezések
forgalmazóit, Csorna környékén is ugyanúgy
hirdetik portékájukat. Kapuváron szintén mély-
fúrású kutakból jutnak vízhez, de az itteni víz
semmilyen kezelésére nincs szükség, a kutak-
ból egyből a vízhálózatba kerül a Hanság fővá-
rosának kiváló minőségű vize. A Kapuvári Víz-
műtelepen készenlétben állnak ugyan a vasta-
lanító berendezések, de évtizedek óta nem volt
rájuk szükség. 

A Bakonyban, bakonyszentlászlói vízbázisunkon
háromszáz méteres mélységből jutunk karszt-
vízhez. A kőzetekből kioldott sok ásványi anyag-
nak köszönhetően kemény a víz, ez adja a karak-
teres, finom ízét. Érdekesség, hogy a kutat egy-
kor a helyi bányaüzem működtette, a bánya és a
kút a hegyekben van, magas fekvése miatt a ki-
szivattyúzott víz gravitációsan jut el a bakonyi te-
lepülésekre. Mivel vízkezelésre sincs szükség, itt
a legolcsóbb vizet szolgáltatni.

És miért is vagyunk mi a legjobbak a felnõttoktatásban?

*Megfelelő képesítés beszámításával és osztályozó vizsgák lehetőségével.

1. Intézményünk a felnőttoktatásra specializálódott. 2. 8 osztállyal is jelentkezhetsz. 3. 16 éves kortól jelentkezhetsz és
felső korhatár nincs.4. Munka mellett, heti két délutáni elfoglaltsággal. 5.Végzős diákjainknak kifejezetten érettségi

vizsgákra felkészítő digitális tananyagokat készítettünk, melyek már a beiratkozástól hozzáférhetővé válhatnak. 6. Diák-
igazolvány, családi pótlék, illetve egyéb kedvezmények igényelhetőek. 7. A négy kötelező érettségi tantárgy mellett az ötö-

diket saját magad választhatod. 8. És végül a diákjainknak ballagást és bankettet szervezünk, így háláljuk meg a bizalmukat.
www.tudasfagimnazium.hu
Facebook: Tudásfa Gimnázium
tudasfagimnazium@gmail.com
Tel.: 20/531-0668, 20/237-9035

ÉRETTSÉGI AKÁR 1-2-3 ÉV ALATT*

A beiratkozás már elkezdôdött!    Várjuk minden kedves új diákunkat! TUDÁSFA GIMNÁZIUM 

MEGÚJULTUNK!

TUDJÁK ÖNÖK, HOGY MILYEN VIZET ISZUNK?
A nyár a vakáció és az utazások időszaka. Képzeletbeli utazásunkkal járjuk
körbe Magyarországot és nézzünk utána, hol milyen víz folyik a csapból!

Szerző: Pannon-Víz Zrt.
Fotó: Turista Magazin

A Rábaközben gyakran találkozhatunk artézi
vízzel. Ez annyit jelent, hogy odalent a mély-
ben egy nyomás alatti vízréteget csapolunk
meg, ami feltör a felszínre. Sokszor persze
inkább csak csobogásról van szó. Vitnyéden,
Csornán a vasútállomás mellett, és Kapuvá-
ron a Garta városrészben találhatók ilyen ku-
tak. Nevüket egyébként a franciaországi

Artois tartományról kapták, ott sok ilyen kút-
tal találkozhatunk. 

Budapest – a fővárost parti szűrésű kutak látják
el vízzel. A kutak a Szentendrei- és a Csepel-szi-
get környékén, a Duna partján sorakoznak. A ki-
szivattyúzott vizet fertőtleníteni, klórozni kell, ez
érezhető is a pesti víz ízén. Érdekes, az ott lakók
nagy részének ízlik, ezt szokták meg. Újabban
UV-fénnyel működő fertőtlenítést is használnak.
Évtizedekig közvetlen a Duna medréből szivaty-
tyúzott, majd tisztított víz került a fővárosiak
asztalára, mára áttértek a jóval jobb minőségű
parti szűrésű kutak vizére.

