


„Győr és a térség ország -
gyűlési képviselőjeként azért
kezdeményeztem a Győr–Nyúl–
Écs–Pannonhalma közötti kerékpárút
megépítését, mert biztos voltam benne,
hogy turisztikai céllal és a településeken be-
lüli közlekedésre is sokan fogják használni ezt
az új utat” – mondta el lapunknak Kara Ákos.

A kerékpárút építésével kapcsolatban még számos fel-
adat van, ezért szeptember közepéig folyamatos lesz a
munkavégzés Nyúlon, illetve Győrben, a Szent Imre úton és
Kismegyernél. A kivitelező ígérete szerint szeptember kö-
zepére kerülnek helyükre a 82-es út mellett szükséges sza-
lagkorlátok is.

Kara Ákos hozzátette, hogy a kivitelezési munkák során
sok szakmai és lakossági egyeztetést szervezett, tartott.
„Nagyon sok lakóval beszéltem magam is, és folyamato-
san közvetítettem a felvetéseiket az illetékes állami szer-
vezetek felé. Nagyon sok probléma meg is oldódott ezek
közül. Többségében olyan műszaki vagy korábbi tervezési
problémát kellett megoldani, amelyek a kivitelezés köz-
ben derültek ki.”

Kara Ákos a jövőbe nézve már újabb kerékpáros fejlesztése-
ket szeretne megvalósítani. Így ősszel megkezdődik a Győr–
Gönyű kerékpárút folytatásában a Komáromig tartó szakasz
építése. Emellett pedig országgyűlési képviselőként azért is
dolgozik, hogy a Ménfőcsanak–Tényő–Sokorópátka bringaút
tervezésére is jusson kormányzati forrás.

A Győr és Pannonhalma közötti 17,7 km hosszú
kerékpárutat szeptember végére hivatalosan is át-
adják a bringásoknak. Ez a beruházás közel 2 milliárd
forint értékű fejlesztést jelent térségünk számára.
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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.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

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

KARA ÁKOS: NAGYON
SOKAN FOGJÁK HASZNÁLNI 
AZ ÚJ KERÉKPÁRUTAT
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Leírta az utolsó sort. Takaros pontot is tett
a mondat végére. Kissé görnyedt háttal né-
zett a monitorra, fehér szakállát simogatva
olvasta a művet. Kereste azt a szót, mon-
datot, ragot, ami nem illett a stílusba. Ha
talált egy ilyet, akkurátus alapossággal ki-
javította. Végigolvasta az írást és elégedett
mosollyal zárta be a fájlt. Elkészült hát. A
pont is oda került, ahová kerülnie kellett. A
munkának vége, immár pihenni vágyott. 

Számtalanszor megtörtént a fenti kép
közel 30 év alatt, utoljára talán augusztus
5-én. Másnap reggel ugyanis a kéz többé
már nem vehette fel a pennát. Pihenni kí-
vánt már a test, és ki is követelte magának
a nyugalmat péntek reggelén. A kegyetlen
sors pedig nem hagyott maga után semmit,
csak a tehetetlen ember dühét, fájdalmat
és mérhetetlen ürességet.

Csabám! Elárvult a toll. A szavak elfogy-
tak, de itt maradt nekünk számtalan rím
és még több emlék. Őrizünk belőled egy-
egy pici darabot mindaddig, míg élünk.
Kellettél Istennek. Bizonyára hiányzott
egy aranytoll a csapatából. Semmit sem
tehetünk, el kell fogadnunk a döntést.

Jó utat, Csabám! Fusd be égi pályádat is
oly akarattal és szeretettel, ahogy azt itt,
közöttünk a földön is tetted. Nehéz lesz,
mert „nagyok” vannak már ott. Költs el
egy pohár jó bort Máraival és taposd ki az
utat nekünk, akik utánad jövünk…

Augusztus 5-én talán határozott pont ke-
rült a mondat végére. Itt azonban csak
három pont marad és a néma csend...

Garamvölgyi Imre

A szeretet nem csupán erős érzelmekben nyil-
vánulhat meg, hanem ezer apró dologban, min-
dennapi tettekben, gesztusokban. Ez jutott
eszembe a bácsai templom nyitott ajtaját látva,
hiszen hétköznap délelőtt, tartva a rongálástól,
lopástól, szinte mindenhol zárják az Isten há-
zát. Itt viszont csak a kihelyezett Szentírás kö-
szönti, illetve figyelmezteti a belépőt.

A kereszténység a többletszeretet egyháza –
mosolyog csodálkozásomat látva a közelmúlt-
ban Szent László-éremmel kitüntetett dr.
Egresits Ferenc plébános. – Ezért meggyőző-
désem, hogy a templomnak mindig mindenki
előtt nyitva kell állnia. Sokan félnek ettől, de
hála Istennek még semmi baj nem történt.

Kópházi horvát családból származik. Ősei an-
nak idején a török elől menekültek a Dunántúl
nyugati szegletébe, illetve Burgenlandba. Ők a
gradistyei horvátok. Most külön örömmel tölti
el az a tudat, hogy Szent Lászlóról elnevezett
kitüntetést kapott, hiszen a magyar lovagkirály
alapította a zágrábi egyházmegyét.

A kis Ferenc az óvodában hallott először ma-
gyar szót, az iskolában már így tanult, de ott-
hon később is anyanyelvükön beszéltek. Ne-
veltetését, vallásosságát meghatározta
nemzetisége, horvát lelkisége.

VERSEK MINDEN IDŐRE
Pannonhalmi bencés diákként bizony meg kel-
lett küzdenie nyelvünkkel, de ez olyan jól sike-
rült, hogy kedvence lett a magyar irodalom.
Rengeteget olvasott és olvas, rájött, hogy a
versek, prózák nemcsak a beszédjét fejlesztik,
hanem lelkileg-szellemileg is jobbá teszik. Ady,
József Attila, Reményik, Nagy Gáspár – sorolja
a számára legkedvesebb költőket. Akár lelki-
gyakorlatot tart, akár szentmisét mutat be,
rögtön visszhangzik benne az odaillő vers, amit
meg is oszt hallgatóságával. Az élet értelmét
kereső, jó gondolatokat ébresztő könyveket
szívesen ajánlja híveinek.

S hogy a tudományos munka vagy a gyakorló
papság áll közelebb hozzá? Vallja, mindegyik-
nek megvan a varázsa, boldoggá teszi, hogy
művelheti ezt is, azt is.

Tizenöt évig volt a hittudományi főiskola és a
papnevelő intézet rektora. Igazgatása alatt zaj-
lott le az intézmény akkreditációja, vagyis hiva-
talos állami elismertetése. Kihívás volt, de öröm-
mel töltötte el, csakúgy, mint a tanítás. Nemcsak
a leendő papokat oktatta, hanem részt vett a
hitoktató-, hittanárképzésben is. A papnevelés-
ben a reformok híve volt, ám ezeket már nem
volt alkalma megvalósítani, elfogadtatni.

Tizenegy éve lelkipásztor Bácsán. Nincs könnyű
dolga, mert egy gyermekkori sportbaleset kö-
vetkezménye egész felnőtt életében akadá-
lyozza a szabad mozgásban. A gerincfájdalom-
mal már rég megtanult együtt élni.

Itt Bácsán kis létszámú, ám jó közösségbe ke-
rült, melynek nagy részét a tősgyökeres falu-
beliek alkotják, míg az Ergényi-lakótelepen
élők többsége inkább mindenért a „városba”
megy. Nehéz lebontani a láthatatlan határokat
őslakosok és betelepülők között, de a lelki-
pásztor szerint idővel oldódik a tartózkodás.

Egyébként a hívek is büszkék kitüntetett pap-
jukra, egyikük így fogalmazott: nagyon vártam,
hogy végre felfigyeljenek a mi atyánkra!

IN MEMORIAM GÜLCH CSABA

ELÁRVULT
TOLL

SZENT LÁSZLÓ-ÉRMET KAPOTT A PLÉBÁNOS

Dr. Egresits Ferenc plébános,
teológiai tanár, pápai prelátus, 
székesegyházi kanonok:
1961-ben született Kópházán. 1986-
ban szentelték pappá. Budapesten
szerzett teológiai diplomát, Rómában
teológiai szakdiplomát, majd pedagó-
giai doktori vizsgát tett. Másfél évtize-
dig a Győri Hittudományi Főiskola és
Papnevelő Intézet rektora. Tizenegy
éve plébános Bácsán.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor
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Tirol tüzében születtek, de mindörökre
győriek maradnak. Ezeregyszáz fokon
égett a bronzláva, ami a Grassmayr ön-

töde gondos munkásainak kezei között ha-
ranggá szilárdult. Innsbruck hegyeinek lábánál
évszázados álom született. Új harangjai lettek
a győri városházának. 

A „tornyos házban” ugyanis a Nagy Háború óta
nem kondulhatott meg a harang. Az eredeti,
1805-ben öntött tűzharangot ugyanis elvitte a
háború. Ágyút, puskát, vagy ki tudja, mit öntöt-
tek belőle. Azóta üresen áll a nyugati torony.
Eltelt egy évszázad, és jött egy városépítő ötlet:
cseréljük a hangszórókat valódi harangokra. A
polgármesteri ötletet pedig tett is követte.
Grassmayrék munkához láttak és a több mint
400 éves tapasztalatuknak köszönhetően ki-
öntötték a 38 harangot. Igen, harmincnyolcat,
hisz a legnagyobb is elkészült már, csupán pi-
hen egyelőre. Decemberben már az is a város-
ban lesz. No, de nézzük a kistestvéreit…

Augusztus 11-én hazaértek. 37 darab bronz -
harang, ami gyakorlatilag minden dallamot el tud
játszani. Hangterjedelmük három oktávot ölel át
a hatvonalas C-től a háromvonalas C-ig. Össze-
sen 620 kilót nyomnak, ezzel a kecskeméti vá-
rosháza harangjátékával egyetemben az ország
legnagyobb harangjátékának tekinthető.

„Ha hosszú távon gondolkodunk, és pont egy
ilyen szép jubileumot ünneplünk, mint Győr kirá-
lyi várossá válásának 750. évfordulója, lehetősé-
günk volt arra, hogy átgondoljuk a város jövőjét.
Egy ilyen alkalomkor egy városvezetőnek olyan
dolgokat is létre kell hoznia, ami jelkép a város
számára. Ma már itt áll a téren a Győr-kereszt,
ami a város történelmének ikonikus jelképe. Úgy
vélem, a harangok helyreállítása is hasonló jel-
kép, ami üzen a mának és a jövőnek is” – érvelt
dr. Dézsi Csaba András polgármester.

A harangjáték részhangjai egyenként, mind-
egyik esetében egy-egy moll-akkordot adnak.
A tervek szerint naponta öt alkalommal játszik

Megérkezett Innsbruckból az a 37 harang, ami a tervek szerint naponta öt alkalommal zenél majd a győri-
eknek. A több mint 400 éve üzemelő harangöntő műhely mestermunkáit be is emelték a városháza keleti
– Baross híd felőli – kistornyába. Az utolsó, úgynevezett tűzharang decemberben kerül majd a helyére, ezt
a nyugati toronyban helyezik el.

BEEMELTÉK A VÁROSHÁZA KISTORNYÁBA A HARANGJÁTÉK 37 ELEMÉT

HAZAÉRTEK A HARANGOK
Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Marcali Gábor
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majd az új győri harangjáték, hétvégéken és a
hétközi játékidő időpontjain túl öt tematikus
blokkból is hallhatunk egy-egy dalt, klasszikus
darabokat, operetteket, gyerek- és népdalokat,
valamint könnyűzenei számokat. Ez utóbbi ka-
tegória darabjait többkörös szavazás után a
győriek választhatják majd ki. Mindezek mellett
újévtől szilveszterig a nagyobb állami és egy-
házi ünnepeken az ünnepkörnek megfelelő ze-
nét fog játszani a harangjáték.

„Ha már újraöntjük a harangokat, készítsünk
minőségit, ami Magyarországon is egyedülálló,
úgyhogy olyan harangjátéka lesz a városházá-
nak, ami a kecskeméti városháza harangjáté-

kával együtt a legminőségibb idehaza” – emel-
te ki a városvezető.

A harangjáték 37 darabját fixen építik be a to-
ronyba, ezeket elektromágneses kalapácsok
szólaltatják majd meg. A legnagyobb harangot,
a tűzharangot viszont hagyományos módon,
harangnyelvvel, lengetve is megszólaltathatják
majd ünnepi közgyűlések, nemzeti ünnepek
vagy különleges események alkalmából. 

„Győr városa büszke lehet az új harangjátéká-
ra, ami valóban extra nagy szó, hogy csak a
kecskeméti városháza képes hasonlóra” – tet-
te hozzá a sajtótájékoztatón Most Balázs

A tiroli Grassmayr harangöntő műhelyt 1599-
ben alapította Bartlmä Grassmayr, eredetileg
Habichenben. A cég valószínűleg az első
harang öntő műhely Tirolban. Az alapító a ha-
rangöntés művészetét az aacheni mestertől,
Joan von Teertől tanulta.

A cég 1836-ban áthelyezte székhelyét Inns -
bruckba, ahol az öntöde ma is megtalálható. Je-
lenleg Johannes Grassmayr, a 14. generáció
irányítja az üzletet.

A legrégebbi Grassmayr-harang ma Olaszor-
szágban található, a mesterek 1635-ben ön-
tötték bronzba. Mindeddig a legnagyobb ha-
rangjuk a jeruzsálemi görögkatolikus ortodox
katedrálisba került. Súlya 15 tonna, az átmérő-
je pedig 3 méter, 2012-ben öntötték.

AHOL SZÜLETTEK A HARANGOK

harangszakértő, aki közreműködött az új győri
harangok megalkotásában.  Mint elmondta, az
új harangjáték egy új nívót hozhat a városba,
hisz a jelenlegi, ’80-as évek technikáját képvi-
selő toronyzenéhez képest közel száz zenemű
lejátszására lesz képes a győri haragjáték, szé-
les körű programozhatósága, hangminősége
pedig komoly mérföldkövet jelent a város kul-
turális életében.

Bár a jubileumi év december 31-én véget ér, az
új győri harangjáték minden egyes kondulásá-
ban megőrzi és felidézi azt a hatalmas távlatot,
mely minden egyes kongatással egyre csak
hosszabbodik.
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A tudatos erdőgazdálkodásról nem feltétlenül
a nagyvárosok jutnak az ember eszébe. Mi a
dolga az erdészetnek egy százhúszezer lakos-
nál is több embernek otthont adó urbánus te-
lepülésen?
Ha Győrből bármiyen irányba elindulunk, húsz-
harminc kilométeren belül találunk erdőtömbö-
ket. Közülük a legnagyobb, legismertebb a győri
Püspökerdő, ahová gyalogos sétálók, futók, bi-
ciklisek, természetkedvelők szívesen járnak.

Népszerűek a családi, baráti sütések, főzések az
általunk kialakított biztonságos tűzrakó helyen.

