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A MUNKAERŐPIACI ADATOK
Júniusban 47 ezerrel
csökkent a munkanélküliek száma az egy évvel korábbihoz képest Magyarországon –
nyilatkozta a Győr+ Médiának
Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő. A munkanélküliségi ráta így országosan 1 százalékponttal 4 százalékosra csökkent. Győrben és térségében
ennél is kedvezőbb az adat, ami itt 1,5 százalék
alatt van. Kedvezően alakult a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma is, a tavaly júniusihoz mérve 98
ezerrel nőtt, és elérte a 4 millió 692 ezret. A rendszerváltoztatás óta nem dolgoztak ilyen sokan Magyarországon, ami
a foglalkoztatáspolitikai intézkedések eredményességét mutatja. Ahogy 2010 óta mondjuk, a magyar emberek nem segélyből, hanem munkából szeretnének megélni. A kormányzat ennek megfelelően a válsághelyzetben kiemelten kezelte és a gazdaság újraindítása során is a legfontosabb feladatának tartja a munkahelyek megőrzését és újak
teremtését – emelte ki Simon Róbert Balázs.

Vadonatúj, több mint 20 millió forint értékű mentőautó állt munkába kedden Győrben. Az Országos
Mentőszolgálat beszerzésében egy úgynevezett „B” típusú mentőautó érkezett a városba, ami minden
szükséges eszközzel felszerelt és nagyban hozzájárul a szakemberek hatékony munkavégzéséhez.

´´
ÚJ MENTOAUTÓ
ÁLLT MUNKÁBA
„Hatalmas köszönet jár a mentőszolgálat munkatársainak, akik
az elmúlt másfél évben, a járványhelyzet idején még többet dolgoztak és még többet tettek értünk” – mondta a mentőautót bemutató sajtótájékoztatón Kara Ákos. „2020-ban közel 19 ezer,
2021 augusztusáig pedig már közel 12 ezer esetben segítettek
a győri mentők, ezek hatalmas számok és ezeket a bevetéseket
szerencsére egyre több új jármű segíti a városban” – tette hozzá
az országgyűlési képviselő. „Mindeközben gőzerővel zajlik a Modern Városok Program keretében megvalósuló új mentőállomás
előkészítése, ami szintén jó hír a győriek számára” – fogalmazott
Kara Ákos. „Rendkívül jó az együttműködés az OMSZ-szel, az önkormányzat ahol tudja, segíti a szakemberek munkáját” – emelte
ki a sajtótájékoztatón Szeles Szabolcs. „Dr. Dézsi Csaba András
polgármester a járvány idején bizonyított szakemberek számára
úgynevezett Köszönet-díjat alapított, több mint 100 mentős kolléga is megkapta ezt az elismerést, ezzel bizonyítva, hogy Győr
hálás a mindennapi kemény munkáért” – hangsúlyozta Győr alpolgármestere. „A közelmúltban egy „C” típusú jármű állt munkába Győrben, ez a mostani pedig egy „B” típusú, ami minden
eszközzel felszerelt, csak a személyzet kisebb egy fővel, illetve a
gyógyszeres felszereltsége szűkösebb” – emelte ki Rosta Máté,
az OMSZ régióigazgató-helyettese.
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ELÉG VOLT A FELELŐTLEN KÖZLEKEDÉSBŐL!

ÓVATOSAN A KERÉKPÁRRAL IS!
Bár javulnak a baleseti statisztikák, egyetlen életnek sem szabadna megszakadnia a közlekedés során. Major Richárd rendőr
főtörzsőrmester, baleset-helyszínelő közelről lát mindent, csalódottsága pedig érthető. Rajtunk
múlik, lesz-e változás...

felelősséget! Sajnos azt is tapasztaljuk, a bírságoknak sincs akkora visszatartó ereje. Több
visszaeső vigyorogva kérdezi: mennyi lesz?
Mert neki nem megterhelő befizetni a csekket,
s két nap múlva megint ugyanúgy nyomja a
gázt... Sajnos.”

kell akkor előzni, amikor nem egyértelmű a
szituáció? – beszélt érhetően egy kissé feszültebben a helyszínelő, hiszen megannyi
tragikus helyszínen jelen volt már, s megannyi
helyszínen győződött meg róla: a halál megelőzhető lett volna, ha betartjuk a szabályo-

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter
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Győri Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának baleset-helyszínelői ott vannak a legtöbbet, ahonnan
mindenki menekülne legszívesebben. Nem válogathatnak, hogy koccanás vagy frontális baleset, horzsolásos vagy halálos ütközés, menni
kell. Major Richárd főtörzsőrmester tapasztalt
szakember. Szeretné, ha változás lenne a magyar közlekedési morálban, ami jelenleg meglehetősen siralmas.
Richárddal nem azért beszélgettünk, hogy száraz statisztikákat osszon meg velünk, hanem
hogy miként látja: mit veszthetünk mi, emberek, ha nem felelősségteljesen, odafigyelve, és
a szabályokat követve közlekedünk.
„Röviden? Emberi életet és sorsokat tesznek
kockára azok, akik nem tartják be a szabályokat. A közlekedés során akár egy pillanatnyi kihagyás is elég lehet egy szabályszegéshez,
akár balesethez. Vannak, akik szándékosan
szabálytalankodnak. Erőszakosan, másokra
nem figyelve, magukat és utasaikat sérthetetlennek érző módon közlekednek, pedig senki
sem az! Ezt kellene megérteni végre!”
A helyszínelő arról is említést tett, hogy a kerékpárosokkal sok esetben képtelenség megértetni, hogy tulajdonképpen védtelenek. Gyakran könnyelműek, kevés a szabályismeret. Tapasztalata szerint a körforgalmaknál van a legtöbb bringás baleset, akár a kerékpársávon,
akár a gyalogátkelőknél. Több biciklis futárt is
kellett már helyszínelni, tőlük is nagyobb figyelem és szabálykövetés kellene!

„Higgye el, a legtöbb esetben „megmagyarázzák”, miért történt a baleset, és találnak mentséget saját maguk védelmére. Ez nem jó hozzáállás, mert mindenkinek vállalnia kellene a

Kérdeztük is egyből a főtörzsőrmestert, mi lenne a megoldás, hogy lehetne egy kicsit felrázni
a felelősségtudatot? A szakember az oktatást
és a nevelést emelte ki.
„A modern baleset-megelőzés már hatékonyabb, mint régen, de az óvodai és az iskolai
oktatásnak is nagy a szerepe abban, hogy a
gyermekek korán megértsék: a közlekedés
nem játék! Még többet és többet kellene foglalkozni velük, tudatosítani bennük, hogy
nemcsak az autóvezetés vagy a motorozás a
veszélyes üzem, hanem a gyalogos és a kerékpáros közlekedés is. Egyébként meg a szülőktől indul minden: meg kell kapni azt a nevelést, hogy az úttesten nem szabad átrohanni, hogy apa és anya kezét meg kell fogni.
Nem tűnnek bonyolultnak ezek, mégis sok,
ennek hiányából fakadó balesetet helyszíneltünk már a kollégákkal” – mesélte Richárd,
majd rátért a felgyorsult közlekedésre is. „Divat lett az utak minőségét hibáztatni, a közútkezelőre, a politikusokra, a rendőrökre mutogatni. Pedig a gázt kizárólag a sofőr nyomja,
s a kormány is az ő kezében van. Ott van a 81es, a 82-es, a 83-as főút: hány embernek kell
még meghalnia ahhoz, hogy a sofőrök felfogják, mennyivel lehet valójában haladni, s nem

kat, ha egy kicsit jobban figyelünk, s ha nem
rohanunk annyira.
„Minél többet beszélünk róla, s minél konkrétabban, talán az emberek elkezdik megérteni:
a közlekedés veszélyes üzem. Mi nem azt szeretnénk, hogy félve utazzanak az emberek, hanem azt, hogy felelősen. Véget kell egyszer érnie ennek a rengeteg balesetnek, a sok halálnak. A statisztikákon csak így lehet változtatni.
A hab a tortán az lenne, ha a végre mindenki
megértené: a rendőr az utakon nem ellenük,
hanem értük van, mindenki biztonságáért
ellenőriz.”
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Korunk egyik élő legendája, a világ legismertebb énekese, a spanyol Plácido Domingo Győrt választotta helyszínéül, hogy köszönetét fejezze ki a világ valamennyi egészségügyi dolgozójának a Covid-19-járvány ellen vívott áldozatos munkájukért. A Mester szerdán érkezett Győrbe, hogy részt vegyen a Richter termi próbán a
közreműködő szólistákkal, Adela Zaharia szopránnal, fiával, Plácido Domingo Juniorral, valamint a Virtuózok
műsorának korábbi győztesével, Balázs-Piri Soma zongoristával és a Győri Filharmonikus Zenekarral Eugene
Kohn vezényletével. Érzelemdús, igazi örömteli kikapcsolódás vár mindazokra, akik részesei lehetnek a pénteki kétórás gálakoncertnek. A Mesterrel a Győr+ exkluzív interjúja a szerdai próba után készült.

„SOKUNK ÁLMA VÁLIK VALÓRA”

PLÁCIDO DOMINGO

HÁLAKONCERTJE GYŐRÖTT

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: O. Jakócs Péter

Nagy öröm, hogy városunkban üdvözölhetjük a Mestert, és megtisztelő, hogy Győrt választotta a gálakoncert helyszínéül.
A hálakoncert gondolata több szempontból is
személyes ügy, hiszen titkárom, régi jó bará-
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tom, Nicholas Zoltán Markó szülővárosa Lébény, iskoláit Győrött végezte, sokat mesélt
nekem az önök városáról, és arról a rég dédelgetett álmáról, hogy Győrött léphessek fel.
Nos, ez az álom valóra vált. Miután családommal együtt megszenvedtük a súlyos járványt, a Jóisten akaratának és az egészségügyben dolgozók emberfeletti erőfeszítéseinek köszönhetően felgyógyultunk belőle,

szerettünk volna köszönetet mondani a világ
orvosainak, ápolóinak és mentőseinek.
Hálás vagyok a szervezők munkájáért és vendégeimnek, hogy elfogadták meghívásunkat,
valamint a Győri Filharmonikus Zenekar profizmusáért. Nagy öröm számunkra, hogy pár
napot itt tölthetünk, és megismerhetjük csodálatos városukat.

Melyek az első benyomásai a győri próba
után?
Magával ragadott a zenekar lelkülete. Pályafutásom során rengeteg társulattal dolgoztam már együtt, kiválóakkal és olyanokkal is,
akik bizony nagyon fent hordták az orrukat.
Szeretem az örömteli próbákat, mert biztos
vagyok benne, hogy hasonló lesz a végeredmény is.
A zene gyógyít. A próbán felcsendülő muzsikák mindegyike megérintett bennünket, a
járvány után erre most nagy szükségünk van.
Igen, az emberiség nehéz időket él át, és a
járványnak még közel sincs vége. Az oltás
nyújthatja az egyedüli védelmet. Az elmúlt
időszakban rengeteg tragédián mentünk keresztül, sok esetben ezen nehézségek hozták
újra össze a széthullóban lévő családokat. A
karantén ideje alatt végre visszataláltunk ahhoz, ami a legfontosabb: az egymás iránti
szeretet megélése. Így élhettük csak túl a bezártság és a nélkülözés időszakát. Reménykedjünk, hogy ez a terhelt időszak hamarosan
véget ér, és hogy a szeretet velünk marad.
Magyarországi tartózkodására felesége elkísérte, aki végignézte a szerdai próbát is. A
hálakoncerten fiával duettet énekel, sőt az
általa komponált Virtuózok főcímzenéjét a
Mester dirigálja majd, olyan ez, mint egy
nagy családi ünnep, melynek mi is részesei
lehetünk.
Csodálatos estének nézünk elébe, nagyon
örülök, hogy itt lehetünk családommal, és reméljük, lesz ennek az együttműködésnek
folytatása.

