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Megérkeztek a Google-térképre a
Volánbusz Zrt. vidéki városi menet-
rendjei – jelentette be Vitézy Dávid, a
Technológiai és Ipari Minisztérium
közlekedésért felelős államtitkára. Az
újítással könnyebben tervezhető az
utazás városokon belül is. Korábban
már a helyközi járatok menetrendje is
elérhetővé vált, most pedig közel 70
város – köztük Győr – menetrendje is
felkerült a szinte minden számítógé-
pen és okostelefonon elérhető adat-
bázisba. Így most egy oldalon, egysze-
rűen tudjuk buszos utazásunkat meg-
tervezni az országon belül szinte bár-
hova, nem kell több alkalmazást vagy
weboldalt egyszerre használni. Leg-
könnyebben a Google-ban az úticé-
lunkra keresve, az „Útvonal tervezése"
gombra kattintva érhetjük el az adato-
kat – itt pedig a Busz ikonra kattintva
már látni fogjuk a győri helyi járatok
menetrendjét. Ugyanígy egy buszmeg -
álló nevére rákeresve, majd arra rákat-
tintva láthatjuk az oda érkező buszok
érkezési idejét és a járat számát is.

KÉNYELMES ÚJÍTÁS

Év végén lejár a Volánbusszal kötött megállapodás, ezért az önkormányzat újabb pályá-
zatot ír ki, ismét egyéves időtartamra. Szeptemberig várja a hazai vagy külföldi szolgál-
tatók jelentkezését a város, amely egyébként már hosszú távon, előre is gondolkozik.
„Alapos munka, stratégiai gondolkodás zajlik a háttérben, úgy tervezzük, hogy a későb-
biekben nem egy, hanem tíz évben határoznánk meg ezt a fajta szolgáltatási ellátási kö-
telezettséget. A közelmúltban járt a városban Mosóczi László közlekedési államtitkár, aki
bejelentette, hogy Győr milliárdos támogatást kapott az elővárosi közlekedés fejleszté-
sére és a koncepció kidolgozására, ennek részét képezi egy széles körű felmérés, ami a
győriek közlekedési szokásait tükrözi. Úgy gondolom, hogy ezeket is beépítve kell majd
a későbbiekben kiírni egy hosszú távú közbeszerzést a helyi autóbuszos személyszállítás
ellátására” – mondta el a Győr+ Médiának Szeles Szabolcs alpolgármester. 

BUSZOS TENDERT ÍR KI A VÁROS
Pályázat keretében döntöttek a város két kulturá-
lis intézményének új elnevezéséről. Ezentúl Gyir-
móton Győri Szabó József Művelődési Ház, Mén-
főcsanakon Bezerédj-kastély Művelődési Ház né-
ven működnek tovább. Érdemes tudni, hogy janu-
ár 1-jétől a Ménfőcsanak–Gyirmóti Művelődési
Központ a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér szervezeti egységeként működik. A két műve-
lődési ház a továbbiakban a könyvtár külön-külön
szolgáltatási pontja lett.

ÁTNEVEZETT KULTÚRHÁZAK
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A KÉPVISELŐ VÁLASZOL

A GYŐR+ KÉRDEZ
Dr. Fekete Dávid a 2. számú választó -
kerület képviselője, hozzá tartozik a bel-
város egy része, ahol időről időre prob-
lémát jelentenek a hajléktalanok, a kére-
getők, a vandálok és a közterületen alko-
holt fogyasztók. Mit tud tenni a képvise-
lő a belváros közbiztonságáért?