Balaton és környéke – nem egyszerű faladat a
térség vízellátása, hiszen a nyári szezonban akár
3 millió embert is ki kell szolgálni vízzel, az év többi
részében pedig néhány tízezer helyi lakost. Nyi-
rád–Darvastó környékén felszín alatti vízbázisok-
ból, Balatonfüreden és Balatonalmádiban pedig
közvetlen a Balatonból jutnak vízhez. A felszín
alatti vízbázisok jó minőségűek, a Balaton vizének
tisztítása azonban összetettebb eljárást igényel.

Tisza-part – Szolnokon például a talajtani
adottságok miatt csak a Tiszából kiszivattyú-

zott víz áll rendelkezésre. Sokrétű, bonyolult
technológiákkal felszerelt „vízgyárban" tisztít-
ják a Tisza vizét. Szegeden szerencsésebbek,
ott mélyfúrású kutak vize kerül a háztartások-
ba, melynek már odalent kiváló a minősége.

Észak-Magyarország – a hegyvidéki területe-
ken nem mindig áll rendelkezésre elegendő
karsztvíz, ezért több helyen a patakok vizét ha-
talmas, völgyzáró gátas víztárolókban tartják
vissza. A legszebb és leghíresebb ilyen víztáro-
zót Lázbércen találjuk. A víztárolókban lévő fel-
színi vizet összetett eljárásokkal, derítéssel,
szűréssel kell tisztítani.

A szőgyei vízmű
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Fürkészd ki az állatok éjszakai életét
és pillants be az állatkert kulisszái
mögé!

Augusztus utolsó péntekének estéje,
augusztus 27. az Állatkertek éjszaká-
ja. Egy állatkerti séta mindig jó prog-
ram, de éjszaka a park hangulata telje-
sen más. Lámpásokkal megvilágított
utak, sejtelmes hangok, világító szempá-
rok… Rengeteg izgalmas programmal
várja a látogatókat a győri állatkert is. 

Csak ezen az estén megnyílnak az állat-
kert kulisszái. Az érdeklődők megtekint-
hetik az állatkert működésének háttérte-
rületeit. Betekintést nyerhetnek a meg-
újult állategészségügyi központba és az
állatorvosok munkájába. Megismerhetik
a takarmánykonyhát, ahol közel 1400
éhes szájat etetünk. Megcsodálhatják a
hatalmas elefántház és a tigris- és med-

veház gondozók által használt háttérte-
rületeit. Az érdekes látnivalók mellett az
érdeklődők sok-sok érdekes információ-
hoz jutnak: megtudhatják, hogyan zajlik
egy tigris altatása, milyen nehéz mozgat-
ni egy kaput az elefántházban, mit eszik
a sörényes hangyász, vagy milyen tech-
nika teszi mindennap kristálytisztává a
pingvinmedence vizét.

Emellett a vállalkozó szelleműek a bá-
torságpróbán „nemszeretem állatokkal”
találkozhatnak. simogathatnak kígyót,
csótányt és szakállas agámát. 

Az egész napos KalandoZOO látvány -
jetetés-sorozat este a ragadozók vacso-

ráján ér véget, a látogatók megfigyelhe-
tik, ahogy a tigrisek, oroszlánok és vad-
kutyák becserkészik a zsákmányukat.  

Az állatkert augusztus 27-én 10 órától
22 óráig tart nyitva, belépés 21 óráig
lehetséges. Az esti programok 17 órakor
kezdődnek. (x)

ÁLLATI ÉJSZAKA A GYŐRI ÁLLATKERTBEN
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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 fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/3636633.

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

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Telefonszám: 06
70/3846557.

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

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT régi bútorokat,
festményt, herendit, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, órákat, könyveket, ré
giséget, hagyatékot vásáro
lunk. Érd.: 0670/6405101.

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

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

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) elfogadása, beváltása
mindhárom alszámláról.
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés telefonon: 0630/302
6149

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Telefonszám: 06
20/5299861.
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tek rendbetételét, fáktuják
kivágását, ágdarálást, tuskó
marást vállalok Győr 30 km
es körzetében. 0630/971
5932

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. Érdeklődés
telefonon: 0670/8826590.