A Győri Filharmonikus Zenekar kipihenten és felkészülten érkezett a szerdai
próbára, ez jól hallható volt a nézőtérről
is, ahol helyet foglalt többek között a
Kossuth-díjas zongoraművész és karmester is. Vásáry Tamás egészen Győrig utazott, hogy tisztelettel üdvözölje
és kezet rázzon régi barátjával, Plácido
Domingóval. A zenekar vezetője, Fűke

Géza elismerőleg szólt társulatáról, a
művészek az elmúlt hetekben sem feledkeztek meg hangszerükről, gyakoroltak, hiszen augusztussal megkezdődött az új évad.
Plácido Domingo jelenléte Győrött
mindannyiunk számára egy ünnep –
fogalmaz a győri együttes igazgatója –,
hiszen régi hagyomány, hogy a nevével
fémjelzett Operalia nemzetközi énekverseny győztesei közreműködésünkkel mutatkoztak be évről évre városunkban. Most végre személyesen is
üdvözölhetjük őt. A Mester a mai komolyzenei élet meghatározó szereplője, a társulat profi, így nagyszerű örömzenélés lesz ennek a találkozásnak az
eredménye.
A pénteki gálakoncerten népszerű operaáriák és operett-, valamint zarzuelarészletek csendülnek fel a többezres
közönség előtt. A szerdai próbán felhangzott többek között Verdi Traviatájából Violetta és Germont kettőse a
Maestro és a lenyűgöző hangú szoprán,
a 2017-es Operalia győztese, Adela Zaharia előadásában. Duettjük egészen a
szívekig hatolt, nem beszélve a tüzes
zarzuelarészletről. A kétórás koncert
utolsó szakaszában e dalokon keresztül
megismerkedhetünk közelebbről is a
spanyol életérzéssel és népük kulturális örökségével.

2021. augusztus 6.
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PORCELÁNOK, PARASZTI BÚTOROK, GYŐR JELESSÉGEI

MÚZEUMI ÉLET NAPJAINKBAN
ből ad reprezentatív válogatást. A Kelet fehér
aranya bemutató azért is izgalmas, mert a
gyűjtemény egy része több száz éve elsüllyedt
hajóroncsokból származik, amiket búvárok
hoztak fel a tenger mélyéről. A szeptember 26ig látogatható bemutatóhoz különböző események is kapcsolódnak, ilyen lesz augusztus 10én, amikor a múzeum igazgatója tart tárlatvezetést, augusztus 17-én a gyűjtő Bácsi Magdolna elmeséli kalandos élete történetét, augusztus 26-án Pápai Emese, a tárlat kurátora
tart vezetést, majd 28-án Zhang Yu kínai énekesnő koncertjével csalogatják a látogatókat.

A 750 éves Győr értékeit meg kell mutatni, és ennek egyik legjobb lehetősége a múzeumban őrzött tárgyi értékek bemutatása a nagyközönség
számára. Székely Zoltán múzeumigazgatóval beszélgettünk a részletekről.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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elenleg a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum összes kiállítóhelyén különleges bemutatókkal várják a látogatókat. Az
Esterházy-palotában a 750 éves jubileumhoz
kapcsolódva Nagy-Győr jelességei címmel látható tárlat, amely a győri polgárok közösségének állít emléket. Előzményként felvillan a római kori Arrabona, majd a történet a középkoron, újkoron keresztül elérkezik az ipari társadalomig. A tárlat középpontjába azok a személyek, családok kerültek, akiknek nemcsak életében, karrierjükben játszott a város meghatározó
szerepet, hanem ők maguk is hozzájárultak a
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város fejlődéséhez, tevékenységükkel, tudásukkal és vagyonukkal szolgálták a közösséget. A
nagyszabású kiállításban tárlatvezetéseket is
tartanak, legközelebb augusztus 14-én Nemesné Matus Zsanett történészként kalauzolja az
érdeklődőket, felhívva a figyelmet egy-egy érdekes tárgycsoportra, egy-egy jeles győri személyre. A tárlat 2022. januárig tart nyitva és a szervezők azt szeretnék, hogy a győri diákok látogassanak el a kiállításra, hogy megismerjék városunk történetét, azokat az embereket, akik sokat
tettek a település fejlődéséért.
A maga nemében egyedülálló porcelánkiállítás
látható július közepétől a Magyar Ispitában,
ahol Bácsi Magdolna távol-keleti gyűjteményé-

Vasárnap zárult Cziráky Lajos Akrobatika című
kamaratárlata a Püspöki Udvarbíróházban, helyén augusztus 14-től az idei Győri Művésztelepen készült alkotásokból nyílik zárókiállítás.
53. alkalommal rendezik meg a művésztelepet,
melyen idén öt fiatal művész vesz részt: Garamvölgyi Éva, Germán Fatime, Gollovitzer
Szabina, Mórocz István és Németh Alexandra
Georgina. Ők több héten keresztül a győri Grafikai Műhelyben dolgoznak, szabad alkotói lehetőséget kaptak, és az ott elkészült alkotásaikat tárják a nagyközönség elé.
A múzeum kilépett a falai közül és a 15 éves Árkád üzletközpontban is bemutat egy szeletet az
értékeiből. A bemutató a paraszti kultúrába enged bepillantást, láthatjuk többek mellett, milyen
volt régen a járóka vagy a bölcső. A letűnt korok
bútorait augusztus 19-ig csodálhatjuk meg a bevásárlóközpontban. Szeptemberben ugyanitt
szőlészeti eszközöket tervez kiállítani a múzeum,
többek között nagy szőlőpréseket.
A tervek szerint októberben második alkalommal rendezik meg a Győri Őszi Tárlatot, majd
Csurák Erzsébet kiállítására kerül sor, november végén pedig dr. Máriás-tárlattal várják az
érdeklődőket.

Az ókori görögök az agórát megszentelt területnek tartották, ahová a bűnösök nem léphettek be. Ez volt a város társadalmi és kereskedelmi központja, itt zajlott életük minden fontos történése. S bár azóta eltelt két és
fél évezred, valami nem változott. Az igazi piac ma is több, mint pusztán kereskedelmi helyszín. Hogy pontosan mennyivel, s hogy kinek mit jelent? Sorozatunkban ennek próbálunk utánajárni a belvárosi piacon.

„IMÁDOM A HANGULATÁT”
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás
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uhrmann Gergő mézet, kecsketejet és
sajtot árul szombatonként. Nevelőapja a
méhész, aki több mint húsz éve fogott
bele a vállalkozásba. Abda és Börcs között egy
nagy tanyán találjuk a Szémann Családi Méhészetet. A családfőn kívül mindenkinek van másik állása: Gergő Ausztriában dolgozik egy raktárban, édesanyja a települési önkormányzatnál, húga pedig személyi edző és lovasoktató.
Ennek ellenére mindnyájan kiveszik részüket az
otthoni munkából. Több piacon árusítanak
Győrben, valamint a Szigetközben, Pannonhalmán és Nyúlon is.
„Én azért vagyok a Dunakapu téren, mert a régi
piacon is árultam diákként. Amikor hírét vettem,
hogy a polgármester úr visszahozza, akkor számomra nem is volt kérdés, hogy ide én jövök.
Imádom ezt a közeget, a hangulatot. Ebben nőttem fel, ezt láttam kiskorom óta, szeretek itt lenni, beszélgetni. Örülök, hogy újra sokan vagyunk,
bár a turisták még nagyon hiányoznak.”
A lelkes fiatalember szívesen beszél termékeiről és gazdaságukról. Kétszázötven méhcsaládjuk van. A kaptárak többségét két konténerben tartják, ami egy kamion platójára hasonlít.
Ezeket folyamatosan utaztatják az aktuális virágzásnak megfelelően. Akác, hárs, vegyes,
gesztenye, erdei, repce, mézbor, propolisz, karácsony tájékán gyümölcsös mézek – sorolja a
kínálatot Gergő.
Idén nagy problémája van a méhészeknek az
akáccal, mert hiába virágzik, de nem akar mézelni,
így jövőre lehet, hogy nem, vagy csak csekély
mennyiség lesz. Ezért az akác ára folyamatosan
emelkedik, sok helyen 4000 forint körül árulják
üvegenként. A többi mézzel szerencsére nincs
probléma. A szakma legnagyobb buktatója
egyébként a klímaváltozás, az átmeneti évszakok
megszűnése, valamint az elfagyás, permetezés.
Azt is elmondja, hogy az akácméz semleges ízű,
kiemelt fertőtlenítő hatású, nehezen kristályosodó mézféle. Az erdei méz viszont nagyon erősen
karakteres ízű. Alapja az édesharmat, mely a rovarok által megsebzett növények magas cukor-

tartalmú nedve. Ásványianyag-tartalma az öszszes fajta közül a legmagasabb. A hárs virágából
igazi gyógyméz lesz. Hurutoldó, hörgőtágító hatása miatt régen is alkalmazták különböző betegségek kezelésére. Enyhén izzasztó, lázcsillapító
hatású. Különlegesen finom íze miatt is szeretik.
A gesztenyéből készült méz gyógyító vegyületei
a szív- és érrendszerre gyakorolnak jótékony hatást, de élvezeti értéke is magas. A vegyes virágmézet a méhek sokféle, jórészt erdei és réti vadvirágokból gyűjtik, így egy széles hatásspektrumú, kitűnő csemegeként jellemezhetjük.
Vállalkozásuk azon kevesek közé tartozik az országban, akik a méztermelés mellett anya-

neveléssel is foglalkoznak. Ha valaki szeretne
méhészkedni és egy kaptárba méheket telepíteni, ahhoz szükség van egy anyára, hiszen a
méhek nem a méz, hanem a „királynő” miatt
vannak a kaptárban. A nevelés azt jelenti, hogy
az anya által lerakott petéket keltetik, erre gépek is rendelkezésre állnak.
A mézen kívül Gergő kecsketermékeket kínál a
vásárlóknak. Ezeket a húga készíti, aki két éve
kezdte és jelenleg száz állattal dolgozik. Sajtjaik
között van fokhagymás, chilis, zöldfűszeres,
köményes és füstölt ízesítésű. Vásárolhatunk
tőle hosszú érlelésű, fél- vagy egyéves sajtot
és természetesen kecsketejet is.
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SLÁGERKÖNYVEK: ROMANTIKA ÉS SKANDINÁV KRIMI

MIT OLVASNAK A GYŐRIEK NYÁRON?
Szeretnek olvasni a győriek és elsősorban a legfrissebb magyar szerzők műveit keresik a könyvtárban – ez derült ki a dr. Horváth Sándor
Domonkos könyvtárigazgatóval folytatott beszélgetésből.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A