Tizenkét éve vagyok önkormányzati kép-
viselő, azóta folyamatosan érkeznek a
belváros közbiztonságával kapcsolatos
megkeresések. A városrendészet felállí-
tásával azonban látványosan javult a
helyzet. Fontosnak tartom, hogy látható
legyen a rendvédelmi erő: a városrendé-
szet a rendőrséggel közösen olyan jár -
őrözést tart, amely önmagában is vissza-
tartó erőt jelent. Örülök annak, hogy ők is
kiemelten kezelik a belvárosi területet.
Számtalan más jó példa is van arra, ami-
vel javítjuk a közbiztonságot, többek kö-
zött folyamatosan bővítjük a kamera-
rendszert, erősítjük az élőerős szolgála-
tot, és egy megújult belvárosi rendőriroda
is az állomány rendelkezésére áll. Szor-
galmazom, hogy ahonnan több bejelen-
tés érkezik, mint a vasútállomás vagy az
Arany János utca környéke, ott fokozot-
tan legyenek jelen a járőrök. A választó-
kerületem közbiztonsága érdekében kép-
viselői keretemből évről évre támogatom
a városrendészetet, amelyet technikai
eszközök vásárlására, elsősorban test -
kamerák beszerzésére fordítanak a biz-
tonságosabb, professzionálisabb munka
lebonyolításához.

Az első napirendi pontban a képviselők tárgyalták
a költségvetés módosítását; abba beépült az a 10
milliárd forintos támogatás, amit a kormány ad
az ipari park bővítésére. Előzetesen is tudni lehe-
tett, hogy a változtatási tilalom lesz a legizgalma-
sabb téma. Mint ismert, az intézkedést azért hoz-
ta dr. Dézsi Csaba András, hogy a városban a ko-
rábbi években általános „össze-vissza” építkezé-
seknek elejét vegyék. Ezt később bírósági döntés
semmisítette meg, változásokkal azonban a köz-
gyűlés ismét visszahozta azt. Ez a második verzió
a Kúria előtt nem állt meg, szakértői véleményt
hiányolt a legfelsőbb bírói szervezet. 

Most harmadjára került a képviselők elé a
tervezet. Az ellenzéki képviselők közül többen
is felszólaltak. A polgármester felkérésére
Szaksz Vince, a város főépítésze reagált az el-
hangzott kérdésekre. A legfontosabb infor-
máció az, hogy ez év decemberére elkészül az
új építési szabályzata a városnak, így a mos-
tani tilalom csak átmeneti eszköz.

Új utcanevekről is döntöttek: a Répce utcai is-
kolánál és óvodánál Kovács Margitról nevez-
nek el teret. Ménfőcsanakon, a Hegyalja és
Krúdy Gyula utcák által határolt övezetben
utcát neveznek el Gangl Andrásról, aki képvi-
selőként és polgárőrként járult hozzá a város-
rész fejlődéséhez. Szintén utca viseli majd
Bergmann Miksa nevét Gyárvárosban, a Hű-

ÚJ UTCANEVEKRŐL ÉS PRO URBE DÍJRÓL IS DÖNTÖTT A KÖZGYŰLÉS 

10 MILLÁRDOS TÁMOGATÁS
AZ IPARI PARK BŐVÍTÉSÉRE
A tavasz utolsó napján ismét összeült a város közgyűlése. Győr költség -
vetése kiegészült az ipari park bővítésére adott 10 milliárd forinttal, de
a képviselők döntöttek Szabadhegy, Adyváros és Újváros építési sza-
bályzatáról is. A legfontosabb téma azonban ismét a változtatási tila-
lom volt, de kitüntetésekről és a szeszgyári szaghatásról is volt szó.

tőház utca közelében. A győri születésű fel-
találó, gépészmérnök munkássága számos
acélipari vívmányhoz kötődik. Dr. Dézsi Csaba
András kiemelte: örvendetes, hogy Győrben
a közelmúltban elhunyt, városért sokat tevő
emberek emlékét így őrzik meg.

A város 10 millió forinttal támogatja a Petz Ala-
dár Egyetemi Oktató Kórházat, amit várhatóan
műszerbeszerzésre fordít majd az intézmény.

Szent László-emlékérmek odaítéléséről is
döntöttek: a kitüntetést Csepi László ezredes,
polgári védelmi felügyelő, Malasits Zsolt kép-
zőművész, Pálfalvi Gábor sportújságíró, vala-
mint Radek József, a Palatia Nyomda ügyve-
zetője veheti át a június 27-ei ünnepi dísz-
közgyűlésen. Pro Urbe-díjat kap Glázer Péter,
a Győrszentiváni Sport Egyesület elnöke. 