Ez a Püspökerdő fő funkciója?
Szaknyelven ezt úgy mondják, hogy jelenleg a
Püspökerdőben a közjóléti funkciók az elsődle-
gesek. A mostani önkormányzat azonban dr.
Dézsi Csaba András javaslatára természet -
védelmi területté nyilvánította a területet.

Ez milyen korlátozást jelent a kirándulóknak?
Mindig azt kell nézni, milyen tevékenységhez
van adottság, s az átminősítéssel milyen célt
akarnak elérni. 

Önök a védetté nyilvánítással szakmailag
egyetértettek?
A helyi védettség kialakítása, kinyilvánítása ön-
kormányzati hatáskör, a testület dönt, mi pedig
szakmailag segítjük a törekvéseit. Egyetértet-
tünk a döntéssel, egy térfélen játszunk. Az ön-
kormányzati szándék mögött nem az az elkép-
zelés áll, hogy a győrieket távol tartsák a Püs-
pökerdőtől. Sőt, mi is mindenkit arra biztatunk,
használja ki kulturáltan a természetjárás lehe-
tőségeit, a tiszta levegőt, gyönyörködjön a fák-
ban, növényekben, állatokban. Közben azonban
vigyázzon az ártér természetes értékeire. Az
erdőgazdálkodásnak is az a dolga, hogy meg-

Szerencsés minden olyan nagyváros, amelynek a határában értékes erdőtömbök vannak. Győr egy ilyen
település. A város önkormányzata természetvédelmi területté nyilvánította a 250 hektáros Püspökerdőt. A
helyi értékek védelme mellett természetesen közjóléti funkcióit is megtartja a győriek kedvenc pihenő- és
kirándulóhelye – mondja Limp Tibor, aki 1993 óta a győri erdészet igazgatója.

VÉDETT LESZ A PÜSPÖKERDO
FELELŐSEN VEGYÜK BIRTOKBA A TERMÉSZET SZÉPSÉGEIT!

´́
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Ács Tamás
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védje a fákat, a menthetetleneket pedig az em-
berek biztonsága érdekében vágja ki és telepít-
sen helyette újat, s próbálja meg – amennyire
lehet – az őshonos állapotokat visszaállítani.

Mikor alakult ki a Püspökerdő mint egységes
terület?
Régen teljesen egyben volt, aztán amikor meg-
épült a Mosoni-Duna új medre, az vágta ketté,
de szakmai szempontból így is egységként ke-
zelhető. A második világháborút követően a
győri és városkörnyéki embereknek szükségük
volt a fára, s az erdő túlnyomó többségét ki-
vágták. Újratelepítették ugyan, de szinte csak
nemes nyárfával pótolták az őshonosokat.

Melyek voltak az őshonos fák a Püspökerdőben? 
Ártéri vidékről van szó, népszerű volt a tölgy, a
kőris, a hazai nyár és a fehér fűz. Ezek aránya
ma nem éri el a húsz százalékot a Püspökerdő-
ben. Súlyosbítja a helyzetünket, hogy az orszá-
gos kőrispusztulás bennünket is érint.

Nem lehet megvédeni ezeket a fákat, meg-
előzni a pusztulásukat?
Sajnos nem. Át kell alakítanunk a faállományt.
A beteg kőriseket és más fajtákat a kirándulók
biztonsága érdekében ki kell vágnunk. Van még
egy lehetőség, hogy egy biztonságos, a látoga-
tók által elzárt területen megőrizzük ezeknek a
fáknak egy részét.

Ennek „kegyeleti” okai lennének az elpusztult
fák iránt?

Nem elsősorban. Az elszáradt, holt fákban a ro-
varok, a gombák egy része – melyek ugyancsak
a Püspökerdő lakói – remekül érzi magát. 

Pótolják-e, s ha igen, mivel az elpusztultakat?
Olyan nem fordulhat elő, hogy a kivágott fát
nem pótoljuk. Őshonos fajokat ültetünk, elő-
szeretettel a tölgyet. Igen ám, csak ezek a
fák nagyon lassan fejlődnek. Huszonöt éve-
sen is fiatal képüket mutatják. Az emberek
viszont inkább az öreg, nagy, árnyat adó fá-
kat szeretik. 

Milyen vadak élnek a Püspökerdőben?
Vannak őzek, és ma már nem nagy létszám-
ban, inkább szórványosan vaddisznók is. Egy
időben nagyon elszaporodtak ezek az egyéb-
ként rendkívül intelligens, gyors helyzetfelis-
merő állatok, elég sok kárt csináltak, feltúrták
például a tölgymakkot. Muszáj volt ritkítani
őket, de a Püspökerdőben nem veszélytelen a
vadászat.

Miért?
Mert ott mindig sok az ember, kis túlzással
minden fa mögött áll valaki. A vadászok nem is
szívesen vállalják, hogy oda menjenek, de van,
amikor elkerülhetetlen. Ilyen volt a vaddisznók
megritkítása.

A vaddisznók sok településen, de még a Bala-
ton-parti üdülőkben is bátran bemerészked-
nek az udvarokba. Mi a Püspökerdőben is rit-
kán találkozunk velük, de azért fontos lehet

tudni: az emberekre mennyire veszélyes állat
a vaddisznó?
Az emberre ok nélkül nem veszélyes. Ha va-
laki megtámadja vagy sérülést okoz neki, vele
persze felveszi a harcot. A legtipikusabb, hogy
az erdőben megjelennek a kis, csíkos mala-
cok, a gyerekek meg szeretetből elkezdik ker-
getni, esetleg megfogni őket. Ilyenkor a koca
azonnal és fékeveszetten támad. Az ilyen szi-
tuációkat mindenképpen el kell kerülni, mert
tragédiával járhat. 

A terület védetté nyilvánítása s működtetése
mennyivel kerül többe az önkormányzatnak?
Erdőgazdaságunk kezében 35 ezer hektár van.
Ezeknek közel a felét gazdasági célzattal hasz-
nosítjuk. Megengedhetjük magunknak azt a
„luxust”, hogy a felmerülő pluszköltségeket mi
viseljük a Püspökerdőben.

SÚLYOSBÍTJA 
HELYZETÜNKET, 
HOGY AZ ORSZÁGOS 
KŐRISPUSZTULÁS
BENNÜNKET IS
ÉRINT
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Botló Judit pedagógus, 
kulturális munkatárs, Somorja
Nem csak azért kedvenc városom Győr, mert kö-
zel van hozzánk, színháza van és divatos ruhák
kaphatók. A város belvárosi utcáin sétálgatva
szinte visszarepülök az időbe. Ha valaki szereti a
történelmet, akkor kitűnő választás ez a város.
Csodás hangulatú kávézói, éttermei, cukrászdái
minden igénynek megfelelnek. Sok kis kedves
mellékutcája van, amiket érdemes bebarangolni.
Nagyon tetszik benne, hogy a látnivalók gyalo-
gosan is megközelíthetőek. Egy tiszta, rendezett
folyóparti város, melynek szép parkjai, új játszó-
terei, szebbnél szebb szökőkútjai vannak. A gye-
rekek a szódásüveges Jedlik-csobogónál szeret-
nek legjobban fotót készíteni magukról.

A belváros templomai, szép barokk épületei, sé-
tálóutcái számomra mediterrán hangulatot
árasztanak. A templomok közül a székesegyház
és a karmelitáké tetszett a legjobban. Látszik,
hogy Győr magas szinten műveli a kultúrát és vi-
gyáz az értékeire. Ha végigsétálok a hidakon, ak-
kor egy egyedi, nyüzsgő, mégis nyugalmat árasz-
tó kép tárul elém. Amikor régebben szétnéztünk
a városháza tornyából, csodálatos kilátásban
gyönyörködtünk. Lenyűgöző volt az esti kivilágí-
tás is. Nekünk szerencsénk van, hiszen közel
élünk, bármikor átugorhatunk, de én a távolabb
élőket is biztatom: ne hagyják ki ezt a várost!

KÜLHONI

GYŐRRŐL

MAGYAROK 

KITUNO
VÁLASZTÁS
EZ A VÁROS!

Valaha voltak itt. Elmentek, de egy
darab itt maradt a szívükből. Vagy
itt születtek, vagy ide köti őket az
élet egy pillanata. Érdekelt minket,
mit gondolnak Győrről azok, akik
ma már a határainkon túl élnek. 

Szerző: J. Kovács Andrea

´́ ´́

Aleggyakrabban átültetett szerv a vese,
majd pedig a máj, a szív, a tüdő és a
hasnyálmirigy következik. A Magyar

Szervátültetettek Szövetsége ernyőszerve-
zetként dolgozik a transzplantált emberek
életminőségének javításáért. Országszerte
területileg és szervspecifikusan 20 egyesüle-
tet koordinál. Ez idáig a Győr-Moson-Sopron
és Vas megye területén élő sorstársak más
megyék egyesületeihez tudtak csak csatla-

kozni, ha keresték a kapcsolatot a közösség-
gel, részt akartak venni az országos sport- és
egészségmegőrzéssel kapcsolatos rendezvé-
nyeken. Több mint egy éve kezdődött el a
munka, hogy Győr-Moson-Sopron és Vas
megyében is létrehozzák a szervátültetettek
egyesületét.

„A legnépszerűbb közösségi oldalt felhasz-
nálva kezdtünk bele a toborzásba, felhívást
tettünk közzé a szándékainkról. Néhány hét
alatt közel 30 fő gyűlt össze, akik támogatták
a kezdeményezést és igényelnék az együtt-
működést. Ennél természetesen jóval többen
vagyunk a régióban, de nehézkes eljutni sok
társunkhoz” – osztotta meg a Győr+ Médiá-
val a kezdeteket Kopcsándi Stefánia, aki ma-
ga is érintett, tüdőtranszplantált, ő az egye-
sület megyei vezetője.

Magyarországon ma körülbelül 5100 szervátültetett van, vagyis
minden kétezredik ember átültetett szervvel él. Az érintetteknek
már megyénkben is van kihez fordulniuk, ha támogató, sorstárs
közösségre van szükségük.

SZERVÁTÜLTETETTEKNEK
ALAKULT EGYESÜLET MEGYÉNKBEN

A kezdeményezés révbe ért. Az új szervezet
összefog két megyét, s Szervátültetettek
Győr-Moson-Sopron és Vas Megyei Sport és
Érdekvédelmi Egyesülete néven jött létre. Hi-
vatalosan hamarosan, a bírósági bejegyzést
követően kezdik meg a tagok felvételét, va-
lamint a sorstársak felkutatását.

Az egyesület elnöke Iker László István, a megyén-
ket Kopcsándi Stefánia fogja koordinálni mint

megyei vezető és mint elnökhelyettes. A Vas me-
gyei elnökhelyettes pedig Bela István. A vezetők
mindegyike szervtranszplantált és aktívan spor-
tolnak. Az egyesület székhelye Győrben lesz. Aki
szeretné felvenni a kapcsolatot a szervezettel, az
egyesület hivatalos e-mail-címén (info@
gyorszevas.hu) keresztül teheti meg, illetve a ve-
zetőket megtalálja a Facebook közösségi oldalon.

Az egyesület főbb céljai: az érintettek támogatása,
a transzplantáltak rehabilitációja, orvosilag ellen-
őrzött testedzése (a versenysport mellett tö-
megsport jelleggel is sporttevékenység biztosítá-
sa), és ezáltal a betegség-megelőzés, a felüdülés
biztosítása, ilyen igények felkeltése, kulturális és
közösségi élet kibontakoztatása (üdülés, utazás,
kulturális események szervezése). Részvétel a
transzplantáció, az azt megelőző és azt követő
egészségügyi problémák megoldásában.

Murai Zsolt alapító tag, Kopcsándi Stefánia megyei alelnök és Iker László István elnök 
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Ajárvány minden eddigi gyakorlatot felül-
írt, így a megszokottnál később, augusz-
tusban hirdette meg következő,

2021/2022-es évadát a Győri Filharmonikus
Zenekar. „Megtartva” – a társulat hitvallásában
megerősödve viszi tovább tavalyi mottóját. Az
évad megnevezése utal a szakmai színvonal, a
hűséges közönség, a kiváló koncertek, valamint
a sikeres bérletstruktúra megtartására is. Fűke
Géza, a társulat igazgatója a keddi sajtóesemé-
nyen hangsúlyozta, bíznak a 2021/2022-es
évad gördülékeny lebonyolításában, és a zene-
kar normál menetrendjének folytatásában, oly-
annyira, hogy augusztusban már el is kezdő-
dött az évad. „Több ezren lehettek részesei a
múlt heti hálakoncertnek, melyen Plácido Do-
mingo és vendégei léptek fel társulatunkkal. Az
együttes azt követően Fertőrákoson játszotta
John Williams filmzenéit, a héten már a klagen-
furti Wörthersee Classics Fesztiválra készülünk
két különböző darabbal, azt követően a Kapos-
Festen lépünk fel.”

„A város gondoskodásának is köszönhetően el-
kényeztetnek bennünket kulturális intézménye-

MEGTARTVA
A GYŐRI FILHARMONIKUS ZENEKAR MEGHIRDETTE 2021/2022-ES ÉVADÁT

ink, büszkék lehetünk világhírű társulatainkra,
több évtizedes ragyogó múltjukra – emelte ki
méltatásában dr. Pergel Elza alpolgármester. –
A Győri Filharmonikusok csodát tesznek, mi sem
bizonyítja ezt jobban, mint a mai sajtótájékozta-
tó témája, melyből kiderül, hogy a társulat nem-
csak Győrött, de másutt az országban, és hatá -
rainkon túl is fellép, és mindenhol elkápráztatják
a zeneszerető közönséget.” 

Az új évad kínálatát ismertetve Berkes Kálmán
művészeti vezető elmondta, világsztárok ér-
keznek Győrbe meghívásukra, a Wiener Sän-
gerknaben fiúkórussal az Istvánffy Benedek
hangversenybérlet koncertjén találkozhat a kö-
zönség, a nemzetközi hírű rézfúvós kvintett, a
Canadian Brass a Varga Tibor bérlet nyitókon-
certjén kápráztatja el a győri, majd a veszprémi
közönséget. A következő évadban az együttes
a Richter Termen kívül fellép a pécsi Kodály
Központban és a bécsi Musikvereinben a Csaj-
kovszkij-verseny győztesével, Dmitry Masleev
orosz zongoraművésszel. 

Az idei évtől a Győri Filharmonikus Zenekar ve-
zető karmestere Rajna Martin, aki nemcsak
korosztályának, de az elmúlt évtizedek egyik
legtehetségesebb és legtöbbre hivatott fiatal
karmestere, akivel Győrött és a vidéki helyszí-
neken is találkozhat majd a nagyérdemű. „Nagy

fordulópont ez az én életemben, 25 évesen
egyrészt kevesen mondhatják el magukról,
hogy Magyarország egyik leginnovatívabb, leg-
sikeresebb zenekarának vezető karmesterei
lesznek. Ezúton is köszönöm mindenkinek a bi-
zalmat!” A vezető karmester az új évad terve-
zésében is tevékenyen részt vállalt, igazi kurió -
zum, hogy műsorra tűzik Bruckner I. szimfóniá -
ját, melynek gyakrabban játszott verzióját vá-
rosunk büszkesége, Richter János dirigálta
Bécsben.