Covid-járvány miatt volt, hogy zárva volt,
volt, hogy kinyitott, és volt, hogy csak az
előjegyzett könyveket lehetett elvinni a
Dr. Kovács Pál Könyvtártól. A forgalom ennek
megfelelően 25 százalékra csökkent, majd
amikor védettségi igazolvánnyal már látogatható lett az intézmény, 50 százalékra nőtt a
kölcsönzések aránya, most pedig a nyári időszaknak megfelelő forgalmat tapasztalnak a
szakemberek. Érdekesség, hogy a 200 ezer lakosú Debrecenben is hasonlóan alakult a
könyvtári forgalom. A kényszer szülte előjegyzési megoldást viszont megszerették az olvasók. A könyvtár online katalógusából kiválasztják a könyvet, azt vagy a honlapon, vagy e-mailben, telefonon félretetetik, és az összekészített
csomagot csak átveszik az intézményben.
Szabó Judit, a könyvtár olvasószolgálati osztályvezetője úgy tapasztalja, hogy a rendszeres
könyvtárlátogatók általában a legfrissebb kiadványokat keresik, és szívesen kölcsönöznek az
ismert magyar íróktól. Az elmúlt hónapokban a
legnépszerűbb Orvos-Tóth Noémi, Fábián Janka,
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Nárai Tamás, Bereményi Géza és Kepes András
könyvei voltak. Sokan keresik Szabó Magda, Dragomán György és Háy János műveit is. A kölcsönzési toplista élén Orvos-Tóth Noémi: Örökölt
sors, Jojo Moyes: Áradó fény, Anne Jacobs: A villa,
Läckberg Camilla: Ezüstszárnyak és Fábián Janka:
Julie Könyvkuckója regények állnak.
A gyermekkönyvek esetében Bartos Erika vezeti a listát a Bogyó és Babóca, a Brúnó Budapesten és az Anna, Peti és Gergő mesekönyvekkel, majd következik A Pál utcai fiúk Molnár
Ferenctől, valamint Berci a doktor bácsinál
Christian Tielmanntól. Az osztályvezető szerint
családi program lett a gyerekekkel könyvtárba
járni, ahol megfoghatják, nézegethetik a kiadványokat, a játszósarokban kicsit elidőzhetnek,
a szülők, nagyszülők pedig felolvashatnak a kicsiknek, majd közösen kiválaszthatják, mely
könyveket viszik haza.
Ezen a nyáron skandináv krimiket, romantikus
regényeket és útikönyveket olvasnak a győriek,
a napokban pedig már a diákok is elkezdték beszerezni a kötelező olvasmányaikat – tájékoztatott Szabó Judit. Idén is 25 ezer darab könyvet vásárol a győri könyvtár, amelynek fele

Győrbe érkezik és fele szakkönyv, a többi a 169
települési könyvtár ellátását biztosítja.
A könyvtárigazgató beszélt arról is, hogy áprilistól zajlik a Herman Ottó úti épület felnőttrészlegének teljes átalakítása, egy magyar–
szlovák európai uniós projekt és a győri önkormányzat támogatásával. A ’80-as években
épült és berendezett könyvtár kívül-belül meg-

A KÖNYVTÁR LEGYEN
A VÁROS
NAPPALI SZOBÁJA
újul. „A könyvtár legyen a város nappali szobája, ennek megfelelően az a cél, hogy a modern
könyvtári trendeket figyelembe véve létrehozzunk egy közönségbarátabb, egy tágasabb, világosabb, átláthatóbb, szerethetőbb teret” –
hangsúlyozta Horváth Sándor Domonkos. Az
olvasók várhatóan novembertől vehetik birtokba a megújult bibliotékát. A külső megújulás, az
energetikai felújítás, a nyílászárók cseréje, a
napkollektorok felszerelése jövőre történik
meg. Jelenleg az elmúlt években megújult Kisfaludy Károly és a fiókkönyvtárak fogadják az
olvasókat.

Győr 1993, Európa barokk éve óta évről évre izgalmas időutazásra hívja a kor iránt érdeklődőket. Idén augusztus 6-tól 9-ig a 16–17. század világa elevenedik meg a belvárosban, a Széchenyi téren és a Dunakapu téren.
Több belvárosi üzlet a barokkra hangolta a kirakatát, barokk babák, ruhák láthatók bennük.

´´ VAGYUNK HIVATALOSAK
ESKÜVORE
BAROKK HÉTVÉGE KORHŰ PROGRAMOKKAL

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A

hagyományos történelmi-művészeti fesztiválon a
korabeli Győr mindennapjai elevenednek meg a különleges barokk esküvővel, amelyen egy ifjú pár fogad hűséget korhű körülmények között. Az idei kézfogón a
győri születésű fotós, Benke Annamária, és a szakácsként
dolgozó Imre Lajos kötik össze életüket a nagy nyilvánosság
előtt, miközben az esemény ízelítőt ad a korabeli társadalom életmódjáról is. A fesztivál pénteken este a menyaszszonynak adott szerenáddal kezdődik a Zichy-palota udvarán,
a Bacchus Consort előadásában. Maga a ceremónia szombaton 20 órától a Dunakapu téren lesz, amely előtt barokk felvonulás indul a városháza elől a belvárosi utcákon át.
A programsorozat a zene, a tánc, az irodalom, a színház és
a képzőművészet alkotásain keresztül kelti életre az egykori
hétköznapokat. A hétvégén a Széchenyi téren megcsodálhatjuk a barokk kertet, pagodával, amely egyben mini színpadként is szolgál néhány eseményhez. A hétvégén vásári
forgatagban is részt vehetünk, kézművesek remekei közül
válogathatunk, megtanulhatjuk a csipkeverést Paray Gyöngyi segítségével. A gyerekeket hagyományőrző játszóházba
várják, óriás fajátékokkal játszhatnak és korabeli harci bemutatóra is sor kerül. Vasárnap este pedig a Magyar Nemzeti Táncegyüttes előadásában láthatjuk A Tenkes kapitánya
című táncjátékot a Dunakapu téren. Az 1964-ben készült,
fekete-fehér történelmi kalandfilm a Magyar Televízió első
sorozata volt, és annak idején óriási népszerűségre tett
szert. A történet alapján készült táncjáték Örsi Ferenc forgatókönyve nyomán született, megőrizve a film legjelentősebb, legszórakoztatóbb epizódjait, megidézve a kuruc kor
legendás személyeit, zenei és mondavilágát. Az előadás védettségi igazolvánnyal látogatható.

20—25 nm-es, légkondicionált
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Vajon belegondoltunk-e már, hogy mit jelent számunkra a zene? Hogy milyen hatással lehet a későbbiekre
egy jó koncert, vagy hogy milyen könnyen idézhetünk fel élményeket egy-egy dal segítségével? Bendl Tamás
életét végigkíséri a rockzene, aminek hatására 2008 óta hangszereket is készít.

A ZENE VÉGIGKÍSÉRI EGÉSZ ÉLETÉT
Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor

B

endl Tamás Győrszentivánon töltötte
gyermekkorát és kamaszéveit, ez az
időszak pedig annyira meghatározó volt
számára, hogy el sem költözött onnan, így a
mai napig ott él családjával. De időzzünk még
a múltban. Tamás a Váci Mihály Általános Iskolában tanult, majd a Jedlikben folytatta tanulmányait, ahol gépi forgácsolóként végzett.
„Már középiskolás voltam, amikor a zene megjelent az életemben. Szentivánról származik az
Aurora zenekar, és mivel jóban voltunk akkor is,
a hatásukra egyre többet hallgattam rockot, és
dobolni is megtanultam Babos István segítségével” – idézi fel a kezdeti lépéseket Bendl
Tamás. Bár saját bevallása szerint egyre nyitottabb a különböző zenei műfajok felé, a nagy
kedvenc továbbra is a negyven éve alapított,
amerikai metálegyüttes, a Slayer. Ennek a zenekarnak a későbbiekben is fontos szerep jut
Tamás történetében.
Bendl Tamás a középiskola után dolgozni kezdett, majd bevonult katonának. Ez volt az az időszak, amikor már kevés idő jutott arra, hogy a dobok mögé üljön, hiszen miután leszerelt, családot
alapított, majd 1995-ben munkahelyet váltott,
és az Audi Hungariánál helyezkedett el. „Azóta is
ott dolgozom, de a harmincas éveim derekán elhatároztam, hogy tovább tanulok. Budapesten
folytattam tanulmányait, amelyben a vállalat is
támogatott, így négy évvel később gépészmérnök lettem. Nem volt könnyű időszak, de a családom is mindenben segített.”
Újabb fordulópont volt az életében 2008, amikor életre hívta a BTom Custom Drums elnevezésű vállalkozását. „Édesapámnak köszönhetem a rajongásomat és érzékemet a gépészet
iránt, így amikor dobok készítésére adtam a fejemet, ő segített a műhely felépítésében is” –
emlékszik vissza Bendl Tamás, majd hozzáteszi: „Apu sajnos már 2010 óta nincs velünk,
de a tanácsai a mai napig segítenek engem.”
De térjünk vissza a Slayer zenekarhoz, amely
2011-ben is fellépett Magyarországon. Tamás
pedig, mint a banda rajongója, felvette a kapcsolatot a zenekar menedzsmentjével, mert szeretett volna egy saját készítésű pergődobot ajándékozni a dobosnak, Dave Lombardónak.
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„Vártam mindennap a választ, és hamarosan
meg is érkezett, amelyben az állt, hogy Dave
Lombardo kíváncsi a hangszerre. Így végül találkozhattam vele a koncert előtt, és átadhattam
neki. A legnagyobb elismerés számomra az, hogy
nemcsak kipróbálta az általam készített pergődobot, hanem a koncert végéig azon játszott.”
Tamás és Dave Lombardo a mai napig tartják a
kapcsolatot, tavaly pedig azért írt neki a világhírű zenész, mert a pergődob eltűnt. „Megkérdezte, hogy tudnék-e egy ugyanilyet készíteni
a számára. Természetesen igent mondtam,
mert nagy lehetőségnek gondolom, hogy másodszor is készíthettem számára egy hangszert. Az első pergődob több felvételen is látszik, amikor Dave Lombardo játszik rajta az

amerikai közönség előtt. A másik esetében is
nagyon várom már, hogy hasonló felvételen viszontláthassam” – mondja Bendl Tamás, aki
más világsztárral is találkozott már az elmúlt
esztendőkben, hiszen Billy Cobhamnek is volt
alkalma megmutatni az általa készített hangszereket. Ráadásul tavaly a Deák Bill Blues
Band dobosa, Szabó Csaba is megkereste,
hogy készítsen számára hangszert.
„Szerencsésnek tartom magamat, amiért szerető családom van és a munkámban is kiteljesedhetek. Ráadásul a vállalkozásomban is rengeteg tapasztalatra tettem szert az elmúlt évtizedben. Azt pedig a hangszerkészítés esetében is megtanultam, hogy mint mindenhez,
ehhez is alázat kell.”

Szöveg: Herbály Róbert / Czigány Dávid

UTERE FELIX
HASZNÁLD SZERENCSÉVEL!

E

z a felirat olvasható azon a bronzveretekkel díszített
katonai övön, amely a Rómer-múzeum Nagy-Győr jelességei című kiállításában látható. A katonai öv
bronzbetűi a Savariába vezető út mentén, a mai Kálváriadomb környékén található római temető egyik sírjából kerültek elő 2017-ben. A bronzból öntött betűket apró szegeccsel rögzítették az évszázadok alatt megsemmisült bőrövre. A felirat nem teljes (hiányzik az „X”, az „U” és az egyik
„E”, valamint az „R” is töredékesen maradt meg), de így is
rekonstruálható.
A katonák ilyen típusú öveket a II. század közepétől a III.
század első feléig használtak. Úgy vélték, hogy ez a felirat
szerencsét hoz számukra és megvédi őket a katonai hivatással járó számos veszélytől. Az öv fontos szimbóluma volt
a katona foglalkozásának: ha valaki páncél és fegyverzet
nélkül is mutatkozott, övvel összefogott tunikájáról mindenki tudta, hogy katonaemberről van szó. Az övveretek
mind a derék-, mind a vállövet díszíthették, ugyanis a II. század folyamán végbement katonai újjászervezés következtében a lovasságnál a kardot már nem a derékövön, hanem
a vállövön hordták. Elterjedésük a régészeti leletek tükrében
a középső és alsó Duna menti provinciákra és Daciára koncentrálódott.
Az „Utere felix” jókívánság számos tárgyon megjelenik a római korban: fibulákon, bronzedényeken, gyűrűkön is ismert
előfordulása, de Arrabona területéről ez az első ilyen felirattal ellátott öv. (x)
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Győr 2021-ben ünnepli várossá nyilvánításának 750. évfordulóját, melyet méltóképpen,
egy egész éven át tartó programsorozattal ünnepel.