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Telefonszám: 06
20/2399198.

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk Atól Zig.
30/1198691

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

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

Fűnyírást, fűkaszálást, par
lagfűmentesítést, sövény 
nyírást, elhanyagolt terüle

Örömmel értesítjük a Tisztelt Lakosságot,
hogy a Magyar Vilmos Uszoda 2021.
augusztus 21én, szombaton újra kinyitja
kapuit az úszni vágyók előtt. A nyitvatar
tási idő változatlan. Minden kedves régi
és új vendégünket várjuk szeretettel!

Győr Projekt Kft.

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/2339213.

Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás gyökérkivé
tellel, fametszés, rotálás,
bozótirtás! 0630/403
6810; 96/826322.

Zárjavítás,  zárszerelés, zár
csere, ajtójavítás! 06
70/2237957
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KIADÓ

Kiadó! Balatonfüreden igé
nyes apartman partközel
ben, Horváth Mihály utcá
ban! Ősfás kert, díjmentes
parkoló. Augusztus 23–27
ig. Ár: 100125.000 Ft/24
fő. Telefonszám: +36
30/4286171

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne határo
zotthatározatlan idejű, 40
70 nmes, 23 szobás, panel
épületben max. 5. emeleti,
nádorvárosi, adyvárosi, sza
badhegyi bérleményre. (Hir
detésszám: 750)

Szigeti, 1 szobás, 26 nmes,
távfűtéses, felújított, mű
anyag nyílászárós, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 12 szo
bás, 4565 nmes, határo
zatlan bérleti szerződéses
bérleményre. Bán A. u., Kos
suth u. és Adyváros kizárva.
(Hirdetésszám: 410) 
Nádorvárosi, 1 szobás, 36
nmes, félkomfortos, fatü

zeléses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
11+fél szobás, 40 nmes,
határozotthatározatlan
idejű bérleti szerződéses
bérleményre. (Hirdetés 
szám: 415) 

Sárási, 2 szobás, 56 nmes,
komfortos, könnyűszerke
zetes faház kerttel, fatüze
léses, határozott idejű bér
leti szerződéses lakást cse
rélne 36–55 nmes, hatá
rozotthatározatlan, erké
lyes, 1+fél szobás, révfalui,
nádorvárosi, adyvárosi
bérleményre. (Hirdetés 
szám: 420) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 35
nmes, komfortos, egyedi
gázfűtéses, teljesen felújí
tott, határozott bérleti
szerződéses lakást cserél
ne nagyobb, határozott
idejű bérleményre. Kos
suth utca kizárva. (Hirde
tésszám: 431) 

Belvárosi, 1 szobás, 33 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 23 szobás, 55–75
nmes, határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újvá
ros, Gyárváros, Kismegyer,
Bán A. utca kizárva. Tartozás 
átvállalás lehetséges. (Hir
detésszám: 402)

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
állást hirdet

• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
• FESTŐ
munkakörben.

További információk:
06-96-314-322/152 mellék

Pályázatok benyújtása:
EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr, 
Kálóczy tér 9-11.
hr@eeszi.hu

www.eeszi.hu
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye páros mozijegy, amely beváltható a Cinema City Győr moziban
szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
AUGUSZTUS 21. SZOMBAT

06:00 Egy úr Firenzéből – Forintos Kálmán 
07:00 Mi odafent szoktunk elszámolni – dokumentumfilm
08:00 Győri ütősmaraton – dokumentumfilm
08:35 Öko-logikus – magazin
09:00 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
10:00 Mosonmagyaróvár műemlékei 
10:45 Csűr-csavar – Diszeli Kúria
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
18:15 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
20:45 Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
21:00 Egy nap a világ – Varasd / útifilm
21:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
22:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

AUGUSZTUS 22. VASÁRNAP   

06:00 A porcelán emlékezete… – Geszler Mária 
07:00 Jelenetek egy operatőr életéből – Hildebrand István 
07:40 Az óra – kisfilm
08:00 Építech – házépítők magazinja
08:30 Creative chef – főzőműsor
09:00 Építech – házépítők magazinja
09:30 Creative chef – főzőműsor
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
11:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
18:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok
21:15 Itt járok köztetek –