Az újabb innováció: az együttes komoly hang-
súlyt fektet a kortárs magyar zeneszerzők mű-
veinek bemutatására, a következő évadtól a
társulat rezidens zeneszerzője a győri születé-
sű Balogh Máté, akinek három darabját mutat-
ják be. „Nagyon ritka Magyarországon, hogy
felkérnek zeneszerzőket, hogy nagyzenekari
műveket is komponáljanak, a pályám tulajdon-
képpen itt elkezdődött, és örülök, hogy művei -
met megismerheti a közönség.” A rezidens ze-
neszerző Raabertür című műve Győr királyi vá-
rossá válásának 750. évi jubileumára már el is
készült, a Megtartva évad első koncertjén
csendül fel Rajna Martin dirigálásával. 

Augusztus végén pótolják a várva várt Ama-
deus Live című előadásukat, és október 9-re
hirdették meg a győri John Williams-koncert-
jüket. „Nincs karácsony Kevin nélkül” – a
Reszkessetek, betörők! című filmzenei estjü-
ket Ernst van Tiel dirigálásával az év végén
tervezik bemutatni. 

A következő évadra szóló bérletek megújítása
augusztus 10-től augusztus 27-ig tart, ezt kö-
vetően indul az új bérletek vásárlása, illetve
szeptember 24-től a jegyértékesítés.

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Marcali Gábor, Emmer László 

Rajna Martin
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ARómer-múzeum különleges nyári kiállí-
tásán a híres kínai porcelánművészet
nagyszerű darabjait tárja a látogatók elé.

A Mennyei Birodalomból származó porcelán
ritka és értékes kincs volt egész Európában,
ahol csak a 18. században fejtették meg elő-
állításának titkát. A dél-kínai kikötők-
ből hajókon szállították a drága árut
a délkelet-ázsiai kikötőkbe, s onnan
tovább Európába. Ám a tengeri út ve-
szélyes volt és jó néhány vitorlás sosem
ért célba. Az 1980-as évektől expedíciók
sora indult az elsüllyedt kincsek kiemelésé-
ért. Michael Hatcher kapitány és búvárai
1983-ban 25.000 darab porcelántárgyat hoz-
tak felszínre egy Jakarta kikötőjében 1646-
ban elsüllyedt kínai dzsunkából, amelyeket
azután a legnagyobb angol aukciósházak ár-
verésein értékesítettek. 

Ebből a rakományból való az a jellegzetes kék-
fehér porceláncsésze is, amelynek a külső ol-
dalát díszítő szöveg és kép egy nevezetes iro-

Szöveg: Székely Zoltán művészettörténész, múzeumigazgató

KINCSEK A TENGER MÉLYÉRŐL
dalmi esemény emlékét őrzi. Szu Si (Szu Tung-
po, 1037–1101) költő két barátjával hajó -
kirándulásra indult a Jangcén, hogy megláto-
gassák a folyó mentén emelkedő Vörös szik-
lát, amelynél 800 évvel azelőtt a Három ki-
rályság korának (220–280) egyik nevezetes
csatája zajlott. A túra emlékét Szu Si ódában

örökítette meg, amelynek sorai – „Fogtuk hát
a bort és a halat, / S elindultunk hajónkkal a
Vörös Fal alatt” – ihlették a csésze díszítését.
Szu Si a hivatalnok-írástudók nagyra becsült
mintaképe volt, gyakorta díszítették az ódájá-
ból vett idézettel a borivó alkalmatosságokat
és az írástudók tárgyait. (x)
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Otthon. Kinek mit jelent ez a szó? Mindenkinek mást. Valakinek csupán a négy falat, valakinek
az emberi kapcsolatokat, míg másoknak a biztonság, a valahova tartozás érzését. 

Vállalatunk, az Audi Hungaria 1993-
ban talált otthonra Győrben. Mond-
hatni, hogy kezdetben ez az otthon

csak a város adta lehetőségeket, azaz a ked-
vező gazdasági keretfeltételeket, a „négy fa-
lat” jelentette, majd egyre többet és többet.
Az évek során vállalatunk folyamatosan fej-
lődött, újabb és újabb termékek gyártása
kezdődött meg, nőtt a munkatársi létszám,
kialakultak és egyre szorosabbra fűződtek
az emberi kapcsolatok. Ennek következté-
ben egyre inkább nyitottunk a környezetünk,
a minket körülvevő és befogadó társadalom
irányába. A fejlődés nem állt meg, mára az
Audi Hungaria a világ legnagyobb motor -
gyáraként és egyik legmodernebb jármű -
gyáraként a Volkswagen Konszern termelési
hálózatának meghatározó pillérévé vált. 

Az Audi Hungaria a régió legnagyobb mun-
káltatója, csapatunkat 12.000-nél is több
munkatárs alkotja, amely egyúttal nagy fe-
lelősséget is jelent számunkra. Ennek a fe-
lelősségnek a tudatában nap mint nap te-
szünk azért, hogy hozzájáruljunk az ottho-
nunknak helyet adó régió fejlődéséhez és
az itt élők életszínvonalának emeléséhez.
A munkatársaink iránti felelősségvállalá-
son túl, amely a megélhetésük biztosítá-
sától a továbbképzési lehetőségek széles

AUDI HUNGARIA: A VÁROS, AHOL OTTHON VAGYUNK
tárházán át a munka és magánélet egyen-
súlyáig számos területet felölel, a gyárte-
rületünkről kilépve is aktív részei kívánunk
lenni a helyi társadalomnak. Kiemelt jelen-
tőségű számunkra a jövő generáció okta-
tása, nevelése, amely óvódáskortól egé-
szen az egyetemi évekig kíséri a fiatalokat.
A környezetünk megóvása is fontos cél -
kitűzés számunkra. Ezen a téren meghatá-
rozó mérföldkövet értünk el azzal, hogy
vállalatunk tavaly óta karbonsemlegesen
működik. Társadalmi felelősségvállalásunk
jegyében a kultúra területén büszkén tá-
mogatjuk a Győri Balett együttesét és a
Győri Filharmonikus Zenekart. A sport irán-
ti elkötelezettségünk a Győri Audi ETO KC-
val fennálló, immár 15 éves együttműkö-
désünkben nyilvánul meg. Mindemellett a
szociális területre irányuló kezdeményezé-
sek elindítására és felkarolására is figyel-
met fordítunk. Az elmúlt időszak történé-
sei következtében adományozási tevé-
kenységünkre még nagyobb hangsúlyt
fektettünk. A koronavírus-járvány kitörése
óta összesen több mint kétszázmillió fo-
rintot adományoztunk a régió egészség-
ügyi és szociális intézményeinek, köztük a
győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
számára. Az anyagi támogatáson túl válla-
latunk évek óta egy-egy Audi szolgálati

gépjármű biztosításával segíti a Győri Há-
ziorvosok Ügyelete Nonprofit Kft., a Győri
Mentőszolgálat és a Magyar Vöröskereszt
munkáját. Emellett munkatársaink bevo-
násával rendszeresen szervezünk ado-
mánygyűjtési akciókat a rászorulók szá-
mára és ösztönözzük munkatársaink köré-
ben az önkéntességet. 

Vállalatunk megalapításától kezdve az volt
a célunk, hogy egy szoros, egymást erősítő
kötelék, az összetartozás érzése alakuljon ki
a helyi társadalommal, hiszen számunkra az
otthon Győrt jelenti. (x)
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Kóros hajhullásról akkor beszélünk, ha huza-
mosabb ideig naponta száz hajszálnál több
hullik ki.

Nyaralás előtt tervezzük meg az
utazást étkezési szempontból is,
gondoljunk arra is előre, mit és hol
eszünk az úton, és ahol nyaralni fo-
gunk. Alaposan tanulmányozzuk át
az étlapot, kerüljük a zsíros, sült,
panírozott, tejfölös fogásokat. Ne
gondoljuk azt, hogy egy étel attól
máris egészséges, hogy csirkéből
vagy zöldségből készült. Kérdezzük
meg a pincértől, mit tartalmaz a
mártás vagy az öntet, és tudakoljuk
meg, hogyan készítették el az
egyes fogásokat. A saláták kivá-
lasztásánál tartsuk szem előtt,
hogy egyes salátákban több kalória

RÖVIDEN

Egészséges étkezés a nyaralás alatt is

túl gyakran keféli, akkor a hajszálak sérülnek.
Ha naponta használ hajszárítót, sütővasat,
azok kiszárítják a szálakat, és megkönnyítik a
haj töredezését és hullását. Szőkítők, hajfesté-
sek és hajlakkok ugyanígy árthatnak.

Betegségek
A hajhullás több mint 30 betegség tünete lehet,
ideértve a policisztás petefészek szindrómát, a
fejbőrön lévő ótvart, pajzsmirigy-rendellenes-
ségeket és autoimmun betegségeket, de haj-
hullást okozhat, ha influenza, magas láz vagy
fertőzés jelentkezik. A cigarettafüstben lévő
méreganyagok is károsítják a szőrtüszőket.

Pszichés okok
A hajtépési rendellenesség vagy trichotillomania
egy pszichés állapot, a beteg akkor érzi magát jól,
ha tépegeti a haját. Akinél ez fennáll, az képes ki-
húzgálni még a szempilláit és a szemöldökét is.
Evési rendellenességek, mint az anorexia vagy a
bulimia okoz hajhullást, mivel a szervezet nem
kapja meg a szükséges tápanyagokat.

kihullani. Több húst, tojást, halat, dióféléket és
magokat egyen, akkor több fehérje jut be a
szervezetbe. A hormonális fogamzásgátlók is
válthatnak ki hajhullást. Kezelőorvosa javasol-
hat nem hormonális fogamzásgátlást. 

Rosszul kezelt haj
Néha a fésülködés hibája, hogy a hajszálak el-
kezdenek töredezni vagy hullani. Ha túl sok
sampont használ, ha a haját megmossa és
megfésüli, ha nedves, fejét törölközővel szá-
razra dörzsöli, valamint ha túl keményen vagy

van, mint egy sajtburgerben. Lehe-
tőleg kerüljük a sajttal, sonkával,
tojással vagy szalonnával készült
salátákat, azokat, amelyekben sok
a fetasajt, a fenyőmag vagy a tejföl.
Óvatosan az alkoholfogyasztással!
Ne igyunk tömény vagy édes italo-
kat, inkább válasszunk az étkezés-
hez könnyű söröket és borokat.
Terveink között feltétlenül szere-
peljen minél több testmozgás.

mint az előre csomagolt szendvicsek,
felvágottak, lágy sajtok és vagdalt
húsok. Különösen veszélyes a gyere-
kekre, felnőttekre és a terhes nőkre.
A Campylobacter okozza a legtöbb
megbetegedést, az összes ételmér-
gezések mintegy egyharmadát. El-
sősorban a nyers csirke viszi át, fon-
tos, hogy a húst mindenütt alaposan
átsüssük, illetve főzzük. A konyha
tisztán tartása nagyon fontos az
ételmérgezések megelőzésében.
Soha ne nyúljunk kézmosás nélkül
más ételhez nyers hús érintése után,
például salátához.

Gyógyszerek mellékhatása lehet
Vessen egy pillantást a szedett gyógyszerek
mellékhatásaira – a hajhullás rajta lehet a listán.
Ilyen gyógyszerek például a vérhígítók, az A-vi-
taminban gazdag, akne elleni gyógyszerek, az
anabolikus szteroidok vagy az ízületi gyulladás,
a depresszió, a köszvény, a szívbetegség vagy a
magas vérnyomás elleni gyógyszerek. Terhesség
alatt a hormonváltozás miatt a haj ritkábban hul-
lik, mint általában, ezért vastagabbnak és dú-
sabbnak tűnik. A szülés után, amikor a hormonok
újra változnak, fokozódik a hajhullás. Minden
egyensúlyba fog jönni kb. 3-6 hónap alatt.

Alacsony szérumvasszint
A vas szükséges az egészséges hajhoz, a vas-
hiány hajhullást okoz. Vannak más tünetek  is,
amelyeket az alacsony vastartalom okoz: töré-
keny körmök, sárga vagy halvány bőr, légszomj,
gyengeség és szapora szívverés. A túl sok
stressz a szervezet immunrendszerét beindít-
hatja, és ez megtámadhatja a szőrtüszőket. A
sok aggodalom és szorongás szintén megállít-
hatja a hajnövekedést, és a haj hullani kezd. 

Kevés fehérje fogyasztása
Ha a szervezet kevés fehérjét kap, leállítja a
hajnövekedést, és 2-3 hónap után a haj elkezd

A HAJHULLÁS 
TÖBB MINT 
30 BETEGSÉG 
TÜNETE LEHET

Előzzük meg a nyári ételmérgezéseket!

Néhány egyszerű tanáccsal segítünk
elkerülni a nyár egyik kellemetlensé-
gét, a baktériumok okozta fertőzése-
ket, amit ételmérgezésnek szoktak
nevezni. Több fertőzés csak rövid ide-
ig tartó betegséget okoz, de súlyos
megbetegedések is előfordulnak.
Nyáron gyakran a szabadban sü-
tünk-főzünk és étkezünk, ezért meg-
kétszereződik a fertőzések előfordu-
lása. Némi odafigyeléssel és előrelá-
tással a nagyobb baj megelőzhető.
Figyeljünk a tünetekre: hasmenés,
hányás és hasgörcs. Ha a panaszok
24 óránál tovább tartanak, sürgősen
forduljunk orvoshoz. A szalmonella-
fertőzést általában a nyers tojásban,
húsban, tejben elszaporodott bakté-
riumok okozzák, gyakran tömeges
fertőzések formájában, például es-
küvőkön, ahol a majonéz vagy egyes
desszertek tartalmazhatnak nyers
tojást. Az E-coli-fertőzés leggyakrab-
ban olyan helyiségekből indul ki, ahol
együtt kezelik a nyers és a főtt vagy
sült húst. A lisztéria a hideg készéte-
leknél jellemzően előforduló fertőzés,

A HAJHULLÁS OKAI
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riával nő, míg a vitamin- és ásványianyag-,
nyom elemszükséglete nagyobb mértékben
megnő (pl. folsav, kalcium, magnézium, vas, D-
vitamin). A sokak által ismert „Kettő helyett kell
enni!” kijelentés, mely a mennyiségi étkezést
helyezi előtérbe, a fentiek értelmében módosul:
„Ket-tőért kell enni” – ahol a minőségi, tápanya-
gokban gazdag, természetes alapanyagokra
épülő étkezés követendő. A kiegyensúlyozott,
egészséges táplálkozás nem a lemondásról szól,
kulcsa a változatosság és a mértékletesség,
melyben minden élelmiszer helyet kaphat. Az
étrend összeállításakor érdemes a hazai ajánlás,
az Okostányér elveit követni. Étkezzünk színe-
sen naponta ötször. A napi étkezésünk felét al-
kossák friss idényjellegű vagy fagyasztott zöld-
ségek, gyümölcsök (nem számítandó bele a bur-
gonya), amit érdemes minden étkezésünkbe be-
építeni. Mindennap fogyasszunk teljes kiőrlésű
gabonát vagy abból készült terméket, zsírsze-
gény tejtermékeket. Rendszeresen kerüljön a

tányérra sovány hús, tojás, hal, hüvelyes, olajos
mag. Igyunk meg naponta 8 pohár (2-2,5 dl/po-
hár) folyadékot, ebből legalább 5 pohár ivóvíz le-
gyen. Vásárláskor olvassuk el az élelmiszerek
címkéjét, és válasszuk az alacsonyabb zsír-, só-
és cukortartalmú termékeket. Alkalmanként fo-
gyasszunk csak desszertet, édességet, nagy
zsírtar-talmú fogásokat, élelmiszereket (pl. kol-
bász, szalámifélék, tejszínes mártások és dessz-
ertek, bő olajban sült ételek). Törekedjünk a fel-
használt cukor csökkentésére. 