A napirendi pontok utáni felszólalásokban is-
mét előkerült a szeszgyár; Takács Krisztián és
Bárány István képviselők is lakossági meg -
keresésekről számoltak be, hogy ismét rend-
kívül kellemetlen a szaghatás a gyár felől. Rad-
nóti Ákos alpolgármester válaszában kifejtette,
hogy a gyár területén kívül, a folyóparton, ahol
a szeszgyárnak van egy kivezető csöve, lakos-
sági bejelentés alapján a bejelentőkkel együtt
kint jártak, hogy szemügyre vegyék az esetle-
ges szennyeződést és szaghatást. Az illetékes
hatóságok is vizsgálatot indítottak, mert gya-
kori továbbra is a probléma, de egyeztetésre
hívták a szeszgyár vezetőségét is. 

Szerző: Mireider Máté
Fotó: O. Jakócs Péter
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Miután a régió legnagyobb bevásárló-
központjában a múlt héten véget ért a

750-es jubileumi érmék átadási sorozata,
szerdán az egyik meghatározó, győri iskolá-
ban folytatódott a sorozat. A polgármester
a Győri SZC Krúdy Gyula Turisztikai és Ven-
déglátóipari Technikumban zajló ágazati vizs-
gát nyitotta meg, majd 58 diáknak, illetve a
környéken lakó fiatalnak adta át személyesen
Győr város 750-es érméjét. Dr. Dézsi Csaba
András a Győr+ Médiának azt mondta, öröm
látni, hogy milyen felkészült és elhivatott fia-
talok tanulnak a Krúdyban, akik ráadásul a
győri forintoknak is nagyon örültek.     

Radnóti Ákos arra hívta fel a figyelmet,
hogy idén Adyvárosban, új helyszínen, a
Grabo-sátor felújítása miatt, a Győri

Tánc- és Képzőművészeti Iskola udvarán – be-
járat az intézmény Sport utca felőli kapuján, a
Szabolcska M. u. mellett – működik június 4-
én 8 és 16 óra között a kihelyezett hulladékud-
var. „Tavaly is sikeres volt a felhívás, a város-
részben élők, több mint háromszázan, több
ezer kilogramm hulladékot helyeztek el az ak-
ció során” – tájékoztatott az alpolgármester,
a terület önkormányzati képviselője. A lakók
ide, a kihelyezett hulladékudvarba vihetik az
elektronikai, a fém-, a papír-, a műanyag hul-
ladékot, a nyesedéket, az építési törmeléket,
a csomagolóanyagokat, a bútorokat, a beren-
dezési tárgyakat. (Kivéve a veszélyes hulla-
déknak számító anyagokat.) A hulladék lera-
kásához szükséges vagy a lakcímkártyát,
vagy hulladékdíjszámlát felmutatni. A lomta-
lanítás a rendőrség és a városrendészet ki -
emelt biztosítása mellett zajlik.

ADYVÁROSI NAGYTAKARÍTÁS ÚJ HELYSZÍNEN

Radnóti Ákos alpolgármester az
adyvárosi nyári nagytakarításról
számolt be lapunknak, valamint
kedden a Győr+ Rádió vendége-
ként számos, más fontos közér-
dekű témát érintett a beszélge-
tésben.

FEJLESZTÉSEK, KÖZÉRZETJAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Vig Norbert

Az alpolgármester beszélt a város jelenleg zajló
legnagyobb beruházásáról, a Kuopio parki par-
kolólemez építésének munkálatairól, aztán a
Grabo-sátor felújításáról, a játszóterekre kihe-
lyezett napvitorlák fontosságáról, melyből a vá-
ros idén több mint nyolcvanat szerelt fel, és a
város virágosításáról. Továbbra is az a cél, hogy
Győr az egyik legvirágosabb magyar város le-
gyen. Az év egyik legfontosabb sporteseménye
is szóba került: a kézis lányok a Final Fourban bi-
zonyíthatnak. „Idén önmagában, hogy a bajnoki
címet megnyerték, az már nagy dolog és előre-
lépés a tavalyi évi ezüstéremhez képest. Sok

győri szurkol a csapatnak, számos helyszínre el-
kísérik a klubot, az ország legjobb szurkolótábo-
ra az ETO-é, s remélem, ezen a hétvégén is
együtt szorítunk majd a csapatnak!”  