750 másodperc híres győriek társaságában
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Nemzeti örökség világszínvonalon – Zsuráfszky Zoltán 

AUGUSZTUS 23. HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
07:00 100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
07:30 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Építech – házépítők magazinja
08:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Navigátor – magazin
10:00 Anna és Berci zöld világa 
10:30 A csillagok útján – Farkas Bertalan űrhajós
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 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Credo – katolikus krónika
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Egy nap a világ – Prága / útifilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 24. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Kvantum A– tudományos magazin
11:00  Földemlékek – portréfilm Földi Péter festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Itt járok köztetek –

750 másodperc híres győriek társaságában
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 21-TŐL 27-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

Győrben rendezik meg a X. Európai Klarinét-
fesztivált augusztus 24–27. között. Érkeznek
művészek az Egyesült Államokból, az Egye-
sült Királyságból, több más európai ország-
ból, valamint hazai és helyi zenészek is. A
Győri Filharmonikus Zenekar rezidens zene-
kara, társszervezője és egyben házigazdája is
a fesztiválnak. Részletes program a gyfz.hu
honlapon. > > >

Győrbe érkezik a częstochowai Szűzanya,
a Fekete Madonna-kegykép másolata a
Győri Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat
szervezésében. A kegyképet a Szentlélek-
templomban Benkovich Ferenc atya kö-
szönti augusztus 22-én a 10.30-as szent-
mise keretében. > > >

A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola au-
gusztus 27-én második alkalommal rendezi
meg a Harmónia Jazz Udvar koncerteket. Fel-
lép a Pagonyi Trio, a Pusztai–Orbán–Stum-
mer Trio és a Kovács Ferenc & Kovács Zoltán
Quintet. > > >

Szabadtéren nézhetik meg a Mamma mia cí-
mű filmet a filmrajongók augusztus 25-én
20.30-tól a József Attila Művelődési Ház ud-
varán. > > >

Az Aranyszamár Bábszínház előadásában
Szabó Attila: Szamarabb a szamárnál című
meséjét láthatják a gyerekek augusztus 24-
én 17 órától a Zichy-palota udvarában. > > >

Örkény (egypercesek) kalapban – címmel lesz
est a Zichy-palotában augusztus 25-én 19
órától. Bíró Kriszta, Für Anikó és Kálid Artúr Ör-
kény István egyperceseit adja elő a nézők aktív
közreműködésével, a színészek erre az estére
kedvenc „Örkényeiket” hozzák magukkal a kö-
zös játékhoz. > > >

20:25 Győri legendáriumok 
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Natura Túra – ismeretterjesztő film
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 25. SZERDA   

06:00 Nyugdíjas Egyetem – digitális média
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Foto-Zoom+ / fotós workshop
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Építech – házépítők magazinja
10:00 Konkrét – hírháttér műsor
10:15 Te, bárányok gyapjából való – Vidák István portré
11:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:30 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
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 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Le a bikával – Mithras-szentély, Fertőrákos
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 26. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
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 Öko-logikus – magazin
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
11:00 Mi odafent szoktunk elszámolni 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Egy nap a világ – Varasd / útifilm
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 Győri legendáriumok 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Zooo+ – állatbarátok magazinja (ism.)
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 27. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Creative chef – főzőműsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 In medias res – portré Sándor György humoralistáról
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
11:00 „A Rettenetes Csíkhágói Zaddam” – Makkai Ádám portréja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Gázfröccs – autós magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Gázfröccs – autós magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Győri legendáriumok 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Pajta Bisztró
22:35 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

AZ EB LEGJOBB JÁTÉKOSA LETT
AZ ETO TEHETSÉGE
Amagyar női ifjúsági kézilabda-válogatott

címvédőként 25–19-re legyőzte Né-
metországot a Montenegróban rende-

zett Európa-bajnokság döntőjében, így aranyér-
met szerzett. A csapat a csoportkörben Szlovákiát,
Portugáliát, Norvégiát győzte le, majd a középdön-
tőben Románia és Németország ellen is nyert, az
elődöntőben pedig Dániát verte. A döntőben a ma-
gyarok legeredményesebb játékosa a győri Farkas
Júlia és Csernyánszki Liliána volt öt-öt góllal.