Figyeljünk a szénhidrátok mennyiségére
Reggeli rosszullétek, gyomorégés, reflux, szék-
rekedés, ödéma előfordulhat a várandósság so-
rán a hormonális és fizikai változásoknak kö-
szönhetően. Megfelelő nyersanyagválasztással
és módosított konyhatechnológia alkalmazásá-
val a kellemetlen tünetek csökkenthetőek. Eze-
ken felül sajnos egyre gyakoribb a kismamáknál
diagnosztizált terhességi cukorbetegség. Kiala-
kulása összefügg a fogantatás körüli anyai túl-
súllyal, a fel nem ismert cukorbetegséggel, hely-
telen életmóddal. Szintén szakember segít a
dié ta alapjainak elsajátításában, ahol az elfo-
gyasztott szénhidrátok mennyiségére és minő-
ségére mindenképpen oda kell figyelni.

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA „AZ ÉLET ELSŐ 1000
NAPJA, AZAZ 
A VÁRANDÓSSÁG
ÉS AZ ELSŐ KÉT ÉLETÉV 
AZ EMBERI ÉLET 
LEGFONTOSABB, 
LEGÉRZÉKENYEBB
ÉS LEGGYORSABB 
NÖVEKEDÉSI IDŐSZAKA.”

Szerző: Bénes-Molnár Réka  
dietetikus, Tudásépítők 

A várandósság egyben a legszebb és a legfelelősségteljesebb időszak
egy nő életében. A növekvő magzat egészsége érdekében egy tudato-
sabb, egészségesebb életmód felé fordul a leendő édesanya. 

JÓ TUDNI
A szülői példamutatás fontossága 
A gyermekeink hosszú távú egészsége
érdekében a legtöbbet azzal tehetünk,
ha a fogantatás körüli időszakban, majd
várandósan, figyelünk a változatos és
kiegyensúlyozott étkezésre és a rend-
szeres testmozgásra. Egészséges élet-
mód meg tartásával szülőként példát
mutatunk a következő generáció szá-
mára, s teszünk az egészség megőrzé-
séért és fejlesztéséért. 

Tudatosan készüljünk rá
Családtervezéskor elengedhetetlen, hogy a pá-
rok tudatosan készüljenek a gyermek érkezésé-
re. Az élet első 1000 napja, azaz a várandósság
és az első két életév az emberi élet legfonto-
sabb, legérzékenyebb és leggyorsabb növeke-
dési időszaka. Már a fogantatás pillanatában,
majd a várandósság, szoptatás és hozzátáplálás
körüli időszakban a szülők táplálkozása, életvi-
teli szokásai, egészségi állapota, a gyermek táp-
lálása programozni képes az gyermek jövőbeli
fejlődését, anyagcseréjét és egészségi állapotát.

Befolyásolják a felnőttkori megbetegedéseket
A programozás folyamatát az epigenetika tudo-
mánya vizsgálja. Az élet első 1000 napjában
ezek a tényezők befolyásolni képesek a gyermek-
és felnőttkorban kialakuló nem krónikus (élet-
móddal összefüggő) megbetegedések kialaku-

AZ ÉLET ELSŐ 1000 NAPJA

lását (elhízás, II-es típusú cukorbetegség, magas
vérnyomás, szív- és érrendszeri megbetegedé-
sek). Helyes életmód kialakításával – kiegyen-
súlyozott étkezés, rendszeres testmozgás, lelki
egészség – könnyebb a teherbe esés, a váran-
dósság időszaka, valamint biztos alapot adunk
gyermekünk egészségéhez. 

Megfelelő táplálkozás
A magzat tökéletes növekedése és fejlődése ér-
dekében odafigyelést kíván a megfelelő táplálé-
kok fogyasztása. A várandós kismamák energia-
igénye az első két trimeszterben minimálisan, a
harmadik trimeszterben kb. 200-300 kilokaló-
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Akönyvben nosztalgikus történetek ele-
venednek meg Király Ervinné Ilus emlé-
keiből arról, milyen volt az élet 1970 és

2021 között Győrben, Győrszentivánon. „A nya-
nyulok nosztalgikus, hiteles, apró történetek ar-
ról, hogy hogyan éltünk Győr környékén, sok-sok
vidámsággal és csurig öniróniával fűszerezve. A
nyanyulok szót én találtam ki, úgymint az „Egy-
szemgyerek”-et és az „Azuram” megszólítást”  –
ezekkel a szavakkal ajánlja könyvét a szerző. 

A családi történetekkel átszőtt írás feleleveníti
többek között a város múltját is, a Vagongyárat,
az egykori szórakozóhelyeket, a lengyelpiacot,
de szó van benne divatról, művészetekről,
gasztronómiáról is.  

A könyvbemutatón Radnóti Ákos alpolgármes-
ter emlékeztetett: számos programmal, tárgyi
emlékekkel, könyvekkel ünnepeljük Győr város-

KÖNYVBEMUTATÓ: NYANYULOK
Így éltünk mi… avagy nyanyulok címmel jelent meg a Győr 750. szüle-
tésnapja alkalmából készülő sorozat negyedik kötete, melyet a napok-
ban mutattak be a városházán. 

sá válásának 750. évfordulóját, ezekkel a ren-
dezvényekkel, kiadványokkal is erősítve a vá-
roslakók lokálpatriotizmusát. 

Dr. Sík Sándor, Győrszentiván önkormányzati
képviselője szerint a település életében nagy nap
a mai, hiszen egy olyan könyv született, amelyből
kicsit mindenki magára ismerhet, amint Ilus em-
lékekből fűzi a történeteit. A képviselő a kiadvány
keletkezéséről elmondta: a hölgy először a kö-
zösségi médiában osztotta meg kis történeteit,
emlékeit, amelyek nagy népszerűségnek ör-
vendtek és egyre több követője lett, ezért úgy
döntöttek, kötetbe rendezik az izgalmas törté-
neteket. Az írás mellett Ilona nyugdíjasként a
művészetek felé is fordult, először kövekre fes-
tett, majd nagyobb akvarellekkel is próbálkozott,
ezek is láthatók a kiadványban, valamint korabeli
fotók is az életéből.

Ilonát képviselve Sík Frida, a Győri Nemzeti Szín-
ház művésze a sajtótájékoztatón hangsúlyozta:
„A könyv hiánypótló a győri szíveknek.” Majd be-

mutatta a Király családot, akikkel kiskora óta jó
barátságot ápolt, és akiket úgy jellemzett, hogy
bensőséges, harmonikus, értékeket őrző és kép-
viselő, továbbadó, igazi lokálpatrióta „királyi csa-
lád”. A színésznő beszélt arról a tragédiáról is,
hogy a család tavasszal a Covid miatt elvesztette
egyetlen fiát, a 37 éves Gábort, akinek két kisgye-
reke van. „Szeretném, ha ezt a könyvet szeretet-
tel a szívünkben, emlékét őrizve, neki ajánlanák”
– zárta gondolatait Sík Frida 

Király Ervinné kötete, mely a Győr+ Média gondo-
zásában jelent meg, 2021 forintért megvásárol-
ható a belvárosi Lokálpatrióta Könyvesboltban, a
Baross úti Látogatóközpontban, valamint a Győr+
Média székházában (Kodály Zoltán u. 32/a).   

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás
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Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez   96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern, kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

KIADÓK!
IRODAHELYISÉGEK

Innovációs és Technológia Központ
Gyôri Ipari Park Gesztenyefa u. 4. 

A nyárra végre enyhültek a korlátozások, így a
VDF-nek is több lehetősége volt programokat
szervezni, illetve programokon részt venni. 

Aminek a legjobban örültek a fiatalok, az az,
hogy megtarthatták a nyári táborukat. Sokáig
csak online térben tartották a kapcsolatot, így
hatalmas öröm volt újra személyesen (és nem
csak a munka miatt) találkozni. A háromnapos
tábor a Velencei-tónál nagyon jó hangulatban
telt. A VDF-esek több különböző tréningen
vettek részt, amiket a Diadém rendezvényiro-
da munkatársai szerveztek nekik. A diákok
rengeteg hasznos dolgot tanultak, mint példá-
ul, hogyan tud egy diák szervezet jól működni,
több tagot bevonni, illetve egy programot si-
keressé tenni. Ter mé szetesen ezekkel a dol-
gokkal mind játékos formában ismerkedtek
meg. A szervezők nagy hangsúlyt fektettek a
csapatépítésre a tábor során. A legtöbb tréning
és játék lényege az volt, hogy a csapat megta-
nuljon még hatékonyabban és gördülékenyeb-
ben együtt dolgozni. Ezek azok a fontos dol-
gok, amiket a jövőben is kamatoztatni tudnak
majd a sikeres események le bo nyo lítása érde-
kében. Persze a sok-sok játék és szórakozás
mellett arra is kiváló alkalom volt ez a tábor,
hogy a tagok ötleteljenek, nagy vonalakban
összegyűjtsék a terveiket a következő tanévre,
kiértékeljék az elmúlt egy évet, illetve átbe-
széljék a felmerülő problémákat és meg ol dá -
sokat keressenek azokra.

Táborozás, tréningek, csapat -
építők, segítkezés egy ifjúsági
fesztivál szervezésében – ezek
azok, amikre a VDF tagjai már
régóta készültek. 

NYÁRON IS AKTÍV A VÁROSI DIÁKFÓRUM 

A résztvevők szerint nagyon sikeres volt a tá-
bor, mindenki jól érezte magát, és jobban ösz-
szekovácsolódott a csapat! 

A VDF kivette a részét a 31! Összművészeti If-
júsági Fesztivál szervezéséből is. A fő feladatuk
közé tartozott az önkéntesek toborzása, ezen-
kí́vül egy saját bódéval is kitelepültek a feszti-
válra. Ez egy jó lehetőség volt arra, hogy minél
többen megismerjék azt, mivel is foglalkoznak
a VDF lelkes tagjai. 

A fiatalok sokakkal beszélgettek, meséltek a szer-
vezetről és a munkásságukról. Remélik, vannak,
akik kedvet kaptak és a későbbiekben csatlakoz-
nak majd hozzájuk. A Diákfórum tagjai számára
fontos, hogy minél több helyről tájékozódjanak,

több diák- és városi szervezettel tartsák a kapcso-
latot, és ezzel együtt több dolgot tanuljanak. A ta-
nulásra és a tapasztalatszerzésre a legjobb alka-
lom a Nemzeti Ifjúsági Tanács által szervezett
„Építsd fel!” képzés volt. Ezen a tréningen a VDF-
esek a hatékony kommunikációról tanulhattak.
Sokszor a legegyszerűbbnek hangzó dolgok azok,
amikből a legtöbbet lehet tanulni. Ilyen volt ez a
kommunikáció témakör is. Az itt tanultakat a diá-
kok nemcsak a szervezeten belül, de az élet ren-
geteg színterén is hasznosítani tudják majd. 

A szervezet tagjai örülnek, hogy az elmúlt egy-
másfél év után újraindulnak a programok, egyre
több lehetőségük van aktív szerepet vállalni a
korosztályuk közösségi életében, és végre újra a
személyes találkozók során ötletelhetnek.

Szöveg és fotó: Városi Diákfórum
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Anegyedik táborból ereszkedtek vissza is-
mét az alaptáborba, ekkor tudtunk inter-
netes telefonon beszélni. Egy darabig...

Utána már csak sms-ezni lehetett, köszönhe-
tően a műholdas összeköttetésnek. Ami a leg-
fontosabb: jól vannak és a családjukkal is rend-
szeresen beszélnek.  

„A negyedik táborig értünk fel, de az időjárás
nem engedett bennünket tovább. Hatalmas
fent a hómennyiség, rengeteget kellett volna
kitaposni nagyon meredek felszínen, ami om-
lás- és lavinaveszélyes. Úgyhogy ezt elenged-
tük egy picit, és lejöttünk az alaptáborba. 2000
méter szintet ereszkedtünk egy nap alatt. Az
alaptáborban pihenünk, töltekezünk, és igyek-
szünk minél több energiát magunkhoz venni”
– mesélte Albert, s ez utóbbi egyébként azt je-
lenti, hogy próbálnak rendszeresen és rende-
sen enni. Itt erre megvan a lehetőség, s bár
ahogy mesélték, nem éppen a legjobb a kony-
ha, de pont elég és ehető. Eközben folyamato-
san figyelik majd az időjárást, hogy mikor is a
legideálisabb újra nekiindulni, s akkor már a
csúcstámadással folytatják az expedíciót.

„Úgy tervezzük, hogy 7-8 nap lesz, míg a
csúcsról megfordulunk. A kettes és a négyes

Jó volt hallani Kovács Albert és Vitéz Péter győri hegymászók hangját. Kirgizisztánból hívtak, a Pobeda-
expedícó kellős közepéről. Nincs mese: hihetetlen sportemberek, igazi vagány személyiségek. 

„HINNED KELL, HOGY ELÉRED A CÉLOD!”
HÍVÁS KIRGIZISZTÁNBÓL
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Hópárduc Expedíció-sorozat, Facebook

táborban vannak felszereléseink. Ha az időjá-
rás is engedi, minden adott ahhoz, hogy sikeres
mászás lesz” – részletezte Albert, s laikusként
persze hogy megkérdeztem: akkor már járt
úton indulnak neki újból? 

„A járt út akkor működik, ha van kitaposott
nyom, most csak azt tudjuk, merre kell menni”
- folytatta a tapasztalt hegymászó. „Viszont ha
nincs nyom, akkor 30-40 centiméter havat kell
újrataposni. Ezt úgy képzeld el, mintha egy lép-
csőzőgépen mennél egész nap...”

„Lefele már nem találtuk meg ugyanazt a
nyomvonalat, amin feljutottunk” – tette hozzá
Vitéz Péter, s elég rémisztően hangzott, hogy
ha nincs iránytűd, vagy nem jelölöd pontosan
az utadat, le sem találsz a hegyről.  