E

jeles évforduló kiváló alkalmat ad arra, hogy felidézzük
történelmünket, megmutassuk értékeinket, felelevenítsük hagyományainkat egy különleges rendezvényen, a
„Pinnyédi Hídpikniken”. Történelmi fotókiállítás a gyalogos
hídon, interaktív kézműves foglalkozások, piknikhangulat,
vízi és szárazföldi élmények, színpadi programok és a vas-
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híd meséje várja majd az érdeklődőket augusztus 20-án. A
piknikhez csatlakozik Sopron és Csorna városa is. Este Isten éltessen, Magyarország! felkiáltással együtt koccinthatunk a Kormorán-nagykoncerten. A rendezvény reggel
10 órakor kezdődik és este 10 óráig tart. A Kormorán
együttes este 8-kor lép színpadra.

A KAMASZKOR VIHARAIT
PRÓBÁLJUK ÁTVÉSZELNI!

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Pixabay

A

kamaszbarátságok épp oly változatosak
lehetnek, mint a felnőttek kapcsolatai,
azok tartósságát pedig meghatározza,
hogy a baráti kapcsolat résztvevői milyen értékek mellett köteleződnek el, s azok a személyiségfejlődés folyamán milyen változáson mennek keresztül – kezdte a kamaszkor baráti kapcsolatainak jellemzését Udvardi-Vörös Zsófia
gyermekpszichológus. Rámutatott, a pubertáskorban sokkal lényegesebb a baráti kapcsolatok funkciója, hiszen serdülőkorban a kapcsolatok átrendeződnek, a szülőkről a kortársakra
helyeződik a hangsúly, és ezzel egy időben
megindul a szülőkről való leválás, valamint a
felnőtt szerepek elfogadása.

A SERDÜLŐKOR
EGYIK LEGFONTOSABB
FELADATA A SZÜLŐRŐL
VALÓ LEVÁLÁS
A felnőtt szerep elfogadása mentén végigkíséri a
serdülőkort az autonómiára törekvés, felelősségvállalás, de a regresszív késztetések is, mindezek
hullámzása eredményezi a serdülők sajátos viselkedését (hol nagyon önállóak, hol nagyon gyerekesek) – mondta a szakember. Hozzátette, már
a pubertáskor elején észrevehető, hogy a gyerekek igénylik a magánszférát, már nem osztanak
meg mindent a szülővel, helyette inkább a kortársak (esetleg más felnőttek) felé fordulnak.
Ahogy haladunk az érett pubertáskor felé, a baráti
kapcsolatok egyre inkább hasonlítanak a felnőtt
barátságokra, amelynek fontos pillére a hasonló

attitűd és értékrend, valamint az, hogy a barátok
képességei kiegészítsék egymást.
Serdülőkorban a társak elismerése utáni sóvárgás annyira meghatározó, hogy könnyen kapcsolódhat a kamasz olyan kortárs(csoport)hoz,
szubkultúrához, melyet a szülő nem néz jó
szemmel. Jellemzően 15 éves kor környékén
jelenik meg ez a falka- vagy nyájszerű együttlét
a kortársakkal, valamint a szerhasználat elindulása is ekkorra datálható, mely nem feltétlenül jelent a későbbiekben tartós drogfogyasztást. Azonban még ezekben a kapcsolatokban
is van a kortárscsoportnak egy fontos megtartó funkciója – jegyezte meg Udvardi-Vörös
Zsófia. Rámutatott, terápiás szempontból előnyösebb, ha a serdülőnek vannak a szülő
szempontjából „rossz barátai”, mintha egyáltalán nincsenek kortárs kapcsolatok a fiatal életében. Szülőként nem szerencsés bírálni a gyerek kapcsolatait, jobb módszer az odafigyelés,

az érdeklődés, az új barátok meghívása a család otthonába. Lényeges azonban, hogy kifejezzük a véleményünket (pl. „Borzalmas ez a
zene, ami a szobádból szól!”, „A barátodnak lehet, hogy jól áll ez a zöld haj, én jobban szeretem a természetes színeket.”), de csak a legvégső esetben éljünk a tiltás eszközével.
A serdülőkor egyik legfontosabb feladata a szülőről való leválás, így fontos, hogy a szülő-gyerek kapcsolat jellegét, mennyiségét, minőségét
a serdülő határozza meg, a szülő pedig próbáljon alkalmazkodni hozzá. A szülők részéről a
legjobb megoldás, ha próbálják türelemmel viselni gyermekük undokoskodásait, lustaságát,
és mindig fogadják nyitott lélekkel, ha a kamasz
közeledni próbál, vagy szeretne megosztani
bármit önmagáról. Ha sikerül átvészelni a kamaszkor viharait, később olyan érett, felnőtt
kapcsolatunk lehet a gyermekünkkel, melyet
kölcsönös tisztelet és szeretet övez.

2021. augusztus 6.
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Több mint ezer elsős ül Győrben szeptemberben az iskolapadba. Nagy változás ez a kicsik életében, amit a
szülők sok beszélgetéssel, játékkal, közös programmal megkönnyíthetnek. Arról, hogy mit tegyünk, ha a
gyermeken a szorongás jeleit tapasztaljuk, Rogácsné Szimeiszter Helga, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat megbízott főigazgatója beszélt.

ISKOLAKEZDÉS: TERMÉSZETES, HA MOST
A GYEREK FÉL VAGY IZGUL

Szerző: Szigethy Teodóra
Illusztráció: O. Jakócs Péter

Kit nevezünk iskolaérettnek?
Az a gyermek tekinthető iskolaérettnek, aki
biológiailag, a kognitív képességek, valamint az
érzelmi-akarati élet terén is megfelelő fejlettséggel bír. Az óvodáskorú gyermekekre jellemző kisgyermekes, babás testalkat már megváltozott, fogait váltja, képes 20 percig egy helyben ülni, 10-15 percig képes a szándékos figyelemre, koncentrációra. Képes kivárni, azaz
a szükségleteit késleltetni, képes az érzelmei,
akarata felett kontrollt gyakorolni.
Fontos, hogy a szülő sokat beszélgessen a
gyermekével arról, hogy hamarosan iskolába
megy a kicsi?
Természetesen minden olyan változásról, ami egy
gyermek életében bekövetkezik és előre látható,
nemcsak, hogy fontos, de szükségszerű is beszél-
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ni, teret és időt adni arra, hogy a gyermek elmondhassa az ezzel kapcsolatos érzéseit. Nyilván erőltetni nem kell, de ahogy a család készülődik
az iskolakezdésre, úgy számtalan olyan helyzet fog adódni, amikor lehet a gyermeknek
néhány pozitív, bátorító mondatot mondani.
Hogyan beszélgessünk az iskoláról?
Javasoljuk, hogy a szülő meséljen a gyermekének a saját, iskolával kapcsolatos pozitív él-

A SZÜLŐ MESÉLJEN
A GYERMEKÉNEK
A SAJÁT, ISKOLÁVAL
KAPCSOLATOS
POZITÍV ÉLMÉNYEIRŐL

ményeiről, miért szeretett iskolába járni, mi volt
jó az iskolában, ugyanakkor fontos arról is beszélni, hogy természetes, ha most a gyermek
fél, izgul, hisz maguk a felnőttek is ugyanígy
éreznek egy számukra ismeretlen helyzetben.
Beszélhetünk a gyermeknek saját életünkből
vett példákról, és főleg arról, hogy nekünk mi
segített, illetve neki mi segíthet túllendülni ezeken az érzéseken. Kérdéseit meghallgatva félelmeit oszlathatjuk el.
Mit tegyünk, ha az amúgy érett gyermeken a
szorongás jeleit tapasztaljuk?
Ahogy egy korábbi kérdés kapcsán már jeleztem: fontos arról is beszélni, hogy természetes,
ha most a gyermek fél, izgul. Hagyjuk, sőt bátorítsuk a gyermeket arra, hogy beszéljen az
érzéseiről, kérdéseit feltehesse. Sok jó mesekönyv is született az iskolakezdés témakörében, aminek a közös elolvasása szintén segíthet ráhangolódni az első osztályba lépésre.

kítsunk ki számára a szobájában, vagy ahol
lehetőség van rá, egy kis tanulósarkot. Az
utolsó napokban szerencsés, ha már az iskolai életet jellemző napirend szerint ébred és
fekszik a gyermek.

Mik lehetnek a szorongás jelei?
Lehet akár a hárítás, hogy inkább kerülné a témát a gyermek, de lehet a hasfájás, körömrágás, elalvási nehézség, átalvási problémák,
akár megjelenhet éjszakai bepisilés is, de bármi
olyan változás a viselkedésében a gyermeknek,
ami korábban nem volt jellemző.
Milyen mértékű szorongás, izgalom fogadható el?
Az a mértékű szorongás fogadható el, ami még
nem nehezíti meg a mindennapokat, és természetesen az idő előrehaladtával, az iskolában
töltött első pár hét után oldódik, megszűnik.
Vannak-e tippek, amikkel hangolódni lehet az
iskolára? Esetleg játék vagy közös vásárlás?
A korábban már sokat említett beszélgetés, a
témával kapcsolatos mesék olvasása. De nagyon hasznos, ha az utolsó nyári napokban
elmegyünk közösen az iskolához, hogy a
gyermek ismerkedjen az esetleges új útvonallal. Mindenképpen ajánlott, hogy a gyermek a lehetőségeken belül maga választhassa ki a táskáját, írószereit. Közösen vásároljuk
meg az íróasztalát, ha eddig nem tettük, ala-

ISKOLAKEZDÉSI CSOMAG
AZ ELSŐSÖKNEK
A győri városházán már összeállították az iskolakezdő ajándékcsomagokat azoknak a gyerekeknek, akik
szeptemberben megkezdik általános
iskolai tanulmányaikat. A csomagban
a füzetek mellett többek között írólap,
rajzlap, órarend, grafitceruza, postairón, zsírkréta, festék, filc, ecset, számolókorong, ragasztó, vonalzó, gyurma kapott helyet. A 750. évfordulóra
tekintettel egyedi győri borítót tettek
minden füzetre.

Jó tanácsként javasolnám, ha módja van rá a
szülőnek, az iskola első napját úgy alakítsa,
hogy az ne legyen nagyon zsúfolt, mozgalmas
nap, legyen idő arra, hogy együtt reggel elmenjenek az iskolába, tanítás után pedig érte
menjen a szülő. Akár a reggelre is készülhetünk előre, hogy kapkodás és feszültség nélkül indulhasson a nap. Fontos lehet azt is
megbeszélni, iskola után mikor, hol és ki fogja
majd várni gyermekünket. Ezekkel szülőként
is kizárhatunk olyan tényezőket, amelyek
esetlegesen aggodalmat okozhatnak gyermekünkben. Majd fontos időt szánni a délutánból arra, hogy meghallgassa a szülő az első napi élményeket.
Mikor kell szakemberhez fordulni?
Ha a már említett szorongásos tünetek hetekkel
az iskolakezdést követően sem enyhülnek.

MILYEN ISKOLATÁSKA VALÓ
A KIS ELSŐSÖK HÁTÁRA?
Az augusztus sok családban szól arról, hogy felkészüljenek az iskolakezdésre. A kis elsősök szülei között kardinális kérdés a megfelelő iskolatáska kiválasztása, amely akár – ha nem megfelelő a testalkatukhoz – súlyos hátfájást és gerincproblémákat is okozhat a lurkóknak.
Szerző: Tóth Vivien
Fotó: O. Jakócs Péter

A

z óvodáskor nagyobb része a gondtalan
játékról szól, a gyerekek rengeteget mozognak, szaladgálnak, s óvó néni felügyelete mellett olyan feladatokat végeznek,
amik az egészségüket szolgálják. Azonban
ahogy elkezdődik az iskola, átkényszerülnek az
„ülőmunkára”.
A mai kornak a problémája a mozgásszegény
életmód, ami már a gyerekeknél is kiütközik,
ezért sok diáknak alulfejlett a has- és a hátizomzata. További problémákat okoz a gyermeki csontozatnak a nehéz súly, amit az iskolatáskában cipelnek. 2004 óta él Magyarországon
az a jogszabály, miszerint a megpakolt iskolatáska nem haladhatja meg a gyermek testsúlyának a 10-12 százalékát.
Felmerül a kérdés, milyen az ideális iskolatáska? Mire figyeljünk vásárlásnál?