„Volt egyfajta elvárás felénk, hiszen a junior vá-
logatott Európa-bajnok lett nemrég, ugyanak-
kor ez lökést adott nekünk, hogy a legjobbak
legyünk a kontinenstornán" – nyilatkozta Bo-
hus Beáta. A szövetségi kapitány hozzátette,
fiatal játékosai megmutatták, mire képesek, és
sorozatban hét mérkőzést nyertek meg.

A Győri Audi ETO KC játékosa, Farkas Júlia minden
találkozón pályára lépett, az Eb hét mérkőzésén
összesen 24 találatot szerzett és megválasztot-
ták a torna legértékesebb játékosának is.

„Nagyon boldog vagyok, hogy sikerült elérni a
célunkat és Európa-bajnokságot nyertünk. Egy
nagyon színvonalas tornát nyertünk meg,
többféle játékstílusú ellenféllel kellett meg-
mérkőznünk, ezáltal rengeteg tapasztalatot
szereztünk. A döntőben játszani, pályára lépni

fantasztikus érzés volt. A lélektani fölény ná-
lunk volt, ugyanis egyszer már sikerült győze-
delmeskedni a németek ellen a tornán, és be-
vallom, ez nekem sokat segített. A torna legér-

tékesebb játékosának járó MVP-díj átvétele
életem egyik legnagyobb öröme. Nagyon bol-
dog vagyok, óriási motiváció ez nekem” – nyi-
latkozta Farkas Júlia.

Fotó: ehf.com

Anyáron jelentősen megerősített kerettel
vágott neki a 2020–2021-es idénynek
az ETO FC Győr NB I.-es női labdarúgó -

csapata. A lányok a nyitó fordulóban ugyan vere-
séget szenvedtek, de szombaton, az első hazai
meccsen mindenképpen javítani szeretnének.

A női szakágat felügyelő Horváth Cs. Attila
klubigazgató elmondta, az eddigi legerősebb
bajnoki idény előtt állnak, hiszen az ETO-n kívül
a többi csapat is kiváló játékosokat igazolt. A
zöld-fehérektől többen is távoztak, főként fia-
talok, akik iskolai és munkahelyi elfoglaltság
miatt kevesebb lehetőséghez jutottak volna.
Négy válogatott érkezett: Nagy Lilla, Savanya

BEMUTATKOZIK HAZAI PÁLYÁN AZ ÚJJÁALAKULT CSAPAT
Csilla, Tiffany Cameron, Németh Loretta is
kulcsszerepet tölthet be az együttesnél az új
idényben.

„Én ebbe a klubba hazatértem. Egyénileg is jó já-
tékosok vagyunk, de főként csapatként lehetünk
nagyon erősek, és bárki ellen reális esélyünk van
a győzelemre” – mondta Németh Loretta.

Menczeles Iván vezetőedző nagyon elégedett
a nyári felkészüléssel, úgy gondolja, a lányok
hozzáállása példaértékű volt, ám sajnos az első
fordulóban pont nélkül maradtak, de ez erő-
sebbé teheti a csapatot, hiszen ezután még ke-
ményebben fognak dolgozni a játékosok.

„Az összes felkészülési mérkőzésünket meg-
nyertük a nyáron, ráadásul ezeken gólt sem
kaptunk. Nagyon sajnáljuk, hogy csalódást
okoztunk az első körben, ezt mindenképp sze-
retnénk már most hétvégén kijavítani. Kevés
csapat érezheti ennyire a vezetőség és az
egész város támogatását, mint mi, ennek meg
kell felelnünk, dolgozunk tovább keményen” –
nyilatkozta a vezetőedző. Öreg Cintia csapat-
kapitány is úgy érzi, az erősségük a csapategy-
ség lehet a szezon során, amelyben céljuk a
dobogós helyezés elérése. AZ ETO FC női csa-
pata idei első hazai bajnoki mérkőzését szom-
baton 17 órakor játssza az Astra együttese el-
len Győrben.
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Aházigazda magyar válogatott szerezte
meg a bronzérmet a Debrecenben zajló
U19-es női kosárlabda-világbajnoksá-