„Nagyon képben kell lenni! Mindkettőnknek
van okosórája, azokba folyamatosan mentjük
a pontokat. Most elindultunk 6000 méteren,
ahol gyönyörű napsütés volt, mindent láttunk.
Aztán beleereszkedtünk egy felhőzetbe és már is
óriási ködben haladtunk tovább. Majd megint
jött egy kis napsütés, majd megint hóesés,
úgyhogy a 2000 méteres süllyedés alatt szinte
minden időjárást megtapasztaltunk. Elfordul,
hogy elindulsz –20 fokban, s mire leeresz-
kedsz, +35 fok fogad. Szóval ez elég kemény.” 

„Öltözünk-vetkőzünk, öltözünk-vetkőzünk”
– nevetett Albert, majd ugyanilyen jókedvűen

mesélt tovább az alvásról is, ami legin-
kább Péternek megy, amíg ő őrt áll a hó -
esésben. Szükség is van az éberségre, hi-
szen ha hótakaró lepi el a sátor szellőző-
nyílásait, annak tragédia is lehet a vége:
ha nem figyelnek, gyakorlatilag megful-
ladhatnak álmukban. 

Ahogy mesélték, ezen a hegyen nincs sok
hegymászó, rajtuk kívül jelenleg egy ötfős iráni
csapat tartózkodik ott, sajnos közülük ketten
már eltűntek. „Egyikük a szemünk láttára zu-
hant le, a másikuk a csúcs elérése után a kínai
oldalra csúszott...” 

Vitéz Péter egyébként most társa először Ko-
vács Albertnek egy ilyen nagyszabású expedí-
ción, így adta magát a kérdés, hogy egy kicsit
kifaggassuk, hogy érzi magát, azt kapta-e,
amire számított? Szerencsére ahogy várni le-
hetett, Péter roppant lelkes és pozitív, hangjá-
ból sugárzott, hogy jó döntést hozott, mikor
csatlakozott: „Minden itteni tapasztalat új ne-
kem. Új a magasság, de a szervezetem jól bírja.
Minden újat próbálok nemcsak teljesíteni, de
megélni is. Szívom magamba a kihívásokat és
az élményeket. Rengeteget tanulok a magas
hegyről, a mászásról és magamról. Albert iga-
zán profi és tapasztalt, a legjobbtól tanulok.
Hogy erre számítottam-e? Igen! Sok új élmény-
re, kihívásra, tapasztalatra! Imádom! – zárta
Péter, és ennél jobb zárszó egyelőre azt hi-
szem, nincs is. 
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AHungarikum Gálakoncert az előadómű-
vészet szemüvegén keresztül, annak le-
hetőségei, különlegességei és sajátos-

ságai segítségével mutatja be nemzeti értéke-
inket, tradícióinkat, büszkeséginket: hungariku-
mainkat. A hangverseny öt oszlop – a népzene,
az operett, az opera, a magyar nóta és a világ-
zene – köré épül, és vezet végig minket egy
egész estés utazás keretében a több mint ezer -
éves kultúránk történelmén. A Hungarikum Gá-
lakoncert fellépői a négy műfaj legnépszerűbb,
elismert képviselői, műsoruk pedig az öt mű-
vészeti ágazat esszenciáját öleli fel. A több
mint száz színpadi közreműködőt felvonultató
koncert látványvilága megidézi kulturális tra-
dícióinkat, képzőművészeti, épített és innová-
ciós értékeinket. A hangversenyt kiegészíti egy
utazókiállítás, amely szintén arra hivatott, hogy
közelebb hozza a magyar kultúra bástyáit a be-
fogadókhoz. A százperces koncert szólistái:
Bangó Margit, Dancs Annamari, Kállay Bori,
Rost Andrea, Szalóki Ági, Laki Péter, Pataki
Bence, Vadász Zsolt. A koncerten zenél többek
közt a Győri Filharmonikus Zenekar. (x) 

A ZENE IS NEMZETI ÉRTÉK 

JEGYINFORMÁCIÓ
A rendezvényre korlátozott számban, személyesen lehet ingyenes regisztrációs jegyet váltani a Baross úti Látogatóközpontban
augusztus 13-án, pénteken 9 órától kezdődően nyitvatartási időben (h–p. 9–17 óráig, szombaton 9–14 óráig).  Egy fő maximum
4 jegyet válthat. A részvétel védettségi igazolványhoz kötött. A belépés a regisztrációs jegy, valamint a védettséget igazoló kártya
vagy mobilapplikáció és fényképes személyazonosító okmány felmutatásával lehetséges. A helyfoglalás az eseményre érkezési
sorrendben történik.  Kapunyitás: 19.30-kor a stadion Mártírok útja (1. sz. főút) felőli bejáratánál.
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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

Augusztusban a városi rendezvények miatt
többször is változik a Dunakapu téri piac
helyszíne. 

Augusztus 14-én, szombaton a Dunakapu tér
helyett a Tarcsay Vilmos utca 1–3. szám alatti
parkoló (a piac korábbi területe) ad otthont a pi-
acnak. A kereskedők és őstermelők az ideiglenes
helyszínen is a megszokott bőséges élelmiszer-
választékkal és ruházati cikkekkel várják a vá-
sárlókat reggel 6 órától 13 óráig.  A szombati pi-
ac ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a
Tarcsay úti parkoló egész területén. A szolgálta-
tó mindenkit arra kér, hogy gépjárművével au-
gusztus 13-án, pénteken 20 óráig hagyja el a
parkolót, melyet az augusztus 15-i, vasárnapi
antikexpót követően lehet újra használni.

Ezen a héten a katasztrófavédelem is
csatlakozott a győri szúnyoggyérítési
programhoz. Az önkormányzat, a Győr-

Szol Zrt. és a katasztrófavédelem együttmű-
ködésének köszönhetően augusztus 9-én,
hétfőn egyszerre négy repülőgép végezte a
szúnyoggyérítést Győr felett, így a kedvező
időjárási körülményeket kihasználva a város
teljes területét – a hatóságok által engedé-
lyezett módon, az előírt védősávok betartá-
sával – érintette a beavatkozás. 

A légi beavatkozást földi kémiai gyérítés egé-
szítette ki, a hét minden napján dolgoztak a
melegködös és ULV-technológiával működő
berendezések. Ebben a szezonban július vé-
géig összesen mintegy 30 napon történt földi
biológiai és ugyancsak közel 30 napon földi
kémiai gyérítés a város területén. A szakem-
berek továbbra is folyamatosan figyelemmel
kísérik a szúnyoglárvák és a repülő szúnyo-

TÖBBSZÖR IS VÁLTOZIK
A PIAC HELYSZÍNE

A FÖLDRŐL ÉS A LEVEGŐBŐL IS
IRTOTTÁK A SZÚNYOGOKAT

Augusztus 18-án, szerdán és augusztus 21-
én, szombaton nincs változás, a megszokott
helyen, a Dunakapu téren lesz piac.

Viszont augusztus 25-én, szerdán és au-
gusztus 28-án, szombaton ismét a Tarcsay
Vilmos utca 1–3. szám alatti parkolóban tar-
tanak piacot a Dunakapu tér helyett reggel 6
órától 13 óráig.  A szerdai és szombati piac
ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a
Tarcsay úti parkoló egész területén. A szol-
gáltató mindenkit arra kér, hogy gépjárművé-
vel  augusztus 24-én, kedden és augusztus
27-én, pénteken 20 óráig hagyja el a parko-
lót, melyet augusztus 25-én, szerdán, illet-
ve augusztus 28-án, szombaton 15 órától le-
het újra használni.

gok számának alakulását. Amennyiben indo-
kolt, mind a biológiai és kémiai, mind a légi és
földi beavatkozásokat folytatja a szolgáltató
valamennyi városrészben.

A Győr-Szol Zrt. felhívja a figyelmet arra, hogy
a vérszívók elleni küzdelem sikeréhez a lakos-
ság is hozzájárulhat. Mivel a házak közötti te-
rületre, a lakóingatlanokhoz tartozó kertekbe
közvetlenül nem juthatnak el a szolgáltató jár-
művei, ezért fontos, hogy a magánszemélyek
otthonaikban és közvetlen környezetükben
megszüntessék azokat a vízgyűjtőket, amelyek
a szúnyogok szaporodását segítik. Ez minden
olyan edény, eszköz lehet – virágcseréptől az
öntözőkannán keresztül az esővízgyűjtőig –,
melyekben a víz hosszabb ideig megáll.

Az aktuális szúnyoggyérítési programról bővebb
információt találnak a hírek között a Győr-Szol
megújult honlapján: www.gyorszol.hu.
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Tájékoztatjuk Kedves Vendégeinket,
hogy az Aqua Sportközpont 50 méteres
medencéje karbantartás és vízcsere mi
att augusztus 20. (péntek) és augusztus
29. (vasárnap) között ZÁRVA tart. 

Fürdővendégeink számára az érintett
időszakban a 33 méteres medence za
vartalanul rendelkezésre áll.

Az 50 méteres medence
nyitási időpontja:

augusztus 30. (hétfő) 5.30.

Megértésüket
köszönjük!

Győr Projekt Kft.

Facebook-oldalunk létrehozásában tíz
éve az a gondolat vezérelt, hogy öröm
együttműködni a közösségért tenni

akaró emberekkel. Máig miénk a leglátogatot-
tabb oldal a magyarországi víziközmű-szolgál-
tatók közül. Rendre olyan visszajelzéseket ka-
punk, hogy öröm belelátni abba a sok munká-
ba, ami az egészséges és biztonságos víziköz-
mű-szolgáltatás elengedhetetlen feltétele. 

„Sejtettük, hogy a víz nem csak úgy jön valahon-
nan a föld alól, és hipp-hopp ott van a vízcsapja-
inkban. Sokkal izgalmasabb így, hogy láthatjuk,
mennyi munka van vele. Most már látjuk, hogy
vizet adni szép és jó dolog” – fogalmazott olda-
lunk egyik legrégebbi követője. A nyugdíjasok,
volt vízművesek számára is remek lehetőség,
hogy itt is tarthatják a kapcsolatot volt munka-
társaikkal, barátaikkal. „Mikor láttam a Face -
bookon, hogy a Lajta utcai főnyomó vezetéken
dolgoznak a fiúk, vittem nekik kávét és hideg üdí-
tőt – tudtuk meg Piszkei Elektől, aki pár hónapja
ment nyugdíjba a vízhálózat hibaelhárító részle-
gétől. Elek egyébként gyakori vendég a Marcal-
város környéki hibaelhárításokon, és nagyon jó-
ban van az oldal szerkesztőivel is, sokszor remek
képekkel lep meg minket – tudtuk meg Tóth
Lászlótól, a Pannon-Víz diszpécserszolgálatának
vezetőjétől, az oldal egyik szerkesztőjétől. 

A hozzánk érkező üzenetek, hozzászólások,
vélemények nagy segítséget jelentenek ab-
ban, hogy kommunikációnk során mely terü-
leteken kell erősítenünk. Véleményük to-
vábbra is fontos számunkra. A fogyasztókkal
való kapcsolattartás során azonban be kell
tartanunk a Víziközmű Törvény és a Fogyasz-
tóvédelmi Törvény előírásait. 

Kérjük partnereinket, hogy a hivatalos meg-
kereséseket a fenti jogszabályok figyelembe-
vételével az erre a célra törvényileg rendsze-
resített csatornákon szíveskedjenek megten-
ni. A Facebook-oldalt a törvény nem tekinti
hivatalos csatornának. 

Hibabejelentéseiket éjjel-nappal központi
diszpécserszolgálatunk fogadja, a 06-
96/522-601-es telefonszámon. Közterületi
hibabejelentésekre külön zöld számot tartunk
fenn: 06-80/204-086, szintén éjjel-nappali
elérhetőséggel. Néha sokat elárul egy-egy
fénykép is a hiba helyszínéről, bátran ajánljuk
a „Városszerviz” mobilalkalmazás használa-
tát, vagy küldjék a képet az iktato@pannon-
viz.hu  címre. Számlával, leolvasással kapcso-
latban ügyfélszolgálatunk tud segíteni, a 06-
96/522-630-as telefonszámon egyszerre
négy ügyintéző várja hívásaikat. 

Panaszokat, reklamációkat is ők tudnak fo-
gadni. Szakmai alapon, mindenre kiterjedően
kikérdezik az ügyfelet, felveszik panaszát és
eljuttatják az illetékes vezetőhöz, akitől vá-
laszt kapnak majd. A hívások rögzítettek, és
a hívás teljes időtartama alatt a fogyasztó ér-
dekeire koncentrálunk. Aki pedig nem akar a
telefonhívásokkal bajlódni, annak bátran
ajánljuk webes felületünket a www.panon-
viz.hu oldalon, vagy mobilapplikációnkat. 

Minden más hivatalos megkeresésre ajánljuk
az iktato@pannon-viz.hu levelezési címet. 
A nem hivatalos dolgokra, plusz szolgáltatás-
ként továbbra is jó szívvel ajánljuk több mint
tíz éve működő Faceboook-oldalunkat, mely
6.100 követővel máig őrzi első helyét a ma-
gyar víziközmű-szolgáltatók közt. 

Köszönjük, hogy megfogadták tanácsainkat!

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

TÍZÉVES A PANNON-VÍZ FACEBOOK-OLDALA

Először csak a 30 km/óra sebességkorlátozó
tábla került ki a Széchenyi hídra, majd hétfőtől a
belváros felőli oldalon a négy sávból kettőt lezár-
tak. A közlekedőknek – főleg a forgalmasabb
időszakokban – torlódásra kell számítani.

Megkerestük a Magyar Közút Zrt. Győr-Moson-
Sopron Megyei Igazgatóságát. Azt a választ
kaptuk, hogy a 14-es számú főúton, a Mosoni-
Duna felett átívelő Széchenyi hídon a javítási
munkákat a Magyar Közút rendelte meg a híd
egyes hibáinak megszüntetése érdekében. „A
jelenlegi ütem keretében feltárásra került a Rév-
falu felé menő irányban a belváros felőli hídvég
pályaszerkezet alatti, úgynevezett híd-háttöltés
környezete. A hídvégi problémák miatt volt ta-
pasztalható az utazáskényelmet erősen rontó
bukkanó, amelyet a jelenlegi beavatkozásokkal
megszüntetni tervezünk. Ugyanilyen javítási
munkát ütemeztünk be még a híd Révfalu felőli
végén, valamint víznyelők és a levezető csator-
nák javítását a hídon, két helyen.” A munkálatok
miatt változó, a konkrét munkavégzési helyszí-
nekhez igazított forgalomtechnikai kialakítások
mellett mindkét irányban 1-1 sáv használatára
lesz lehetőség a hídon való áthaladás során. A
munkák határideje szeptember 15. A Magyar
Közút Zrt. kéri a közlekedők türelmét és a forga-
lomkorlátozás jelzéseinek betartását.

SÁVZÁRÁS 
A SZÉCHENYI HÍDON



2021. augusztus 13.22



232021. augusztus 13.

ÖRÖK HŰSÉGET FOGADOTT EGYMÁSNAK A BAROKK PÁR
Szombat este tanúi lehettünk a
nyár egyik felejthetetlen és ro-
mantikus pillanatának: házas-
ságot kötött Benke Annamária
és Imre Lajos, a barokk pár. 