Érdemes a gyerkőcöt magunkkal vinni vásárláskor, mivel testalkatonként változhat, hogy
melyik fazonú táska passzol legjobban hozzá.
A megfelelő ergonomikus kialakítás legyen a
mérvadó a táska választásánál. Szerencsére a
készítők figyelnek rá, hogy ami a kicsiknek való,
az „menő” is. A vállheveder legyen széles és
párnázott, hogy az izmokra minél kevesebb káros erőbehatás jusson, és a pántokat lehessen
állítani a kívánt magasságra. Az iskolatáska ne
legyen túl nagy, és szélesebb a gyereknél. A
merev falú iskolatáska legyen légáteresztő,
hogy a gyerkőc ne izzadjon, viszont simuljon a
hátához, mely segíti a súlyelosztást.
Fontos, hogy többrekeszes legyen az iskolatáska, hogy belül a könyvek egyenletesen oszlassák el a súlyt, ezzel kímélve a gerincet.
Figyelmeztessük a gyerkőcöt, hogy soha ne cipelje a fél vállán az iskolatáskát, mert ez a legkárosabb a gerincére nézve.
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AMINEK MINDEN CSEPPJE

ARANYAT ÉR

Az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben jelölte meg augusztus 1-jét
az anyatejes táplálás világnapjának, melynek célja, hogy felhívja a figyelmet az anyatej fontosságára, valamint a szoptatásnak az anya és
a gyermek közötti személyes kapcsolat kialakításában játszott meghatározó szerepére.

ELINDULT

A TANSZERROHAM

Kép és szöveg: Németh Boglárka

Hajlamosak vagyunk a szoptatást „csak” etetésnek gondolni, pedig a szoptatás ettől komplexebb: megnyugtatja a babát, fájdalmat csillapít, ha épp arra van szükség. Dr. Schmidt Péter
győri gyermekorvos szerint a szoptatás időszaka a gyermek egész életét meghatározhatja. A
szakember hangsúlyozta, erre a kapcsolatra
már a várandósság első trimesztere után elkezdhet a szülő készülni.

M

ég majd egy hónap van az iskolakezdésig, a legtöbb papírboltban
azonban már megindult a roham a
tanszerek után. Elsősorban az alsósok szülei
kezdték beszerezni a kellő felszerelést.
Pallos Istvánné, az egyik győri papírbolt üzletvezetője azt mondja: az igazi dömping majd
csak augusztus tizedike után várható. A legtöbb iskola listával készül, hogy segítse a beszerzést, de az üzletvezető szerint annak sem
kell kétségbe esnie, aki nem kapott, hiszen a
legtöbb szaküzlet hatalmas rutinnal rendelkezik, és tudják, melyik évfolyamnak pontosan
mire van szüksége. Egy elsős füzetcsomag,
amelyben ceruzák, tolltartó, vízfesték, tempera, vonalzó, radír, ragasztó, színes lapok és korongok, valamint könyv- és füzetborítók is
vannak, idén körülbelül 10-12 ezer forintra
rúg. Ezt a költséget az önkormányzat megspórolja a családoknak, az elsősök füzet- és tanszercsomagot kapnak. Az alsósok szülei 2025 ezer forintos, míg a felsős szülők már 15
ezer forintos áron is iskolatáskához juthatnak.
Pallos Istvánné szerint célszerű, ha a szülők
a gyerekekkel érkeznek, így ár-érték arányban könnyebb eldönteni, kinek mi tetszik.
Az iskolakezdés idén a könyvek és az iskolatáska árát leszámítva két gyerek esetében
körülbelül 50 ezer forintba kerül.

A rengeteg pozitív hatás mellett nem titok,
hogy a szoptatásnak is vannak árnyoldalai,
amikről fontos beszélni, hiszen az ezzel járó
stresszt, kellemetlenségeket a legtöbb szoptató édesanya legalább egyszer maga is megtapasztalja. Ilyen lehet például, ha az anya úgy érzi, nincs elég teje, vagy ha a szoptatás fájdalommal jár.

A

z anyatej a legteljesebb táplálék a kisbabáknak, könnyen emészthető, hőmérséklete ideális, és minden szükséges
anyagot a megfelelő arányban tartalmaz. GyőrMoson-Sopron megyében a legutóbbi felmérések szerint az országos átlagot meghaladóan
kaptak a kisbabák anyatejet. A WHO ajánlása
szerint az a legideálisabb, ha a csecsemők féléves korukig kizárólag anyatejet kapnak, de a
szoptatás még legalább további másfél évig,
azaz a babák kétéves koráig javasolt.

A leghatékonyabb tejserkentő maga a baba!
Ebben az esetben a gyakori mellre tétel nagyon sokat segít a tejtermelésben, azonban
ha a baba valamilyen oknál fogva nem tudja
jól kiszívni a cicit, akkor fejést kell alkalmazni kézzel vagy mellszívóval. Emellett ajánlatos továbbra is sokat bőrkontaktusban lenni
a babával. Ha a szoptatás fájdalmas, akkor
érdemes pozíciót váltani, megnézni a szoptatási gyakorlatot, akár szakember segítségét kérni, aki megvizsgálja a baba technikáját, a helyes mellre tapadást, kikérdezi az
édesanyát.

ÉRETTSÉGI AKÁR 1-2-3 ÉV ALATT*
A beiratkozás már elkezdôdött! Várjuk minden kedves új diákunkat!
És miért is vagyunk mi a legjobbak a felnõttoktatásban?

www.tudasfagimnazium.hu
Facebook: Tudásfa Gimnázium
tudasfagimnazium@gmail.com
Tel.: 20/531-0668, 20/237-9035
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TUDÁSFA GIMNÁZIUM

MEGÚJULTUNK!

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. Diákigazolvány, családi pótlék, illetve egyéb kedvezmények igényelhetőek. 7. A négy kötelező érettségi tantárgy mellett az ötödiket saját magad választhatod. 8. És végül a diákjainknak ballagást és bankettet szervezünk, így háláljuk meg a bizalmukat.
*Megfelelő képesítés beszámításával és osztályozó vizsgák lehetőségével.
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ELHUNYT SZÍJ ZOLTÁN
A győri közélet ismert egyénisége, Szíj Zoltán elbúcsúzott a földi világtól. 1934 nyarán
született Győrszemerén, édesapja Szíj László, a Bercsényi Miklós Gimnázium alapító
igazgatója volt.
Az 1956-os forradalom és szabadságharcban a Miskolci Egyetem diákparlamentjének
alelnöke volt, amiért 18 hónap börtönbüntetést kellett elszenvednie. Szabadságharcos múltjáért Magyarország köztársasági elnöke a Hazáért és Szabadságért 1956-os
emlékéremmel tüntette ki. Életének jelentős
részét a köz érdekeinek, Győrnek szentelte.
Igazi lokálpatrióta volt.
Szíj Zoltán abban az időben lett képviselő,
amikor még nem volt receptje a rendszerváltozást követő demokratikus önkormányzatiságnak. Az akkor megalakult
képviselő-testületnek kellett megteremteni a mintát, lerakni az alapokat a későbbi folytatáshoz. Önálló döntésekre és cselekvésre próbálták ösztönözni az embe -

reket, tudatosítani, hogy saját, felelős
munkájukkal mindenki hozzájárulhat a
város építéséhez.
Szíj Zoltán Kolozsváry Ernő polgármestersége idején városigazgatóként tevékenykedett. Erre a tevékenyégére, beosztására
mindig büszke volt, nyugdíjas korában
sem mérnöki szakmája diplomásaként,
hanem nyugalmazott városigazgatóként
mutatkozott be.
A második választási ciklusban a Pro Urbe
színeiben mérette meg magát. Ő volt az
egyik fő szorgalmazója az ipari park fejlesztésének, a győri termálfürdő megépítésének, a zsinagóga felújításának. Dolgozott egy-egy cikluson keresztül az Idegenforgalmi Bizottság, majd a Településfejlesztési Bizottság elnökeként. Később
az Inszol igazgatóságának elnökeként
szolgálta a várost. Szolgálataiért 2004ben Győr önkormányzata Pro Urbe díjjal
tüntette ki.

Az elmúlt évben, amikor az önkormányzatiság harmincadik évfordulóját ünneplő
győri közgyűlésen az első szabadon választott képviselő-testület egykori tagjait köszöntötték, ezüst emlékérem elismerésben
részesült dr. Dézsi Csaba András polgármestertől.
A győri önkormányzat, a város kegyelettel és
elismeréssel emlékezik rá. Emlékét tisztelettel megőrizzük.

KOMPLEX SZEMLÉLET AZ EDZÉSEK SORÁN
Itt a nyár, itt a jó idő, a könnyedebb ruházatnak köszönhetően
pedig szeretnénk minél hamarabb
minél jobb formába lendülni. Azt
viszont érdemes szem előtt tartani, hogy a tartós eredményekhez
a szemléletünkön is érdemes változtatnunk.

A

z egyik dolog, amit érdemes megvizsgálnunk, hogy az ülő életmódunk mennyire
befolyásolja teljesítményünket. „Az ülés
az új dohányzás, ez a mondat jól tükrözi, hogy
az állandó görnyedés milyen hatással lehet
szervezetünkre. Mindenképpen érdemes azt
latolgatnunk, hogy mennyit ülünk egy nap,
hogy a munkánk mennyi ülést kíván meg tőlünk. Ha ezt megvizsgáljuk, rájövünk, hogy napjaink során nagyon sok időt töltünk üléssel” –
hangsúlyozza Nagy Richárd funkcionális és
NASM CES korrektív sportrehabilitációs tréner,
a Sport & Balance Rehabilitációs és Terápiás
Központ munkatársa.

18

2021. augusztus 6.

Az állandó ülés következtében pedig különféle
diszfunkciók alakulhatnak ki. Többek között tartásproblémákat eredményezhet, de a gerincben
is elváltozásokat okozhat hosszú távon. „Lényeges szempont, hogy ne olyan sportot válasszunk,
ahol ülnünk kell. Kezdetben olyan gyakorlatokat
sem szoktam javasolni a törzsizomzat gyengesége miatt, amit ülve kell végeznünk, hiszen ez a
meglévő rendellenes testtartásproblémákat tovább fokozza” – hangsúlyozza Nagy Richárd.
A komplex szemlélethez az is hozzátartozik, hogy
az edzésprogram kezdete előtt állapotfelmérésre
kerül sor. „Ez megmutatja, hogy mire lehetünk
képesek, és ennek mentén határozhatunk meg
célokat. Ráadásul az állapotfelmérés segít a sérülések nyomon követésében” – emeli ki a Sport
& Balance Rehabilitációs és Terápiás Központ trénere, aki úgy látja, a számos irányzat miatt nem
árt, ha a kliens is tisztában van az alapokkal. A
többit pedig bízzuk a szakemberre, hogy az ő irányításával haladjunk a fejlődés útján. (x)
SPORT & BALANCE
Sportrehabilitációs és Terápiás Központ
+36 20 340 4780
facebook.com/sportandbalance.gyor
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A cím ne tévesszen meg senkit, nem egy új fajt mutatnak be a Xantus János Állatkertben,
állatbemutatónk szereplőit, Lilit és Lolát, a két rózsás kakadut illetik ezzel a jelzővel.