gon, miután a vasárnapi helyosztón szinte vé-
gig vezetve legyőzte Malit. A magyar együttes
a csoportkört 2/1-es győzelmi mérleggel zárta,
majd a nyolcaddöntőben Olaszországot, a ne-
gyeddöntőben Csehországot verte, az elődön-
tőben pedig kikapott a favorit és címvédő ame-
rikaiaktól. A hazai válogatott az első magyar-
országi kosárlabda-világbajnokságon az első

Hagyományteremtő szándékkal rendezi
meg a Magyar Repülő Korong Szövet-
ség a hétvégén a 4 Nemzet Kupa elne-

vezésű, meghívásos Ultimate frizbiversenyt. A
szombat–vasárnapi viadalon Románia, Szlová-
kia és Szlovénia felnőtt, vegyes válogatottjai
lesznek a magyar csapat ellenfelei a Győri
Olimpiai Sportparkban.

A magyar szövetség tájékoztatása szerint ta-
valy és idén a sportág valamennyi világverse-
nyét törölték a pandémia miatt, így kiemelt je-
lentősége van, hogy ezen a tornán a négy or-
szág felnőttválogatottjai két évvel az Európa-
bajnokság előtt összemérhetik erejüket.

A tornán való magyar szereplés egyben visz-
szajelzés is lesz, hogy az Európa-szerte kurió -
zumnak számító, hazánkban immár három
éve működő ligarendszerű magyar bajnokság
nemzetközi szinten mennyire erősíti a ma-
gyar válogatott erejét. A nemzeti csapatban
hét lány és hét fiú kapott helyet öt egyesület
képviseletében.

TÖRTÉNELMI VB-BRONZ GYŐRIEKKEL
érmét szerezte meg az U19-es világbajnoksá-
gok történetében a tizenhat válogatottat fel-
vonultató mezőnyben. Az UNI Győr MÉLY-ÚT
csapatát három tehetséges kosaras – Dombai
Réka, Rozmán Lilla és Kéita Aya – képviselte a
történelmi sikert elérő válogatottban.

„Fergeteges élmény volt hazai közönség előtt
szerepelni és itt érmet nyerni, amit csak legmeré-
szebb álmunkban gondoltunk. Bevallom, még
mindig nem tudom felfogni, hogy felállhattunk a

dobogóra, kell egy kis idő, amíg ezt feldolgozzuk.
Nekem ez a harmadik világbajnokságom volt, ed-
dig mindig lecsúsztunk az éremről. Most összejött.
Örömmel viszem majd a medált az első edzésre.
Sokat vártak tőlem, leginkább azt, hogy húzóem-
ber legyek. Örülök, hogy ennek megfeleltem, de
sokat számított, hogy bíztak bennem az edzőim
és a társak is, így azért lényegesen könnyebb volt”
– mondta Dombai Réka, aki csapatkapitányként
vezette a lányokat a vb-bronzéremig.

„Ez a világbajnokság úgy volt tökéletes, ahogyan
megéltük. Ez is volt az elvárás a szakmai stáb ré-
széről, az egész felkészülés során azt erősítették
bennünk, hogy érezzük jól magukat, hiszen hazai
közönség előtt szerepelünk, ami nem minden-
nap esik meg egy játékossal" – nyilatkozta a
győri klub honlapján Rozmán Lilla. 

A győriek saját nevelésű játékosa, Kéita Aya az
ősztől San Franciscóban folytatja tanulmányait
és a kosárlabdázást. „Még nem is fogtam fel iga-
zán ezt az egészet, de nagyon boldog vagyok. A
nyolc közé jutáskor már kezdtük elhinni, hogy jó
csapat vagyunk, és akkor már kicsit álmodoztunk
arról, hogy a dobogóra odaérhetünk. Nagyon iz-
gatott vagyok, kicsit furcsa, hogy annyi év után
nem Győrben kezdem a felkészülést, de remé-
lem, leszek még a klub játékosa” – mondta Kéita
Aya, aki már vb-bronzérmesként utazhat au-
gusztus végén az Egyesült Államokba.