Az elmúlt szombati nap a boldogító igen
napja volt. Benke Annamária és Imre Lajos
barokk hagyományok szerint, a nagykö-
zönség színe előtt kötötte össze az életét.
Ahogy korábban is beszámoltunk történe-
tükről: már tavaly is ők házasodtak volna
össze, de a járvány miatt végül elmaradt az
esemény, így még jobban várták az idei al-
kalmat. Négy éve, Salzburgban ismerked-
tek meg, összeköltöztek, majd 2018-ban
Lajos megkérte Ancsa kezét. A hölgy több-
ször volt statiszta a győri barokk esküvőn
és mindig arról álmodozott, hogy egyszer
ő lesz a barokk menyasszony, ezért jelent-
keztek a felhívásra.

Szerző Győr+
Fotó: Ács Tamás 
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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!

GYŐR LEGSZEBB TERÉN VÁRJUK ÖNT!
• teljes körű optikai szolgáltatások

• speciális vizsgálatok,

• hivatalos Colorlite képviselet 

• kiemelt Zeiss partner, precíziós szemüveglencsék

9021 Győr Széchenyi tér 11. Tel.: +36 30 869 0504
+36 96 310 055   info@optimumoptika.hu

OPTIMUM OPTIKA
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Akirályi várossá válásának 750. évfordu-
lóját ünneplő Győrt köszöntötte a Győri
Vízisport Egyesület szombaton, még-

hozzá igen különleges formában. Egy 19 mér-
kőzésből álló vízilabdagálát rendeztek a hétvé-
gén, ami pont 750 percig tartott. Stílszerűen az
első meccs 7.50-kor kezdődött szombaton, az
utolsó pedig 21.50-kor ért véget. 

Amint azt Ábrahám Csabától megtudtuk, né-
zőként több mint kétszázan, játékosként pedig
közel hetvenen regisztráltak az eseményre. Ez
utóbbi számba beleértendők a meghívott csa-
patok játékosai és a GYVSE saját sportolói is. A
Győri Vízsport Egyesület elnöke hozzátette:
volt olyan játékosként regisztrált „civil”, aki
Szekszárdról érkezett. De jöttek még Bogyisz-
lóról, Csatkáról, Ajkáról, Balatonfűzfőről, Tata-
bányáról, sőt a határ túloldaláról, Komárnóból
és Pozsonyból is. 

„Nagyon népszerű volt a kivetítőn látható olim-
piai közvetítés. Szombat hajnalban igazán ragyo-
gó eredmények születtek és nagyon jól jött, hogy

750 PERCES VÍZILABDÁVAL KÖSZÖNTÖTTÉK GYŐRT 
Szerző és fotó: Ficsór Dávid

a női vízilabda-válogatott bronzérmet szerzett.
Ezt a mérkőzést sokan már a helyszínen, az
uszodában nézhettük. Szeles Szabolcs alpolgár-
mester is velünk szorított az utolsó percekben.

A résztvevők csupa mosolygós arccal távoztak
és jó ötletként minősítették az eseményt! Köszö-
net mindenkinek, aki támogatta!” – tette hozzá
az elmondottakhoz Ábrahám Csaba.

A közösségi vízilabdameccs kezdődobását Szeles Szabolcs alpolgármester végezte el
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Immár negyedik alkalommal lepi meg Győrt
a költészet varázslatával a Zink Event csa-
pata. Idén augusztus 13-án reggel ébredhe-

tünk a városszerte kihelyezett, piros masnikra
akasztott versekre, idézetekre.

„Szeretnénk, ha versekkel teli városra ébred-
hetnének az emberek, és a vers és művészet
csodáját vihetnék magukkal a nap indítása-
ként. Úgy gondoljuk, itt mindenki nyerhet.
Nyertese a kezdeményezésnek az, aki elküldi
kedvenc versét és megoszthatja másokkal.
Nyertese az, aki piros masnin verset talál és
feltölti szívét a költészettel. És nyertese az is,
aki a kezdeményezés hatására a kezébe vesz
egy verseskötetet és akár csak egy verset is
elolvas” – hangsúlyozza Zink Adél, a Verselj,
Győr! főszervezője.

Augusztus 13-án, pénteken érdemes nyitott
szemmel járni, keresni a piros masnis levélké-
ket, többek között az oszlopokon, a fák ágain,
a kerítéseken. Ezzel a kezdeményezéssel Győr-
ben április 11. helyett idén ezen a napon ünne-
pelhetjük a magyar költészet napját. 

VERSELJ, GYŐR!
Szerző: Földvári Gabiella
Fotó: Illusztráció
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Tavaly a pandémia nem tette lehetővé,
hogy megrendezzék a szervezők az Ün-
nepi Könyvhetet, ám idén igazán megad-

ják a módját a könyvek előtti tisztelgésnek.
Csütörtökön skót dudaszó csalogatja majd a
győrieket a programokra Kéri György előadá-
sában, és ezen a délutánon lesz a hivatalos
megnyitó is a Kisfaludy Károly Könyvtár ren-
dezvénytermében, 15:30-tól. Ezt követően a
szervezők egy kerekasztal-beszélgetéssel em-
lékeznek majd a nemrég elhunyt Joó József köl-
tőre, karikaturistára, a könyvtár egykori mun-
katársára. A nap folyamán könyvbemutatókkal,
vásári forgataggal is várják az érdeklődőket, sőt
akár kézműves foglalkozásokon is részt vehe-
tünk. Győr 750 – Pillanatképek Győr történe-
téből címmel a Karzat Színház előadása dél-
után 17 órakor kezdődik majd a Baross úton. A
darabot Pál Kálmán rendezte.

Szeptember 2-től rendezik országszerte az idei Ünnepi Könyvhetet, melyhez hagyományos módon a Dr.
Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér is csatlakozott. A program vásári forgatagot, könyvbemutatókat és
koncerteket is ígér, mindezt a város szívében, a Baross Gábor úton és a Kisfaludy Károly Könyvtárban.

IGAZI KÖNYVÜNNEP VÁRJA
A GYŐRIEKET SZEPTEMBER ELEJÉN

Pénteken délután három órától kezdődnek a
programok, megismerkedhetünk többek között
Biczó Zalán, Benedek Szabolcs és a Győri An-
tológia Közösség jubileumi kötetével is, de a Dr.
Kovács Pál Könyvtár egyik legújabb albumát, a
Győri képeskönyvet is bemutatják majd a szer-
zők. A Baross úton az Aranyalma páros kon-
certjét hallgatva a legfrissebb hazai könyvekből
vásárolhatnak az érdeklődők.

A szombat is izgalmas programokat tartogat. 10
órától a legkisebbeket szólítja majd meg a Kisfa-
ludy Károly Könyvtár rendezvénytermében Har-
cos Bálint interaktív felolvasása a Győri Pagony
szervezésében. Ezen kívül könyvbemutatókra is
várnak bennünket ezen a helyszínen, és a muze-
ális gyűjteményben is. Előbbiben Nagy István,
Iván Csaba, Hajba Ferenc és Nagy Roland, vala-
mint Juhász Árpád köteteivel ismerkedhetünk

meg író–olvasó találkozók keretében, utóbbiban
pedig beszélgetést hallgathatunk az Írórezidencia
program győri vendégével, Horváth Viktorral. A
92. Ünnepi Könyvhét és 20. Gyermekkönyvnapok
győri programja szombat délután a Baross útra
is invitálja az érdeklődőket, itt a Tudor Táblajáték
Műhely egyedi készítésű stratégiai táblás játéka-
ival ismerkedhetünk meg, miközben az aláfestő
zenét Németh Viktor prezentálja.

A rendezvény ingyenes, de a Kisfaludy Károly Könyv-
tárban rendezett programok előzetes regisztrációval
és védettségi igazolvánnyal látogathatók.

Regisztrálni a +36-96/516-673-as telefonszámon,
és a rendezveny.regisztracio2020@gmail.com 
e-mail-címen lehet.

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják! (x)
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A kerékpár-regisztráció célja a kerékpárok azo-
nosíthatóságával értékeink védelme, a bűncse-
lekmények megelőzése, a kerékpárlopások
számának csökkentése. A jelölést megelőzően
a kerékpár tulajdonjogát a tulajdonosnak hitelt
érdemlően igazolnia kell. (Vásárláskor kapott
számla, adásvételi szerződés.) Amennyiben a
tulajdonos ezekkel nem rendelkezik, a helyszí-

A Győri Rendőrkapitányság ismét meghirdeti a kerékpárok speciális pasz-
tával történő megjelölését, mely az önkormányzat támogatásának kö-
szönhetően a győri kerékpár-tulajdonosok számára továbbra is ingyenes.

ÚJRA KERÉKPÁR-REGISZTRÁCIÓ
nen kitöltött nyilatkozattal is lehetőség nyílik a
kerékpárok regisztrálására.

A kerékpárjelölés időpontja és helyszíne: Augusz-
tus 14., 28., 9–16 óráig, Győri Rendőrkapitányság
udvara (Győr, Zrínyi u. 54.) Érdeklődni lehet a
96/520-000/15-94, 15-44-es telefonszámokon,
vagy a kalibae@gyor.police.hu e-mail-címen.

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
Augusztus 3-án a brassói városházára hív-
ták a város lakóit, hogy megvitassák velük
az új városrészek csatornahálózatának
helyzetének kérdését. 

Július 21-e óta Colmarban is kötelező az ol-
tási igazolvány bemutatása a kulturális és
sportlétesítményekbe való belépéshez.

35 éves a Csallóközi Múzeum kiállítási épü-
lete címmel szervez jubileumi kiállítást a
dunaszerdahelyi Csallóközi Múzeum. 

Ayoka, a tavaly az erfurti állatkertben
született kiselefánt augusztus 5-én ün-
nepelte 1. születésnapját. Az ünnepre
rizsből és zabból készült „tortát” és gyü-
mölcsöket kapott.

Ingolstadt városa a tartomány kulturális
alapjából pénzt kap a kulturális rendezvé-
nyek támogatására „A kultúra újraindítása”
mottóval. A támogatási pénzek összege
maximum 500.000 euró.

Augusztus 12-én újraindult az iskolai okta-
tás Kuopio összes általános és középisko-
lájában. Az általános iskola 6. osztályától
kezdve ajánlott az arcmaszk használata.

Elhelyezték a tizedik defibrillátort a város
egy nyilvános telefonfülkéjében, amelyet
írországi polgárok adományoztak Nof
Hagalilnek.

Több mint 30 mozgásszervi rendellenes-
séggel küzdő sportoló vesz részt az atléták
napjának szentelt atlétikai versenyeken a
Nyizsnyij Novgorod-i Trud stadionban. 

Mobil népszámláló pontokat alakítottak ki
Poznanban. Augusztus 11-től szeptember
15-ig szerda délutánonként például a
Raczynski Könyvtár fiókjaiban lehet részt
venni az országos népszámláláson.

Folyamatosak a rendezvényekkel összekö-
tött oltási kampányok Sindelfingenben is, a
város is támogatja ezeket. 

Augusztus 8-án sikeresen befejezték az
összes dolgozó koronavírus-tesztelését
Wuhanban. Az elvégzett tesztek száma
meghaladta a 11 milliót.
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Az eddigi legjobb idővel, 2 óra 47 perc
alatt úszta át idén a Balatont Patkás
Tamás paraúszó. A Tomi Rockyként is is-

mert sportoló a Győri Úszó SE tagja, edzőjével,
Rajos Istvánnal sokat készültek a nagy napra.
Fél éve paramell technikáról paragyorsra vál-
tottak, valószínűleg ennek köszönhető az
egyéni csúcs. 

Patkás Tamás Rocky 27 évvel ezelőtt egy saj-
nálatos baleset kapcsán került először a hírek-
be, ekkor vesztette el lábait. Hét éve újra újsá-
gokban és televíziókban szerepel, ugyanis úgy
döntött, változtat az életén és úszni kezdett.
Terepe a nyílt víz lett, Magyarország összes
nagy tavát átúszta már többször is, specialitá-
sai pedig a hűvösebb külföldi hegyi tavak, de a
tengerektől sem riad vissza, tavaly még a
Boszporuszt is átúszta.

Patkás Tamás azt mondta, iszonyatosan bol-
dog volt, amikor partra ért, s az idei Balaton-
átúszás sok erőt ad majd neki. Kifejtette, té-
len még elképzelhetetlen volt számára ez a
teljesítmény.

Tamás a Balaton-átúszás után sem hagyja ab-
ba az edzést, heti négyszer úszik, mellette pe-

EGYÉNI REKORDDAL ÚSZTA ÁT A BALATONT PATKÁS TAMÁS
Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Vig Norbert

dig kondizik. A sportember Győr város pa-
rasport-nagykövete is, amivel nemcsak sors-
társait, hanem mindenkit motiválni szeretne.

Több célja is van még erre az évre: többek
között az Alpen–Adria Swim Kupában kell

még teljesítenie három állomást, Karinthiá -
ban egy hegyi tóban is fog majd verse-
nyezni, de Koppenhágában az Északi-ten-
gernél is megmártózik, végül Oroszország-
ban egy atomerőmű mellett is fog majd
kartempózni.

A vegyes érzelmekkel teli, egyáltalán nem szokványos előző tanév után bizakodva várja a szeptembert a
Győri Sport és Kreatív Technikum igazgatója. Csengeri Mária sokat remél az új tanévtől, amit körülbelül
350 diákkal, jelenléti oktatásban kezdenek meg szeptember elsején. Az oktatási intézményben a tanárok
és a diákok számára is sok tapasztalatot hozott a járványos időszak, sokat fejlődtek a digitális oktatásban,
de azért jobban hisznek a személyes kommunikációban és ismeretátadásban.  

„Komoly tervekkel vágtunk neki az előző tanév-
nek, aztán jött a járvány és teljesen átírta az el-
képzeléseinket, szinte teljesen át kellett állnunk
digitális oktatási rendre” – mondta a Győr Plusz-
nak Csengeri Mária. „Vegyes érzelmekkel telt az
elmúlt időszak, de sokat is tanultunk belőle, mi
tanárok, de a diákok és szerintem a szülők is” –
tette hozzá az igazgató. „Jó volt, hogy újra jelen-
létben zárhattuk az évet és értékelhettük tanu-
lóink teljesítményét, majd szinte azonnal neki is
álltunk előkészíteni az új tanévet” – fogalmazott
a Sport és Kreatív Technikum direktora. „Mivel
megváltozott a nevünk, Kreatív Technikum let-

tünk, még több figyelmet szánunk kreatív kom-
petenciáink erősítésére, kreatív munkacsopor-
tunk a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen vett
részt egy online továbbképzésen” – emelte ki
Csengeri Mária. „Természetesen jelenléti okta-
tásra készülünk a szeptemberben induló tanév-
ben, amikor újra meg kell majd tanítanunk az élő,
személyes kommunikációra diákjainkat, mert
azt tapasztaltuk, hogy túlságosan átvette náluk
az interneten és a chaten való kapcsolattartás”
– hangsúlyozta az igazgató. A Kreatív Techni-
kumban mintegy 350-en, a Móra-iskolában pe-
dig több mint 600-an kezdik meg a 2021–
2022-es tanévet, vagyis Csengeri Mária mint -
egy ezer diák előtt mondhatja majd el lelkesítő,
tanévnyitó beszédét.