Mit is kell tudni róluk?
Mint a legtöbb kakadufaj, a rózsás kakadu is
Ausztráliából származik. Testhossza 35 centiméter, szárnyfesztávolsága 50-60 centiméter, testtömege 300-400 gramm. Feje teteje
és bóbitája fehér, arcrésze, tarkója, nyaka és
hasoldala rózsaszín. Az ausztráliai utazók
mindennapos élménye lehet a megművelt
területeken, akár több száz fős csapatokban
a földön bóklászó rózsás kakaduk látványa.
Mivel nem fél az embertől és roppant találékony, így a farmerek magtárait és a földeken
a terményeket is rendszeresen dézsmálja,
bosszúságot okozva ezzel a gazdáknak.
Valaki egyszer nagyon találóan tollas bohócnak nevezte ezeket a madarakat és nem véletlenül. A rózsás kakadu mókás, kíváncsi
madár. Nagyon ragaszkodó, erősen szociális
természetű, de nem annyira bújós, mint a
többi kakadu. Nem csak egy emberhez kö-
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tődik, hanem
az
egész családhoz – számára
ez jelenti a csapatot. Kíváncsi
természete miatt
szívesen ismer meg
új dolgokat, és könnyen
tanítható. Az állatkert látogatói a nyár folyamán mindennap kétszer találkozhatnak
Lilivel és Lolával az állatbemutatón. A két
színes „kis bohóc” hangos füttyszóval, integetéssel és egy kis tánccal hamar belopja
magát a közönség szívébe. Szívesen megcsinálják, amire trénerük kéri őket, viszont
rendkívül kreatívak is, sokszor önálló mutatványokba kezdenek, sok-sok vidám percet szerezve ezzel a látogatóknak.

Támogatott tartalom

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

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

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

VÁLTOZIK A PIAC HELYSZÍNE SZOMBATON
A Győr-Szol Zrt. értesíti a lakosságot, hogy – tekintettel a hétvégi városi rendezvényre
– augusztus 7-én, szombaton a Dunakapu tér helyett a Tarcsay Vilmos utca 1–3.
szám alatti parkoló (a piac korábbi területe) ad otthont a piacnak. A kereskedők és őstermelők az ideiglenes helyszínen is a megszokott bőséges élelmiszer-választékkal
és ruházati cikkekkel várják a vásárlókat reggel 6 órától 13 óráig. A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az autósokat, hogy a szombati piac ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség
a Tarcsay utcai parkoló egész területén. A szolgáltató mindenkit arra kér, hogy gépjárművével augusztus 6-án, pénteken 20 óráig hagyja el a parkolót, melyet augusztus
7-én, szombaton 15 órától lehet újra használni.

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat

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

RENDKÍVÜLI LÉGI

KÉMIAI SZÚNYOGGYÉRÍTÉS

Szöveg: Győr-Szol Zrt.

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

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

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend
Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés
• versenyképes fizetés + cafetéria
• vidékieknek bejárási költség térítése
• szakmai képzések támogatása
• hosszú távú munkalehetőség
• munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat,
gépeket biztosítunk.

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

r. Dézsi Csaba András polgármester az
árvíz után Győr területén rendkívüli
mértékben elszaporodott szúnyogok
számának hatékony csökkentése érdekében
kezdeményezte, hogy a tavaly megtiltott légi
kémiai gyérítés eszközével ismét élhessen a
város. A hatóság a polgármester kérését méltányolva engedélyt adott a rendkívüli beavatkozásra. A gyérítés augusztus 4-én, szerdán
megtörtént.
A Győr-Szol Zrt. hivatalos megkeresésére –
tekintettel a rendkívül nagyszámú repülő
szúnyog megjelenésére Győrben a folyóvizek
áradását követően – a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélyezte a szolgáltató
részére a vérszívók rendkívüli légi kémiai gyérítését. A korábbi években már bevált módszer alkalmazásával repülőgépről juttattak ki
vegyszert a legfertőzöttebb területekre,
amely egyszerre nagy mennyiségű repülő
szúnyogot képes elpusztítani.
A Győrben tapasztalható szúnyoginvázió
megfékezésének érdekében kapott rendkívüli
engedélyt a szolgáltató a légi kémiai szúnyoggyérítési módszer alkalmazására. Augusztus 4-én, szerdán a város minden részén
megtörtént a légi kémiai gyérítés, ahol nagy
számban vannak szúnyogok, illetve ahol az
előírások a beavatkozást megengedik. A
munkát az engedélyben szereplő módon, tehát kizárólag a lakóövezetek felett, illetve a
zöld területek esetében – a vízi élőhelyek
megóvásának szem előtt tartásával – az előírt védősávok betartásával, méhkímélő technológia alkalmazásával lehetett elvégezni. A
gyérítés során nem juttattak ki szert természetvédelmi területekre és az azok melletti

védősávba. A méhek védelme érdekében a
gyérítést a csillagászati naplemente előtt egy
órával kezdték meg, mert addigra a méhek
visszarepülnek a kaptárba.
A légi beavatkozással párhuzamosan a
Győr-Szol folytatta a földi kémiai gyérítést
is. Amennyiben a vérszívók nagy száma indokolja, a szezon további részében is lehetséges lesz a légi kémiai módszer alkalmazása. A tervek szerint már a jövő héten a
Győr-Szol és a katasztrófavédelem együtt,
a programokat egyeztetve gyéríti majd a
szúnyogokat Győr területén, légi és földi
eszközök bevetésével.

HELYES

CSATORNAHASZNÁLATTAL
NAGYON IS SOKAT TEHETÜNK
A VÍZBÁZISOK VÉDELMÉÉRT!

vize folyik, míg Tatabányán a környező hegyek
„vízbányáiból” kiszivattyúzott karsztvíz kerül
az asztalokra. Utóbbinak ásványianyag-tartalma magasabb, mint a győri vízé. Vagyis keményebb, finomabb, viszont melegebb. Martin
szerint az otthoni víz csak hűtve az igazi. Tatabányán egyébként – ha szabad így mondani –
a győrinél is jobban kell vigyázni a vízbázisokra.
A hegyekben, a kőzetrétegekbe bejutó szenynyeződés szinte akadálytalanul, néhány óra
alatt elszivárog a karsztvízbe. Míg Győr környékén a parti szűrésű kutakat olyan kavicsréteg veszi körül, ami kitűnő szűrőrendszert jelent, megnyugtató védelmet jelent a kutaknak.
Nóra szentiváni, a Pengős utcában lakik. Néhány hete látta, amikor a pannon-vizes hibaelhárítók daruval felemelték a közeli szennyvízátemelő szivattyúját, és úgy nézett ki,
mintha egy hatalmas rongygombolyag lett
volna. A nedves törlőkendők rátekeredtek a
szivattyú kerekére, az nem tudta rendesen
elnyomni a szennyvizet, ami majdnem kifolyt az átemelőből. Ugye nem kell mondani,
milyen kellemetlen, amikor szennyvíz szivárog az úton.
Bianka, az egyik pannon-vizes kulacs nyertese
a műanyag hulladékokról beszélt. Hallott róla,
milyen gondot okoznak azok a kis műanyag zárógyűrűk, amik a műanyag palackokon vannak.
Ha ezt a kis gyűrűt mondjuk felkapja a szél és
elsodorja a folyóba, onnan pedig a tengerbe jut,
ott beleszorulhatnak a tengeri élőlények.
Ha önök is szeretnének hasonló foglalkozást,
keressék a Pannon-Víz Zrt. szakembereit az iktato@pannon-viz.hu címen!

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

E

z a fő üzenete a Pannon-Víz Zrt. idei
gyermekprogramjainak. A győri székhelyű víziközmű-szolgáltató cég a soproni
és a mosonmagyaróvári szolgáltatókkal együtt
pályázaton nyert lehetőséget arra, hogy minél
több kisdiákkal ismertesse meg ezeket a hasznos és mindannyiunk számára fontos gondolatokat. A projekt a Széchenyi 2020 program
keretében valósul meg.

A nyári pannon-vizes bemutatókon önfeledt játék mellett (Big Waterplay, a vízipisztolyok, karikadobálás) mellett a víziközmű-terepasztalon
megtudhatták a gyermekek, hogyan jut el a
víz a vízcsapokba, és azt is, hogy mi lesz az
elfolyó víz sorsa. A program után a gyerekeket kérdeztük élményeikről.
Martin Tatabányáról érkezett. Itt hamar feltűnt neki, hogy az itteni csapvíz
egész más ízű. A győri vízcsapokból a
Duna mellett lévő parti szűrésű kutak

ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

JOGÁSZ munkakör betöltésére.

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

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

A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu
honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhetŐ el.
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FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
Már havi nettó
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! 06
70/2339213.
Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás gyökérkivé
tellel, fametszés, rotálás,
bozótirtás! 0630/403
6810; 96/826322.
Permetezés, vegyszeres gyom
irtás szakembertől, garanci
ával. Telefonszám: 06
70/3848217.

Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk.
www.huzatmentes.hu
+3630/5209228
Fűnyírást, fűkaszálást, par
lagfűmentesítést, sövény
nyírást, elhanyagolt terüle
tek rendbetételét, fáktuják
kivágását, ágdarálást, tuskó
marást vállalok Győr 30 km
es körzetében. 0630/971
5932
Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu
résszállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá
sa. Tel.: 0670/8846838.
Takács Fuvarozás és Költöz
tetés. Vállalunk költöztetést,
lomtalanítást, szemételszál
lítást, épületbontási munká
kat precízen, gyorsan, ügyfe
lünk elvárásainak megfelelő
en. Az ár telefonon vagy a
munka megtekintése után
egyeztetve. Telefonszám:
0630/1812848
Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Tel.: 0670/245
8931.

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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

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

kamrák takarítása, rendezé
se. Várjuk vendégeinket:
TippTopp Mosoda (Győr,
Árpád út 53.). Tel.: 06
30/4587765, 0670/670
8268.

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövet
választékkal. Telefonszám:
0620/2399198.

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érdek
lődni lehet telefonon:
0670/3636633.

Vállalunk: lakások, lépcsőhá
zak, irodák takarítását! Mo
sodánkban: mosás, vasalás,
szőnyegtisztítás igényelhető.
Továbbá: kertek, pincék,

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Érd.: 0670/6750654.
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Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostetőszi
getelést, falak javítását,
festést garanciával, enged
ménnyel vállalok. Érdek
lődni lehet telefonon:
0630/3762712.
Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Telefonszám:
0670/3846557.

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

modern környezet
ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979
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Lomtalanítást vállalok in
gyenes elszállítással a pad
lástól a pincéig. Érdeklődni
lehet telefonon:
0670/2657643

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Tel.:
3620/5172701.
ÁLLÁS
A Pagony gyerekkönyveket
és játékokat forgalmazó győ
ri üzletébe keresünk teljes
munkaidőben, hosszú távra
kollégát bolti eladó munka
körbe. A fényképes önélet
rajzot és a motivációs leve
let az allas@pagony.hu
emailcímre várjuk.
EGYÉB
KÉSZPÉNZÉRT régi bútoro
kat, festményt, herendit,
Zsolnayt, kristályokat, ezüst
tárgyakat, ékszert, órákat,
könyveket, régiséget, hagya
tékot vásárolunk. Érd.: 06
70/6405101.
Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/4153873.
Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhát, ékszereket, hang
lemezeket, könyveket meg
egyebeket. Telefonszám: 06
20/5567141.

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

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 2 szobás,
határozotthatározatlan ide
jű bérleményre. Sziget, Új
város, Bán Aladár utca kizár
va (Hirdetésszám: 745)
Szigeti, 2 szobás, 41 nmes,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 23 szobás, határo
zotthatározatlan idejű bér
leményre, liftes házban max.
5. emeletig. Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 746)

Nádorvárosi, 2 szobás, 56
nmes, komfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 80–130 nm
es, 34 szobás, határozatlan
idejű, téglaépületben lévő,
maximum 3. emeleti bérle
ményre. Panelépület kizár
va. (Hirdetésszám: 749)

KERESEK
régi fényképezőgépet, filmfelvevőt,
vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON.

Belvárosi, 1 szobás, 33 nmes,
komfortos, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cserélne
23 szobás, 55–75 nmes, ha
tározatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros, Kis
megyer, Bán A. utca kizárva.
Tartozásátvállalás lehetséges.
(Hirdetésszám: 402)

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
Elérhetőség: +36-70/635-3975

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
állást hirdet

Belvárosi, 2 szobás, 64 nmes,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 45–55 nmes, 2 szobás,
határozotthatározatlan idejű,
földszinti bérleményre. Szi
get, Újváros és Bán A. u. kizár
va. (Hirdetésszám: 747)

• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határozat
lan idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 45–55 nmes,
2 vagy 2+fél szobás, határo
zatlan idejű bérleményre. Új
város, Bán Aladár utca kizár
va. (Hirdetésszám: 748)

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Telefonszám: 06
20/5299861.