VISSZATÉRNEK A FRIZBISEK

A verseny második napján az U15-ös korosz-
tályú magyar bajnokság harmadik fordulóját
rendezi meg a szövetség, szintén a Győri Olim-
piai Sportparkban, így a fiatalok a saját mérkő-
zéseik szüneteiben szurkolhatnak a felnőtt -

válogatottnak. Akik nem tudnak a helyszínre ki-
látogatni, élő streamadásban nézhetik meg a
bronzmérkőzést és a döntőt a szövetség kö-
zösségi oldalán. A belépés a mérkőzésekre, és
az élő stream is ingyenes.

Fotó: fiba.com
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Megérkezett Tokióba, a paralimpia helyszí-
nére a magyar küldöttség, amelyben
Győrt két asztaliteniszező, Szvitacs Alexa

és Arlóy Zsófia, a szövetségi kapitány Vígh Zsolt, és
a terapeuta Vígh Tímea képviseli. Az augusztus 24.
és szeptember 5. közötti paralimpia programján 22
sportág eseményei szerepelnek, és várhatóan
mint egy 4.400 parasportoló indul.

A magyar versenyzők első csoportja múlt pénteken
utazott el Japánba, kedden kelt útra a legnagyobb lét-
számú csapatrész, köztük a győriekkel, a teljes spor-
tolói küldöttség pedig összesen hat turnusban érke-
zik meg a játékok színhelyére. A delegációk tagjait –
akárcsak az augusztus 8-án véget ért olimpia alatt –
naponta tesztelik majd koronavírusra.

„Rengeteg világversenyen jártunk már, a megtett ki-
lométerek alapján többször körberepültük a Földet,
nekem korábban az épek között három játékosom

MEGÉRKEZTEK A TOKIÓI PARALIMPIÁRA A GYŐRI SPORTOLÓK

jutott ki olimpiára, de most a para asztalitenisz-
 válogatott vezetőjeként új lesz ez a feladat. A drukk,
az izgalom bennünk van, ami majd oldódik, ahogy el-
kezdődnek Tokióban az edzések. Minden hónapban
központi összetartással, a hajrában több mint két -
hetes edzőtáborral készültünk. Az elutazás előtti na-
pokban pihenőt kaptak a sportolók. A becsülettel el-
végzett kemény munka mögöttünk van, az asztali -
tenisz hat egyéni és két csapatkvótával rendelkezik,
ami csúcsnak számít, ennyien még soha nem voltunk
paralimpián. Éremre is esélyes több versenyzőnk, van
világranglista-vezetőnk és Európa-bajnokunk is" –
mondta Vígh Zsolt, a para asztalitenisz-válogatott
győri szövetségi kapitánya, aki hozzátette, az elvárá-
sok menet közben élesednek majd, hiszen senki sem
tud úgy kiállni egy olimpiára, hogy biztos érmes lesz.

„Nehéz a kezdés, az első fordulókra kell odafigyelni
nagyon, aztán evés közben jöhet meg az étvágy.
Szvitacs Alexa már az első napon asztalhoz áll, és
az lenne a legjobb, ha az esemény végéig lenne fel-
adatunk, mert még akkor is vannak döntők a sport-
águnkban” – zárta szavait a kapitány.

ALEXA ÉS ZSÓFI IS 
AZ ÉREMRE HAJT
Szerző: Nagy Roland

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.

2300 Ft/kg

Marhalábszár

Birkahús kockázott, 
konyhakész

999 Ft/kg

Akció: aug. 21—26.

Lecsókolbász

Sertés vállpecsenye 1.259 Ft/kg
Húsos császárvég 999 Ft/kg

Tuborg sör
05 l, 398 Ft/l

199 Ft/db

KARTON ÁR:

2199 Ft/kg

1249 Ft/kg

Sertés csont nélküli karaj

149 Ft/kg

Újburgonya

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

229 Ft/db