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

Csengeri Mária  
igazgató, Sport és Kreatív Technikum

INDUL A SULI:  ÚJ TANÉV, ÚJ REMÉNYEK



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 fel
mérésszállítás. Autók, robo
gók kárpitjainak javítása, át
húzása. Tel.: 0670/884
6838.

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

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.

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

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

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.
Érd.: 0670/6750654.
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burkolás, festés, kőműves
munkák, víz villanyszerelés.
0630/8720564

Permetezés, vegyszeres
gyomirtás szakembertől,
garanciával. Érdeklődni le
het telefonon: 0670/384
8217.

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

Fűnyírást, fűkaszálást, par
lagfűmentesítést, sövény 

• 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

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

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

Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbon
tást is megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény
szerint számlát biztosítok.
0620/9967268

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,

88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

ÁLLÁS

Pénzkereset otthoni munká
val! Különféle termékek cso
magolása és egyebek elér
hetőségei, érd.: www.audio 
presshungary.oldalunk.hu
(ügyfélszolgálat: 0620/910
4517)

SZOLGÁLTATÁS

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

30.500 Ft/fő/7 éj  16.900 Ft/fő/3 éj
VACSORA AZ ÁRBAN.

NYÁRUTÓ Hajdúszoboszlón

www.frankvendeghaz.hu • 06-30/977-6495 

A Győri Nemzeti Színház árverés útján 5 évre bérbe adja az intézmény kezelésében lévô
színészbüfét/éttermet, elôcsarnoki nézôtéri büfét és a Kisfaludy terem büféjét. A részle-
tes hirdetmény és dokumentáció munkanapokon 9—15 óráig igényelhetô a retihajnalka@
gyoriszinhaz.hu és a pelikanalexandra@gyoriszinhaz.hu e-mail-címen. Az árverés idôpontja
2021. augusztus 23. hétfô, 9 óra, helyszíne a Gyôri Nemzeti Színház II. emeleti tárgyalója.
A bérleti jogviszony kezdô idôpontja: a veszélyhelyzet megszûnését követô nap, azaz a
pandémiás helyzetre és a 2021 évi I. tv. speciális szabályozására figyelemmel a
Parlament elsô (2021. évi) ôszi elsô ülésszakát követô 15 napon belül,
a Parlament által meghatározott napot követô elsô nap.

9022 Gyôr, Czuczor Gergely u. 7.



• 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

Kalodás tüzifa akció keményfából: 23.900 Ft
Kalodás puhafa akció tűzifának: 8.000 Ft
Kerti partihoz,kandallóhoz kis kiszerelésben TÜZIFA AKCIÓ!

EGALIZÁLT SZÁRÍTOTT LÉC, ZÁRLÉC
20% KEDVEZMÉNNYEL.
Kérje ajánlatunkat 
elérhetôségeinken!

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0630/3762712.

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

43 éves, diplomás, molett
nő társat keres egy magas,
értelmiségi, kirándulást ked
velő férfi személyében 50
éves korig. Bemutatkozást
judit.gyor@freemail.hu
emailcímre várom.

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.

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) elfogadása, beváltása
mindhárom alszámláról.
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés telefonon:
0630/3026149

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

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

ELADÓ

Győrszentivánon 850 nmes,
több lakás építésére is alkal
mas telek 45 nmes házzal
eladó. Irányár: 31.200.000
Ft. Érdeklődni lehet telefo
non: 0630/9169273.

KIADÓ

Kiadó! Balatonfüreden
igényes apartman partkö
zelben, Horváth Mihály
utcában! Ősfás kert, díj
mentes parkoló. Augusz
tus 16–20ig. Ár: 100
125.000 Ft/24 fő. Tel.:
+3630/4286171

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 2 szobás, 36
nmes, összkomfortos, ha
tározott idejű bérleti szer
ződéses lakást cserélne ha
tározotthatározatlan ide
jű, 4070 nmes, 23 szo
bás, panelépületben max
5. emeleti, nádorvárosi,
adyvárosi, szabadhegyi
bérleményre. (Hirdetés 
szám: 750)

Szigeti, 1 szobás, 26 nm
es, távfűtéses, felújított,
műanyag nyílászárós, hatá
rozott idejű bérleti szerző
déses lakást cserélne 12
szobás, 4565 nmes, hatá
rozatlan bérleti szerződé
ses bérleményre. Bán A.
u., Kossuth u. és Adyváros
kizárva. (Hirdetésszám:
410) 

Győr, Déry Tibor u. 11/a
info@marcal-etterem.hu
www.marcal-etterem.hu 

EGY-HÁZI-AS VENDÉGLÔ

Asztalfoglalás az étteremben vagy a 96/431-330-as telefonon.

BELÉPÉS kizárólag
védettségi igazolvánnyal
rendelkező vendégeknek!

Sok szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!

Belépő ára vacsorával:
3400 Ft/fő helyett 

2800 Ft/fő ZENÉS-TÁNCOS EST 
augusztus 27-én, pénteken 18–22 óráig

A jó hangulatot
A GYŐRI LLOYD EGYÜTTES

garantálja
Érkezés: 18 órától. Zene: 19–22 óráig

Győr, Déry Tibor u. 11/a
info@marcal-etterem.hu
www.marcal-etterem.hu 

EGY-HÁZI-AS VENDÉGLÔ

Asztalfoglalás az étteremben vagy a 96/431-330-as telefonon.

BELÉPÉS kizárólag
védettségi igazolvánnyal
rendelkező vendégeknek!

Sok szeretettel várjuk
kedves vendégeinket!

Belépő ára vacsorával:
4500 Ft/fő helyett 

3500 Ft/fő

NYÁR ESTI
ZENÉS-TÁNCOS

NÓTAEST
augusztus 28-án, szombaton

18 órai kezdettel

Magyarnóta-előadók:
Dóka Zsuzsanna és Bősi-Szabó László

Kísér:
Bertalan Péter előadóművész

A műsor után zene és tánc!

Vacsora: Óvári sült karaj,
Cornflakes bundás rántott csirkemell, 

vegyes köret, saláta, desszert

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, könnyűszerkeze
tes faház kerttel, fatüzelé
ses, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne
36–55 nmes, határozott
határozatlan, erkélyes, 1+fél
szobás, révfalui, nádorváro
si, adyvárosi bérleményre. 
(Hirdetésszám: 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 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)
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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 14. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Áldozat és örök hűség – dokumentumfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert
11:00 Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
12:15 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
13:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
14:00 Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
15:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
15:45 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 A hetedik – dokumentumfilm
21:00 Egy nap a világ – India / útifilm (2. rész)
21:30 A jelen és a jövő színháza – beszélgetés Bakos-Kiss Gáborral
22:00 A magyarság totemállatainak nyomában 
23:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló

AUGUSZTUS 15. VASÁRNAP   

07:00 Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
08:00 A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
09:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Építech – házépítők magazinja
10:00 A Szulejmán-titok – dokumentumfilm
11:00 Credo – katolikus krónika
11:30 Az egészséges táplálkozás 
12:10 Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
13:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
13:45 Konkrét – hírháttér műsor
14:00 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
14:55 Gázfröccs – autós magazin
15:20 Mosonmagyaróvár műemlékei 
16:00 Zooo+ – állatbarátok magazinja
16:30 Győri7 – heti hírösszefoglaló
17:30 Építech – házépítők magazinja
18:00 Mi odafent szoktunk elszámolni 
19:00 Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
19:15 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva 
19:30 Egy kilincstől a villanymozdonyig… 
20:30 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
21:00 Költöző madarak – dokumentumfilm
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Iza és Krisztián – tévéjáték (16)

AUGUSZTUS 16. HÉTFŐ   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
07:00 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
07:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
08:00 Hívószava a hal… – M. Novák András festőművész
09:00 Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Nyugdíjas Egyetem – Darwin, a megosztó személyiség
11:30 Anna és Berci zöld világa 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (1. rész)
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 A jelen és a jövő színháza – beszélgetés Bakos-Kiss Gáborral
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 17. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (1. rész)

AUGUSZTUS 14-TŐL 20-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: J. Kovács Andrea

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

Villanyautós találkozó lesz Gönyűn augusztus
15-én: elektromos autós újdonságok, teszt -
vezetés, elektromos kamion, szörf, hajó. Rész-
letek: villanyautosok.hu > > >

Holtágparti holdfényparti csábít szórakozás-
ra augusztus 15-én, vasárnap az Aranypart
II-n. Újra izgalmas programokkal jelentkezik
a Terasz Csoport által működtetett Kultúr -
strand. Lesz kézműves foglalkozás, bőrönd-
kiállítás, közösségi piknik és természetesen
koncert. A részvétel ingyenes, de regisztráció -
hoz kötött. Részletek és jelentkezés a Kul-
túrstrand Facebook-oldalán. > > >

A Magyar Ispitában augusztus 17-én, ked-
den 16–17.30 között Bácsi Magdolna gyűjtő
meséli el kalandos élettörténetét. A kiállító-
teremben jelenleg az ő távol-keleti gyűjte-
ményéből látható a Kelet fehér aranya című
porcelánkiállítás. > > >

Udvari koncertek 3. Augusztus 18-án, szerdán
19 órakor a József Attila Művelődési Ház udva-
rán (Móra Ferenc tér 1.) a Rába Koncert Fúvós -
zenekar ad koncertet. A részvétel ingyenes, de
regisztrációhoz kötött. (96/421-740, illetve ren-
dezveny.regisztracio2020@gmail.com) > > >

09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A jelen és a jövő színháza – beszélgetés Bakos-Kiss Gáborral
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Egy nap a világ – Szlovákia / útifilm
11:00 Kvantum – tudományos magazin
11:30 Építech – házépítők magazinja
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Csoportkép – dokumentumfilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (2. rész)
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Luther Márton Békéscsabán 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 18. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Balett hétfő – a Győri Balett műsora
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Trianoni tárlatvezetés 
10:00 Így látták ők… Hamvas Bélát 
11:00 Közérthetően a stroke-ról 
11:40 Moholy-Nagy László – születésének 125. évfordulója
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Anna és Berci zöld világa 
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Csoportkép – dokumentumfilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 19. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (3. rész)
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Határtalan tudás – Régészeti rejtélyek a Pilisben
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Trianoni múltidézés az orgona hangján 
11:20 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Anna és Berci zöld világa 
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (4. rész)
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Anna és Berci zöld világa 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 In medias res – portré Sándor György humoralistáról
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 20. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Anna és Berci zöld világa 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (4. rész)
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A völgy hangja – dokumentumfilm
10:15 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:45 Navigátor – magazin
11:15 Macskakő – Somoskőújfalu helytörténeti értékeiről
18:50 A szeri kunhalmok nyomában – egy legenda nyomában
20:00 Békebeli Budapest – dokumentumfilm
21:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (5. rész)
21:30 A templomfestő – dokumentumfilm
21:45 Egy malomban őrlünk – kisfilm
22:00 Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
23:00 Szent István-díj 2020 – átadási ünnepség (ism.)

Miklósa Erika augusztus 26-án lép fel
Győrben, a Filharmónia Magyarország
OrgonaPont koncertsorozatának kereté-
ben. A szoprán énekművésznő az Evan-
gélikus Öregtemplomban ad hangver-
senyt Somogyi-Tóth Dániel orgonamű-
vész és Tóth László trombitaművész köz-
reműködésével 20 órai kezdettel. További
információ: www.filharmonia.hu > > > (x)

AJÁNLJUK!
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

1399 Ft/kg

Sertéslapocka

Füstölt házikolbász

999 Ft/kg

Hagyományosan füstölt
kenyérszalonna

1399 Ft/kg

149 Ft/kg

Akció: augusztus 13—19.

Sertésmáj 350 Ft/kg
Sertés puhaszalonna 499 Ft/kg

Görögdinnye
(takácsi, ladaméri)

Steffl dobozos sör
4,1%-os, 0,5 l, 378 Ft/l

kartonos ár

189 Ft/db

Jägermeister
1 l

5999 Ft/db

Kulcsár Kornél 93. percben szerzett tizen-
egyesgóljával egyenlített a WKW ETO FC Győr
a Haladás otthonában, beállítva így az 1:1-es

végeredményt a Merkantil Bank Liga második for-
dulójában rendezett összecsapáson, a hétvégén.
Klausz László vezetőedző a mérkőzéssel kapcsolat-
ban elmondta, a csapat mindent belerakott a
meccsbe, nagyszerűen játszottak a játékosok, és
ezt az akarást ajándékozta meg a sors az utolsó
utáni pillanatokban befújt büntetővel.

A kései egyenlítő találat komoly löketet adhat az
ETO-nak az elkövetkező fordulókra, hiszen egy eről-
tetett menet következik: egy héten belül három
meccset játszanak Klausz László tanítványai. Vasár-
nap a két döntetlennel álló Szentlőrinc érkezik az
ETO Parkba. „Abszolút nem becsüljük le az ellenfe-
let! Megnéztem a meccseiket, ezeken stabil csapat
benyomását keltette a hétvégi ellenfelünk, vannak
erősségeik, de elvárható, hogy hazai pályán a győ-
zelemért játsszunk!” – hangsúlyozta az ETO veze-
tőedzője. Augusztus 18-án, vagyis jövő szerdán Bu-
daörsre látogatnak a zöld-fehérek, majd 22-én, va-
sárnap a Soroksár jön Győrbe. Klausz László a so-
rozattal kapcsolatban elmondta, nem tervez sok
változást az előttük álló mérkőzéseken, de egy-egy
sérülés bármikor keresztülhúzhatja a számításait,

KLAUSZ LÁSZLÓ: JÓ ÚTON JÁR AZ ETO 

ennek ellenére bízik a keretben, hisz szerinte jó já-
tékosok alkotják. A szakember azt is hozzátette, jó
úton jár a csapat, egyre inkább visszaköszönnek
azok a játékelemek, melyeket az edzéseken gyako-
rolnak. Hír még a klub háza tájáról, hogy Vukasovic
Marko kérte szerződésének felbontását, amit az
ETO elfogadott. A védő a szerb első osztályú Prole-
ter Novi Sad gárdájában folytatja pályafutását. 

Fotó: eto.hu

Az MTK elleni haza döntetlen után Kisvárdán
nem sikerült pontot szereznie a Gyirmót FC
Győrnek a labdarúgó NB I.-ben. Melnik veze-

tő góljára három perccel később Varga Barnabás
válaszolt, majd a félidő végén a hazai csapatból

CSERTŐI: „HATÉKONYABBAN KELL JÁTSZANUNK!”

Fotó: gyirmotfc.hu

Ötvöst állította ki a játékvezető. A második játék-
részben tíz emberrel szerezte meg a Kisvárda a
győzelmet jelentő találatot. 