96/505050

A mi elhivatottságunk!

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) elfogadása, beváltása
mindhárom alszámláról.
SZÁLLÁSFOGLALÁS. 06
30/3026149

LAKÁSCSERE

• MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
• FESTŐ
munkakörben.

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?
Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

MINIMÁLIS várakozási idôvel,
KOMPLEX orvosdiagnosztikai rendszerrel,
PROFESSZIONÁLIS egészségügyi ellátással
várjuk vendégeinket.
neurológia

belgyógyászat

laborvizsgálat

ultrahang

További információk:
06-96/314-322/152 mellék
Pályázatok benyújtása:
EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr,
Kálóczy tér 9-11.
hr@eeszi.hu

gasztroenterológia
kardiológia

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

www.eeszi.hu

• 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

Árainkból

5—20%

kedvezményt adunk,
mennyiségtôl függôen.
Kérje ajánlatunkat elérhetôségeinken.

LÉCEK
OSB-LAPOK
LAMBÉRIA, HAJÓPADLÓ
GERENDA, PALLÓ, DESZKA
Kalodás tûzifaakció keményfából:
23.900 Ft
Kalodás puhafa-akció tûzifának:
8.000 Ft
Kerti partihoz, kandallóhoz kis kiszerelésben TÛZIFAAKCIÓ!
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A helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye páros mozijegy, amely beváltható a Cinema City Győr moziban
szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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PROGRAMAJÁNLÓ

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA

Összeállította: Földvári Gabriella

AUGUSZTUS 7. SZOMBAT

Küldje el programajánlóját
a rendezvény időpontja előtt két héttel:
media@gyorplusz.hu
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A 20 éves Akkordeon Tánczenekar ad jubileumi hangversenyt augusztus 12-én 18
órakor a József Attila Művelődési Ház udvarán (Móra Ferenc tér 1.) A koncert vendégfellépője Csordás Veronika és Németh Ottó.
A programon való részvétel ingyenes, de védettségi igazolványhoz és regisztrációhoz
kötött: +36-96/421-740, rendezveny.
regisztracio2020@gmail.com. > > >

Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Győri ütősmaraton – dokumentumfilm
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Gázfröccs – autós magazin
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Konyhatörténetek Szarka Zsófival
Credo – katolikus krónika
Konkrét – hírháttér műsor
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
Egy nap a világ – India / útifilm (1. rész)
Egy kilincstől a villanymozdonyig…
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Rejtett tájakon – természetfilm

AUGUSZTUS 8. VASÁRNAP
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Győri7 – heti hírösszefoglaló
Nyugdíjas Egyetem
Creative chef – főzőműsor
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Így látták ők… Hamvas Bélát – dokumentumfilm
Credo – katolikus krónika
Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert
Aki dudás akart lenni… – portré Juhász Zoltánról
Azori-szigetek – kisfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Konkrét – hírháttér műsor
A magyarság totemállatainak nyomában
Lámpaidők – kisfilm
Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
Győri7 – heti hírösszefoglaló
20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert

AUGUSZTUS 9. HÉTFŐ

A Rómer Kertmoziban augusztus 12-én 21
órától a Zappa filmet vetítik. A film eddig sosem látott archív koncertfelvételekkel és interjúkkal, minden eddiginél átfogóbb módon
mutatja be a 20. század egyik legkarizmatikusabb zenei zsenijének életét, művészeti
pályáját, személyes történetét. > > >
Mecséren, a Duna-parton augusztus 14-én
újra megrendezik a hagyományos Ladikos
Fesztivált. Fellép többek mellett a Sebő
Együttes, a Muzsikás Együttes, Petrás Mária, Ferenczi György és az Első Pesti Rackák. Az igazi „ladikos hangulatot” a zene, a
tánc, a vásári komédiások, fotó- és képzőművészeti előadások, kézműves foglalkozások, bor- és pálinkakóstolók teremtik
meg idén is. > > >
A Győri Művésztelepen készült alkotásokból
nyílik kiállítás augusztus 14-én 17 órától a
Borsos Házban. Öt fiatal művész: Garamvölgyi Éva, Germán Fatime, Gollovitzer Szabina,
Mórocz István és Németh Alexandra Georgina tárja a nagyközönség elé a művésztelepen készült munkáit. > > >
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Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
Macskakő – film Somoskőfaluról
Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
Tudod, hogy nem tudod?
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Egy nap a világ – Prága / útifilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
A gyógyszer és ami mögötte van
Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 10. KEDD
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Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
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AUGUSZTUS 7-TŐL 13-IG

Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
Híradó – Győr és a régió hírei
Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei
Híradó – Győr és a régió hírei

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

Híradó – Győr és a régió hírei
Balett hétfő – a Győri Balett műsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Trianoni tárlatvezetés
Így látták ők… Hamvas Bélát
Közérthetően a stroke-ról
Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Csoportkép – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 12. CSÜTÖRTÖK
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Híradó – Győr és a régió hírei
Csoportkép – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
A gyógyszer és ami mögötte van
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Anna és Berci zöld világa
100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
A jelen és a jövő színháza –
beszélgetés Bakos-Kiss Gáborral
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – India / útifilm (1. rész)
Híradó – Győr és a régió hírei
Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 13. PÉNTEK
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Híradó – Győr és a régió hírei
A tojásíró – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Seychelle-szigetek / útifilm
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Erővel, szívvel – portréfilm Serfőző Simonról
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Remeteidő – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
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DÖNTETLEN UTÁN PONTSZERZÉSRE
KÉSZÜLNEK VÁRDÁN
Sertéskaraj csont nélkül

1249 Ft/kg
Marhalábszár

2199 Ft/kg
Marhacomb
2499 Ft/kg
Marhavelôscsont
999 Ft/kg
Pecsenyekacsa comb

1729 Ft/kg
Kacsa far-hát
189 Ft/kg
Lecsónak való paprika
augusztus 6—8.

339 Ft/kg
Giana füstölt sprotni olajban
112 g, 5705,36 Ft/kg

639 Ft/db
Tuborg Green
dobozos sör

4,6%-os, 0,5 l, 398 Ft/l
Darabár: 209 Ft

D

öntetlennel kezdte NB I.-es szereplését a
Gyirmót FC Győr labdarúgócsapata. A sárga-kékek az MTK-t fogadták múlt pénteken
az Alcufer Stadionban. A 27. percben Herjeczki lapos beadásába lépett bele a menteni igyekvő Tiago, akinek a lábáról a kapuba pattant a labda. Az 54.
percben egy véleményes szituációt követően Miovski
szép mozdulattal emelte át a kilépő Hársfalvit, kialakítva ezzel az 1:1-es végeredményt. „Maradéktalanul nem vagyunk elégedettek, hiszen több nagy
helyzetet dolgoztunk ki ellenfelünknél, ráadásul a
góljuk egy vitatott szituáció után született” – mondta a Győr Plusznak Nagy Patrik. A Gyirmót csapatkapitánya hozzátette, bár játékban nem voltak roszszak, azzal azért tisztában vannak, hogy az ilyen
mérkőzéseket meg kell nyerniük a biztos bennmaradás kiharcolásáért, de nem csüggednek a döntetlen miatt. Nem is tehetik, hiszen pénteken itt az
újabb kihívás: a századik NB I.-es meccsén a bajnok
Ferencvárost hazai pályán legyőző Kisvárda gárdájához látogatnak Csertői Aurél tanítványai. „Remek a
hangulat a csapat háza táján, ez pedig a mérkőzésre
való felkészülésünket is meghatározza. Reális esélyünk van a pontszerzésre, épp ezért nem feltett kézzel utazunk Kisvárdára. Minden meccsen – ahogy az
NB II.-ben is – egy zárt védekezésből indulunk, va-

E

199 Ft/db
Alaszka vodka
37,5%-os, 0,5 l
5398 Ft/l
9 Ft/db helyett
299

2699 Ft/db

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bérezéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS, HENTES, BOLTI KISEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidõsként is! Eladó, kereskedô szakképzésben részt vevô diákok részére akkreditált üzleteinkben gyakorlati munkahelyet biztosítunk. Jelentkezés a munkahelygyor@gmail.com e-mail-címen. Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
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lószínűnek tartom, hogy így lesz ez pénteken is.
Meglátjuk, hogyan reagál majd a stílusunkra a szabolcsi alakulat. Egy biztos, a második fordulóban szeretnénk előrelépni minden szinten, még jobban felvenni az első osztály ritmusát” – hangsúlyozta Nagy
Patrik, aki azt is elmondta, a héten edzés közben kisebb sérülést szenvedett Hajdú Ádám és Simon
András, akiknek így kérdéses a játéka pénteken. A
Gyirmót már csütörtökön, azaz egy nappal korábban
elutazik a 410 km-re található Kisvárdára. A mérkőzés pénteken este 8 órakor kezdődik.

A JÓ KEZDÉS ERŐT ADHAT A FOLYTATÁSHOZ

KARTONÁR:

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.

Fotó: O. Jakócs Péter

Akció: augusztus 6—12.

Fotó: Vig Norbert

gy rúgott góllal és érintetlen hálóval indította a
másodosztályú pontvadászatot a WKW ETO FC
Győr. Az újonc Tiszakécske gárdáját verte magabiztosan a vérátömlesztésen átesett zöld-fehér alakulat. „A legeslegfontosabb az volt az első fordulóban,
hogy begyűjtsük a három pontot, hiszen a jó kezdés
meghatározza az elkövetkező mérkőzéseket is. Rúgtunk egy gólt és lehoztuk kapott gól nélkül a meccset,
ami szintén nagyon fontos, így természetesen nagyon
örülünk a jó kezdésnek, úgy érzem, hogy erre lehet építeni” – értékelte az összecsapást az ETO csapatkapitánya. Vasárnap este Szombathelyre látogatnak Priskin
Tamásék, ahol a Haladás vendégei lesznek. Az ellenfél
a tavaly remekül szereplő Pécs gárdáját verte idegenben az első fordulóban, így elmondható, hogy a vasiak
is jól kezdték az idei szezont. „Egy masszív, szervezett
csapatról van szó, vélhetően egy nehéz meccs vár ránk,
de minden mérkőzésbe úgy megyünk bele, hogy szeretnénk megnyerni. Ahogy a Tiszakécske ellen, vasárnap is
igyekszünk majd a letámadás során labdákat szerezni
és ebből helyzeteket kialakítani, úgy érzem, hogy erre
meglesz minden esélyünk. Bízom benne, hogy ezt meg
is tudjuk majd valósítani” – mondta Priskin Tamás, aki
az első fordulóban gólpasszal szolgálta ki újdonsült csatártársát, Bacsa Patrikot. „Kell azért még idő, hogy a játékosok megszokják, megismerjék egymást, de látva az
elmúlt edzéseket, azt mondhatom, bizakodó vagyok a
Priskin–Bacsa duó kapcsán!” – tette hozzá.

Még ezt az utolsót, az ötödik olimpiáját bevállalta, mert érezte, van
benne annyi, hogy nem kell majd
szégyenkeznie a tokiói eredménye
miatt. Azzal a pályafutással a háta
mögött, amit ránk hagy, egyébként
sem kellene, soha. Megbeszélte a
feleségével, hogy eljön Japánba,
rajtkőre áll 200 vegyesen, és ha
minden összejön, akkor egy olimpiai
döntővel zárja le ezt a csodálatos
karriert. Ideje már rendet tenni otthon a garázsban.