Radnóti Ákos azt is elmondta, hogy amióta 12
éve képviselő, s 8 éve alpolgármester, a közösségi
médiának köszönhetően sokat változott a kom-
munikációja a lakossággal. „Egyre többen tájéko-
zódnak innen és keresnek fel ötleteikkel a Face-
bookon, az Instagramon vagy a Tiktok-csatorná-
mon, s a hasznos és gyors, építő jellegű hozzá-
szólások is elősegítik a hatékony munkát.”

ÉRMEOSZTÁS
A KRÚDYBAN
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SZEMSZ      G
Csollán Tamara

„TANÍ-TANI”
Kislány koromban szerettem azt
játszani, hogy tanítónő vagyok.
Piros pontokkal jutalmaztam,
fekete pontokkal dorgáltam,
matematikapéldákat állítottam
össze szegény jobb sorsra érde-
mes plüssállataimnak. S akiket a
dolgozat szó hatására fejfájás,
hányinger és más kellemetlen
tünetek kezdtek el gyötörni,
azokat tanítás után a húgom
„orvosi rendelőjébe” irányítot-
tam. Most, évtizedekkel később
hasonló felállásban tevékenyke-
dünk: Réka felelősségteljes szü-
lésznővé, én odaadó angolta-
nárrá képeztem magam. És
ugyanúgy élvezem, ugyanolyan
lelkesedéssel űzöm a mestersé-
gem, ahogyan gyermekként tet-
tem azt. Hogy könnyű dolgom
van-e? Egyesek szerint igen.

Jó-jó, értem én, ha egy órán a
Present Perfect a téma, akkor az
a téma, letanítottam már ezer-
szer, és ez idő alatt az angol
nyelv szabályai sem változtak
meg. Ugyanakkor emberekkel
foglalkozom, emberekkel, akik
különböző képességekkel ér-
keznek hozzám. Akik mögött áll
egy boldog vagy éppen keserű
élettörténet, akiknek jó napja
van, vagy szörnyű, akikben bu-
zog a tettvágy vagy éppen nincs
kedvük semmihez, s akik a
nyelvtanuláson kívül ezer más
kihívással is küzdenek. (És akkor
az én hangulatingadozásaimról
még nem is beszéltem!) Van,
hogy úgy érzem: egy helyben
toporgunk, és van, hogy elbi-
zonytalanodom: jól csinálom?
Aztán amikor izzasztó, átango-
lozott hetek után egy-egy diá-
kom felteszi a kezét, hogy el-
mesélje, mi mindent megértett
a külföldi nyaralása alatt, nos,
akkor az ő csillogó szemeikből
és széles mosolyukból kiolva-
som a választ. És a válasz az,
hogy igen!

Új kezdeményezést indított útjára dr. Dézsi
Csaba András, mely elsősorban a fiata-
lokat szólítja meg. Egy vibráló, belevaló

személyiséget hívott meg elsőként beszélge-
tőpartneréül a városvezető, a többszörösen dí-
jazott Dj-t, Illés Viktóriát, azaz Yaminát. A talál-
kozón az ötletgazda arra is kíváncsi volt, hogy
miért éppen ezt a pályát választotta a lemez-
lovas. „Nyolc éve Győrben indult el a karrierem,
az egyik népszerű klub tulajdonosai ismerték
az én pörgős személyiségemet és megkeres-
tek, hogy szeretném-e kitanulni ezt a szakmát,
mert akkor mindenben segítenek. 22 éves vol-
tam, de készen álltam a feladatra” – mesélte
Yamina, aki azonnal visszakérdezett: „Hogyan
bulizik egy rocker polgármester?”

„Teljesen fanatikus vagyok, mindig az első sor-
ban csápolok. Igyekszem minden relikviát meg-
szerezni, egy pengető, vagy egy-egy írás, egy
közös fotó a zenekarral számomra nagy emlék,
de persze ezekért sokszor meg kell küzdeni” –
árulta el nevetve dr. Dézsi. 