„Sajnos nem tudtunk élni az emberelőnyünkkel,
úgy érzem, végig kézben tartottuk a mérkőzést, de
a helyzeteinket nem váltottuk gólra. Ez ugyanolyan
egyéni hibának számít, mint amiket a kapott gólok
előtt elkövettünk. Ezek azonban benne vannak a fo-
ciban! A csapat szerintem jó arcát mutatta, csak
sajnos ez kevés volt a győzelemhez. Sokkal racio-
nálisabban, hatékonyabban kell játszani” – értékel-
te az összecsapást Csertői Aurél, a Gyirmót veze-
tőedzője. 

A sárga-kékekre nem vár könnyű feladat a hétvé-
gén, a MOL Fehérvár gárdája látogat az Alcufer
stadionba szombaton este. „Az ellenfél nagyon
erős kerettel rendelkezik, az első fordulóban
ugyan csak döntetlenre futotta a Zalaegerszeg
otthonában, de óriási mezőnyfölényben játszot-
tak és rengeteg helyzetet kidolgoztak. Nem mi va-
gyunk a találkozó esélyesei, de a futballban bármi
előfordulhat és nem biztos, hogy az erősebb csa-
pat nyer. Megpróbálunk erőn felül teljesíteni és
megkeseríteni a Fehérvár dolgát!” – mondta a
szakember. A Gyirmót a héten egy horvát védővel
erősítette meg keretét, egy plusz egyéves szerző-
dést kötött Frane Ikiccsel. 
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Avilágnak, a sportnak, a szurkolóknak, az
olimpikonoknak, mindenkinek! Mert az
olimpia egy négyévente megtartott

örömünnep, ahol a sportot, a sportszerűséget,
a barátságot ünneplik az emberek. Ahol nem
ellenségek vannak, hanem ellenfelek, s ahol
tiszta eszközökkel küzdenek egymás ellen,
ahol a teljesítmény számít. Ahol tudni kell mit
kezdeni a sikerrel és a kudarccal is.

Soha nem jártam még olimpián, de munkatár-
saimnak köszönhetően a rióit és a tokióit is vé-
gigdolgozhattam itthonról. A győri EYOF, a mi
„miniolimpiánk” pedig annyira testközelben
zajlott, s annyira tűzközelben voltunk, hogy
azóta is hálás vagyok a sorsnak és azoknak,
akik bíztak bennünk.

Most két héten keresztül annyira pörögtünk szer-
kesztőtársammal, Mireider Mátéval, hogy biztos
vagyok benne, pár napig még lézengünk, s nem
találjuk a helyünket. Várjuk az újabb közvetítése-
ket, az újabb üzeneteket Tokióból, amik már nem
jönnek, mert kialudt a láng, így próbáljuk felvenni
a hétköznapok ritmusát. Persze megkönnyebbü-
lés és öröm is van, mert megcsináltuk, úgy, ahogy
szerettük volna. Úgy tudtunk együttműködni a
Tokióban dolgozó Nagy Roland sportújságíró kol-
légánkkal, ahogy azt elterveztük, olyat tudtunk
adni a Győr+ Online olvasóinak, amellyel reméljük,
édesebb volt a reggeli kávé, és a fogmosás köz-
ben is mosolygott a tükörkép. Egy kicsit többet,
egy kicsit különlegesebbet, hiszen a Győr+ Média
ismét ott lehetett egy olimpián!

Számos csodát élhettünk meg, magyar klasszis
teljesítményeket, csúcsra éréseket, szembe -
nézéseket, összegzéseket. Örömittas szavakat,
meghatott bajnokokat, s édesen-sós könnye-
ket, amelyek a megkönnyebbülésből, a hálából
és az emberfeletti munkából fakadtak.

Rengeteg tiszteletet érdemlő sportolót láthat-
tunk, olvashattunk, akik nagyon odatették, ki-

MÉGIS KELLETT EZ AZ OLIMPIA! 
Szerző: Havassy Anna Katalin 

hajtották magukat, dacolva a szigorú szabá-
lyokkal, az állandó maszkviseléssel, a bezárt-
sággal, a kiszámíthatatlansággal. Írhattunk
ezekről a szimpatikus, szerethető emberekről,
akiknek sokszor a sorsa is kirajzolódott egy-
egy versenyen, akik szeretteikről sem felejt-
keztek el az interjúkban. Izgulhattunk, vajon
Roland tudott-e enni már aznap, s vajon oda-
ér-e a néha életveszélyesnek beillő japán ta-
xikkal vagy a hűtőkocsi hőmérsékletű buszok-
kal a különböző helyszínekre, ahol viszont sok-
szor +40 fok is lehetett. 

Aggódtunk sportolókért, hogy bírják-e majd a
szélsőséges időjárást, hogy Kopasz Bálinton, a
győri kajak-kenuson miért nincs sapka, és
szurkoltunk, hogy vajon Roland a BMX-verseny
után nem kap-e olyan napszúrást, hogy a kö-
vetkező napot a gyufaskatulyányi szobájában
lesz kénytelen tölteni… Fáradtak voltunk haj-
nalban, de egy 5 óra körüli magyar aranyérem
jobb bármilyen kávénál… S most már bevallha-

tom: ha nem Roland üzenetére ébredtem haj-
nalban, már kérdeztem is tőle, merre jár… Mert
a Győr+ Média megint ott volt az olimpián! 

Egy furcsa, de csodálatos, a koronavírus ár-
nyékában megtartott olimpián. A japánok így
is megtettek mindent, hogy jól sikerüljön, és
valljuk be: büszkék lehetnek magukra. Nem
érződött, hogy erősebbnek hiszik magukat
bárkinél, hiszen ott volt mindenhol a kordon,
a tesztpont, a fertőtlenítő, és persze a millió -
nyi maszk. Reméljük, olimpián most először
és utoljára! 

Most már elismerem: tévedtem. Hiba lett vol-
na lefújni ezt az olimpiát. Hatalmas tévedés…
Sokat kaptunk, amelyek egy életen át kísér-
nek mindenkit, aki valamilyen formában ré-
szese volt.

Jöhet 2024 és Párizs! Reméljük, ismét velünk,
a Győr+ Médiával a helyszínen!

Sokáig úgy voltam vele, el kellett volna törölni a mostani olimpiát, mert ez így
nem az igazi, ez így nem a sport ünnepe. Nem lehetnek ott a szurkolók, üre-
sek a lelátók, az újságírók is korlátok között dolgozhatnak. Meg amúgy is, ne
akarjunk mindig mi lenni az erősebbek! Napról napra változott meg a vélemé-
nyem, s most már teljes meggyőződéssel írom: kellett ez az olimpia! 

Fo
tó

: M
TI
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Mennyire máshogy képzeltük el az egé-
szet két évvel ezelőtt. Nemcsak mi, az
ötkarikás játékokra készülő újságírók,

hanem a szurkolók, és a főszereplők: a sporto-
lók is. Az előkészületek alapján biztosak voltunk
benne, hogy Tokió minden idők egyik legjobb, leg-
emlékezetesebb olimpiáját rendezi majd. Felejt-
hetetlen lett, de nem elsősorban a tökéletes szer-
vezés, a csodálatos hangulat, a színes kavalkád
miatt, hanem azért, mert ez volt minden idők el-
ső, és reméljük, utolsó olimpiája világjárvány ide-
jén. Tokió a csonka nyári játékok szomorú sorába
kénytelen beállni: a háborúk miatt elmaradtak
mellé, a több ország bojkottja miatt ,,hiányos"
1980-as moszkvai és 1984-es Los Angeles-i, és
a magyar sport Trianonjaként is emlegetett
1956-os melbourne-i közé. Erről az olimpiáról
most éppen az hiányzott, ami élteti a sportot,
megadja a hangulatot, jobb eredmények felé űzi
a versenyzőt: a néző, a szurkoló, és a találkozások
lehetősége. Az embernek sírni lett volna kedve,
amikor a metrókocsikból szerte a városban a ki-
halt, ám csodálatosra felépített szurkolói zónákat
látta üresen, szellemvárosként, vagy elsétált a
máskor tömegeket vonzó lehúzott redőnyű aján-
dékboltok mellett. Ők készültek, szívüket-lelküket
kitették, hogy mindenkit kiszolgáljanak. Nem volt,
nem lehetett rá szükség.

A legtöbb résztvevő véleménye az, hogy egyálta-
lán lett olimpia, arra csak Japán volt képes. Ezt
más ország így nem vállalta volna be, és akkor a
sportolók arra a sorsra jutottak volna, mint a ma-
gyar olimpikonok '84-ben. Képzeljék csak el az ak-
kor ereje teljében, és pályafutása csúcsán lévő

győri kajakost, Ábrahám Csabát, aki éveken át ké-
szült a Los Angeles-i olimpiára, majd miután már
átvette a formaruhát, készült az esküre, egy reg-
gelen betoppant a dunavarsányi edzőtáborba a
párt akkori embere, és bejelentette, politikai dön-
tés alapján nem megy Magyarország az olimpiára.
Az, hogy egy világ dőlt össze akkor a sportolóink-
ban, enyhe kifejezés. Ez történt volna azokkal is,
akik most készültek életük versenyére. Óriási kö-
szönet Japánnak, hogy megélhették az álmukat,
és nem veszett kárba a munkájuk. Még akkor is
ezt kell mondanunk, ha az olimpián tapasztalható
vasszigorral megnehezítették sportoló és – saját
bőrömön tapasztaltam – újságíró dolgát is. 

Örök élmény marad Cseh Laci utolsó úszása, Milák
Kristóf aranyérme az „úszógatya-incidens” után,
a beszélgetés edzőjével a sajtósátor árnyékában,
elbújva a szervezők elől, a Lőrincz testvérek
könnyfakasztó öröme és őszintesége, és Kopasz
Bálint üzenete Győrnek a győzelme után. Idővel
majd csak a szépre emlékszem, ahogy Hárspataki
Gábor törött, vérző orral mosolyogva nyilatkozik,
ahogy az olasz olimpiai bajnok magasugró ott ün-
nepel előttem másfél méterrel és odaírja a nevét
a jegyemre, majd megköszöni a filctollat, vagy a
Győr Plusz-os kitűzőt cserélő japán kisgyerekek,
amikor közös fotót kérnek egy magyar emberrel.

A szép és jó megmarad, a szigorral járó kellemet-
lenség pedig törlődik majd a memóriából. Berecz
Zsombor ezüstérmes vitorlázónk volt nagyon
őszinte utolsó futama után. Azt mondta, elszige-
telték őket mindenkitől, a hátsó lépcsőn kellett
közlekedniük, úgy bántak velük, mint egy leprás-
sal, de mégis le a kalappal a rendezők előtt. Mert
ezt csak így lehetett. Az újságírók is elfelejthették
a találkozásokat a sportolókkal, az exkluzív inter-

júkat, amikre általában van lehetőség. Itt egy hely
volt, ahol kérdezhettünk, a vegyes zóna, és sem-
mi más. Ez jutott az ország sportnapilapjának, a
legnagyobb internetes portáljának és a Győr
Plusznak is, nem volt kivétel. Lehetett feszegetni
a határokat, de nem volt érdemes. A hírverseny
ellenére a magyar újságírók összetartó csapatot
alkottak, mindenben segítették egymást, az
olimpián ebben a közegben nem a politika léte-
zett, hanem a hajrá, magyarok!

Adódott egy olyan szituáció, amikor az újságíró
és a szakmán kívüli énem viaskodott bennem. A
győri kenus páros, Balla Virág és Takács Kincső
ötödikek lettek a döntőben, csalódottnak lát-
szottak. Követem a pályájukat régóta, tudom,
hogy éremért mentek Tokióba. A futam után jöt-
tek az interjúzónába, Virág beszélt, Kincső lehaj-
tott fejjel nézett maga elé, válaszoltak ugyan a
kérdésekre, de látszott rajtuk, hogy fejben más-
hol járnak. Gyorsan tovább is mentek, majd távol
mindenkitől a kordonok mellett megálltak, és el-
kezdtek beszélgetni, potyogtak a könnyek, az
volt az első alkalom, miután kijöttek a partra,
hogy kettesben maradtak, senkitől sem zavar-
tatva. Néztem őket távolról egy ideig, és gondol-
kodtam, hogy ebben az érzelmektől túlfűtött
helyzetben vajon mit mondanának, ez lenne az
igazi cikk, és a kép, ami minden fotós álma. Aztán
szépen sarkon fordultam, és csendben, úgy, hogy
észre se vegyék, elsétáltam mellettük. Ezek a pil-
lanatok nem tartoztak másra. Mi büszkék va-
gyunk rájuk bulvár nélkül is.

Én pedig büszke vagyok a Győr Pluszra, hogy
sorrendben harmadik olimpiáján lehetett ott,
továbbra is egyetlenként a nem budapesti köz-
pontú médiumok közül.

OLIMPIA SZURKOLÓK NÉLKÜL
Szerző: Nagy Roland
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Nagy Roland 
tokiói tudósításait 
támogatták:

Aköszöntésen dr. Dézsi Csaba András, a város polgár-
mestere is beszédet mondott. Kiemelte az egykori
győri olimpikonok teljesítményét és gratulált a fiata-

loknak, majd hozzátette, hogy hatalmas, amit elértek, ezért
nagyon büszke rájuk, emellett továbbra is azt várja, hogy jól
teljesítsenek, hiszen fiatal koruk miatt még fényes jövő áll
előttük. A polgármester az edzőket is méltatta és elmondta,
hogy saját tapasztalata alapján a sikerben nemcsak a spor-
tolóknak, de trénereknek és a csapattársaknak is nagy sze-
repük van. 

Az olimpikonoknak ezután ajándékokat adtak át, a város
polgármestere mellett Kammerer Zoltán és Dusev-Janics
Natasa olimpiai bajnokok is megjutalmazták a sportolókat
és edzőiket. 

Érdekesség, hogy Kopasz Bálint edzője egyben a 24 éves
fiú édesanyja is. Bálintot erről is kérdezte stábunk, de azt
mondta, hogy 9 éves kora óta ehhez volt ideje hozzászokni,
és egyébként az édesanyja pont úgy viselkedik vele az ed-
zéseken, mint otthon. A fiatal sportoló arról is beszélt, hogy
jelenleg nagyon fáradt és iszonyatosan jólesnek neki a szur-
kolók és főként a győriek gratulációi. 

A kiváló versenyzőknek pedig Győr alpolgármesterei, Radnóti
Ákos és Szeles Szabolcs, valamint az országgyűlési képvise-
lők, Simon Róbert Balázs és Kara Ákos, illetve Hajtó Péter ön-
kormányzati képviselő is személyesen gratuláltak.

A KAJAK-KENUS GYŐRI OLIMPIKONOKAT
FOGADTÁK A VÍZITELEPEN 

Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Ács Tamás

Kopasz Bálint olimpiai aranyérmes kaja-
kos, Balla Virág és Takács Kincső olimpiai
ötödik helyezett kenusok sétahajóval ér-
keztek a Győri Vízitelepre kedden délután.
Hatalmas ováció és tömeg fogadta a győri
versenyzőket. A Kajak-Kenu SE tagjai fel-
emelt lapáttal várták a sportolókat, akik
edzőikkel, Kopaszné Demeter Irénnel és
Szabados Krisztiánnal érkeztek. 