Fotó: MTI

AZ UTOLSÓ TÁNC:

LACI ELKÖSZÖNT

„Ennyi volt az én időm, ennyi volt az én úszásom. Most leginkább szeretnék hazamenni, a
feleségemmel lenni, és sokat pihenni, ám hogy
utána mi lesz, azt majd meglátjuk. Sajnálom,
hogy apám ezt már nem érhette meg, bár ő
biztosan azt mondta volna, ezt már ne erőltessem. Hálával tartozom neki, az édesanyámnak,
a nagyszüleimnek, a barátaimnak, mindenkinek, aki támogatott abban, hogy úszó lehessek” – mondta a kamerák előtt.
Laci egyetlen balszerencséje – emlegeti a sajtó
nagyon gyakran, és neki biztosan elege van
már ebből a felvetésből – az volt, hogy vele egy
időben volt a csúcson a „Földönkívüli”, minden
idők legeredményesebb bajnoka, Michael
Phelps. Ha nincs az amerikai, vagy Peking előtt
az a sérülés, Cseh most többszörös olimpiai
aranyérmes lenne, ez nem „ha”, ez biztos. Így
mindig az ezüst jutott neki, de nem bírom leírni,
hogy csak az ezüst. Cseh Laci a valaha volt legjobb azok közül, akik nem állhattak fel olimpián
a dobogó tetejére, de többször megtehette ezt
világbajnokságokon.
Laciból – szerencsére – sosem élt meg jól a
bulvársajtó, ő nem kereste a feltűnést, ha nem
írtak róla, akkor sem kreált műeseményeket
maga köré, csak hogy foglalkozzanak vele. Tette a dolgát, ahogy a legnagyobb bajnokok. Számomra ez tette még nagyobb példaképpé, egy,
a tisztelet legmagasabb fokát kiérdemlő emberré. Sosem szerettem, ha egy sportoló feltű-

nési viszketegségben szenved, a Connor
McGregor-féle bazári majomkodástól pedig
egyenesen irtózom. Cseh László ennek a végletnek épp az ellenkezője, és ezért az ellenfelei
is mindig egy alázattal dolgozó legendaként
beszéltek, beszélnek róla. Volt itt Tokióban is
egy megható jelenet, még a 200 vegyes előfutamát követően a mixed zónában: az egyik ellenfele állt be mellé, amikor nyilatkozott, és ott
köszönte meg, hogy együtt versenyezhet vele.
Többször készítettem Lacival interjút, és még ha
nem is volt éppen kedve nyilatkozni, mindig kellemes, laza beszélgetés lett a vége, a titka pedig
az volt, hogy nem alapból ellenségként, szükséges rosszként kezelte az újságírót. A 2008-as

pekingi olimpiáról jöttek éppen haza a sportolók
az aranygéppel, és az egyik fővárosi csarnokba
érkeztek, ahol vártunk rájuk. Ezer interjút adtak,
lehetetlen volt sorra kerülni, én pedig már sétáltam a kijárat felé, amikor ő is jött a folyosón. Mosolygott egyet, és csak annyit mondott, „Gyere,
beszélgessünk a parkolóban, ott nincs ekkora
felhajtás.” Azzal köszöntem el tőle, hogy biztos
vagyok benne, lesz aranyérme olimpián. Nem
lett, de mégis bajnokként emlékszik majd rá
mindenki. A legtöbbet talán az mond el a magyar legendát körülvevő szeretetről és elismerésről, hogy az olimpiai bajnoki címet most megszerző kínai srác, Wang Shun meghajolt előtte a
verseny végén. Kerek és csodálatos volt ez a pályafutás. Köszönjük, Laci!
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Helyszíni tudósítónk:

NAGY ROLAND

Hőség és erős szél várta kedden már a kora reggeli órákban a sportolókat, valamint az első kajakos és kenus döntőkről tudósító újságírókat a tokiói olimpián. Az aranyérem első számú várományosa Kopasz Bálint
volt, aki úgy viselte el és dolgozta fel az esélyesség terhét, hogy óriási fölénnyel nyerte a sportág királykategóriájának számító kajak egyesek 1000 méteres döntőjét. A Graboplast Győri VSE újdonsült olimpiai
bajnoka rögtön a győzelem után, a helyszínen nyilatkozott a Győr Plusznak.

KOPASZ BÁLINT: MÁR NEM MONDJÁK RÁM, HOGY NŐI LAPÁTTAL EVEZEK

KÖSZÖNÖK MINDENT, GYŐR!

„Nagyon köszönöm a győrieknek, hogy szurkoltak nekem, köszönöm klubomnak, a Győri Vízisport SE-nek, a vezetőknek, és ennek a csodálatos városnak azt a rengeteg támogatást, szeretetet, amit mindenben megkaptam tőlük. Ezek
nélkül nem jutottam volna el a dobogó tetejére.
Hatalmas öröm, hogy győriként mutathatom
most meg neked ezt itt a nyakamban, az olimpiai aranyat. Győriek! Tudom, hogy ott ültetek a
tévé előtt, és ezerrel szurkoltatok, örökké hálás
leszek érte, nagyon köszönök mindent!” –
mondta a Győr Plusznak Kopasz Bálint, aki arra
a kérdésre is válaszolt, hogy milyen lemondással
járt az az út, amely a bajnoki címig vezetett. Régóta követem Bálint pályafutását, és ha valakiről
elmondható, hogy mindent a sikernek rendelt
alá, akkor az a győri fiú.

Fotó: MTI

„Kilencéves korom óta erre készülök, eltelt tizenöt
év, ami kőkemény munka volt. A lemondás volt a
legnagyobb dolog, amit megtettem az elmúlt tizenöt évben. Nem mentem el bulikba, nem barátkoztam senkivel, lemondtam a magánéletről, amit
nagyon sajnálok, mert szerettem volna barátnőt
tizenöt éves korom óta, de erről is lemondtam.
Mindezt egyetlen célért, hogy olimpiát nyerjek itt,
Tokióban. Ez felemelő érzés, megérte a rengeteg
befektetett munka. Óriási boldogság látni az örömöt édesanyám arcán. Ő készít fel kilencéves korom óta, mindennap ott volt mellettem, megadott
mindent ahhoz, hogy ide eljussak” – mondta
meghatottan a Győr Plusznak Bálint. Utoljára magyar kajakos ezt a számot 53 évvel ezelőtt nyerte
meg: 1968-ban, Mexikóban Hesz Mihály.
„Felemelő érzés, hogy ilyen hosszú idő elteltével én törtem meg a jeget, és a sportág klasszikusának aranyérme újra Magyarországra került. Huszonnégy évesen elmondhatom magamról, hogy az Európa- és világbajnoki címek
után az olimpiát is megnyertem. Ennél többet
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nem lehet elérni, de amíg érzem magamban az
energiát és egészséges vagyok, addig kajakozni
szeretnék. Jó lenne sok szép sikert begyűjteni,
és a koromból adódóan akár még három olimpia
is beleférhet a pályafutásomba.”

Bálint úgy véli, későn érő típus, ezért azt érzi, hogy képes további fejlődésre. Fiatalon
ezt még nem érezte, amikor nagyon sokan
megelőzték a nemzetközi mezőnyből, őket
azóta beérte és messze felülmúlta.

Hüttner Csaba szövetségi kapitánnyal
is találkoztunk a sportolók és újságírók
számára az olimpiai helyszíneken kialakított vegyes zónában:
„Van Bálintnak egy ígéretem, amit teljesíteni akarok. Tavaly a dél-afrikai edzőtáborban megtetszett neki valami, és azt
megveszem neki, ha eljutok oda még
egyszer. Ha létezik sportoló, aki megérdemelte az olimpiai aranyat, akkor az Kopasz Bálint, nagyon sokat tett a sikerért,
mindent alárendelt ennek a győzelemnek,
és annyira boldog vagyok, hogy ez sikerült, hogy a női páros miatt nem is szomorkodom most. Tényleg a legjobb helyre
került az arany, és úgy, hogy Varga Ádám
bejött másodiknak, az meg valami csodás
dolog. Szerettem volna, ha a két fiú között
holtverseny alakul ki, de ha nem Bálint
nyer, az nem lett volna reális, ő az egész
életét erre építette fel, úgy, ahogy ezt
előtte még soha senki” – nyilatkozta a
szövetségi kapitány.
„Legutóbb a válogatón versenyeztem
Bálinttal, de ma nem tudtam volna
megverni, bármit is csinálok. Végig
előttem ment, hárman nagy csatát vívtunk az ezüstéremért. Ha otthon korábban azt mondják, hogy érmet szerzek, előre aláírom. El sem hittem, hogy
sikerült bejönni második helyre. Hihetetlen eredmény, hogy ebben a számban két magyar végzett az első két helyen, és a legjobb érzés az volt, hogy
őszintén tudunk örülni a másik sikerének” – mondta a célba érkezés után az
ezüstérmes Varga Ádám.

„Nagyon fájt, hogy Rióban elkövettem egy bakit,
és nem jutottam döntőbe, most minden hibátlan
volt. Akkor frissen csöppentem bele a felnőtt versenyzők világába, és nem voltam sem mentálisan, sem fizikálisan érett arra, hogy fináléba kerüljek. Most jött el az én időm, türelmes voltam.
Fizikálisan megértem arra, hogy már nem mondják rám, hogy női lapáttal evezek” – mesélte mosolyogva az olimpiai bajnok Kopasz Bálint.

LŐRINCZ HAZAVÁGYOTT,

ROLAND SZTÁROKAT FOTÓZOTT
őrincz Tamás, aranyérmes birkózónk már
alig várja, hogy családja körében lehessen
újra. Nagy Roland, a Győr+ tokiói tudósítója rádiónk reggeli műsorában számolt be találkozásáról az olimpiai bajnokkal.

L

nak, de látta, hogy testvérének, Lőrincz Viktornak „levették” a bírók a nyakából a bronzérmet
és nagy csalódás érte. Viktor azonban nem
esett össze. Kitartása, akarata akkora erőt
adott, ami Tokióig tolta el Tamást is.

A kedd volt eddig a legeredményesebb a magyar versenyzők számára, hisz egyetlen nap
alatt két arany-, egy ezüst- és egy bronzéremmel gyarapodott a küldöttség medálkollekciója. Nagy Roland a birkózócsarnokban személyesen találkozhatott az aranyérmes Lőrincz Tamással, aki tudósítónk szerint
maximálisan megérdemelte a győzelmet, hiszen sok áldozatot hozott azért, hogy ott lehessen az olimpiai döntőben.

Roland beszélt azokról az érzésekről is, amelyeket csak a vegyes zónában lehet átélni.
Van örömkönny, sírás és felhőtlen boldogság
is. Tudósítónk szerint azonban nagyon nehéz
szóban vagy írásban átadni az olimpiai hangulatot, mert nincs az a szó, amely hűen fejezné ki a kitörő örömöket.

Az aranycsata után pedig csak arról beszélt,
hogy már nagyon sietne haza a családjához,
hisz előtte van a kép, ahogy a gyerkőcei majd
összevesznek azon, ki vegye először a nyakába az aranyérmet.
Lőrincz Tamás azt is elmondta riporterünknek,
hogy ez volt az utolsó olimpiai szereplése, de
az is lehet, hogy a pályafutása is itt fejeződik
be. A bajnok a riói olimpiát tervezte az utolsó-

Roland átélt néhány különleges élményt is, a
minap például az egyik tévétársaság két szakkommentátora – egy férfi és egy nő – kérte fel
arra, hogy készítsen róluk egy fotót. Mivel
mindketten maszkot viseltek, elsőre nem ismerte fel őket, csak később tisztázódott, hogy
két legendás egykori atléta, Aliann Pompey és
Iván Pedroso kérte fel fotózásra. És valószínűleg pont azért, mert a hölgynek ismerős volt a
Rolandon lévő magyar póló. Persze, hogy ismerős volt, hisz sok éven keresztül láthatott
hasonlót Petráhn Barbarán, akivel együtt
rótták a köröket Európa stadionjaiban...

Nagy Roland
tokiói tudósításait
támogatták:
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