A csinos előadóművész karrierje szárnyal, s bár
sorra jönnek a sikerek és a fellépések, a közös-
ségi média felületeit kihasználva nehézségeit
is megosztja követőivel. Például pánikbetegsé-
gét, mely miatt korábban dr. Dézsi Csaba And-
rás is kezelte, nem is egyszer. „Mikor 15-16
évesen pánikbeteg lettem, azt javasolták, ke-
ressek fel egy kardiológust, téged. Legalább öt-
ször voltam nálad, félévente, évente kellett,

Egy sikeres polgármester és egy tehetséges lemezlovas találkozásá-
nak lehettek tanúi azok, akik ellátogattak az induló „Beszélgess a pol-
gármesterrel” sorozat startjára. A főszereplők a könnyed, laza témák
mellett húsba vágó társadalmi problémákat is boncolgattak.

KÉT STÍLUS, KÉT EGYÉNISÉG, 
MEGANNYI HASONLÓSÁG

LAZA CSEVEJ A GYŐRI DÉLUTÁNBAN

Szerkesztő: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Vig Norbert

hogy azt mondd: egészséges vagyok” – emlé-
kezett vissza Yamina. 

A találkozón fény derült arra is, hogy a polgármes-
ter és a lemezlovas egyaránt szívesen beszélnek
idegen nyelveken, az iskolában egyikük sem sze-
rette a földrajzot, és igyekeznek a politikát így vagy
úgy, de a helyén kezelni. „Én orvosnak tartom ma-
gam, aki politizál. Nem bántam meg, hogy elvál-
laltam a polgármesteri feladatokat, hiszen egy
ilyen városban, mint Győr, óriási megtiszteltetés
városvezetőnek lenni. Egyébként nem szabad a ti-
tulusokba belemerevedni, hiszen nem a titulus
számít, hanem a teljesítmény” – zárta a fiatalok
számára is motiváló gondolatait dr. Dézsi.

Konferenciát tartottak a győri városházán:
a résztvevők a térségben elérhető aktív
turisztikai pályázatokat, a fejlesztési irá-

nyokat, a terveket és az elképzeléseket vitatták
meg. Az eseményen dr. Dézsi Csaba András
polgármester is megosztotta gondolatait a té-
máról, valamint előadást tartott Révész Mári-
usz aktív Magyarországért felelős államtitkár.
„Győr az aktív turizmust tekintve nagyon fon-

A TURIZMUS FELLENDÍTÉSE A CÉL
tos helyen fekszik. Egyrészt a vízi turizmus mi-
att izgalmas hely, másrészt remek az infra -
struktúrája, ami a kerékpározást illeti. Elég csak
a nemrégiben átadott Győr–Pannonhalma bi-
cikliutat említeni. A kormánynak az a célja, hogy
2030-ra Magyarország a legélhetőbb országok
közé tartozzon. Hazánk nagyon sokat fejlődött
az elmúlt időszakban, s ezen az úton szeret-
nénk továbbmenni” – mondta az államtitkár.



Szerző: J. Kovács Andrea

Agyermekláncfű vagy pitypang nemigen
szokta magára vonni figyelmünket, leg-
feljebb azon bosszankodunk, milyen sok

van belőle. Eleink a középkorban még zöldség-
ként tekintettek rá, aztán a századok során
egyszerű gazzá fokoztuk le. Pedig rengeteg vi-
tamint, ásványi anyagot tartalmaz. Sőt, a ben-
ne lévő inulinnak köszönhetően vércukorcsök-
kentő hatása van, így jól beilleszthető a cukor-
betegek étrendjébe. Nyersen, salátaként fo-
gyasszuk! Felhasználás előtt egy-két órára áz-
tassuk sós vízbe, hogy a levelekből a keserű
anyagok kioldódjanak.

A sokunk által csak irtani való gyomként ismert
csípős csalánból ízletes, egészséges és olcsó
levest főzhetünk. Bár a régiek elsősorban böjti
időben fogyasztották, nyugodtan kipróbálhat-

juk most is. Az internet számos receptvariációt
kínál, különböző fűszerezéssel, tejföllel, tojás-
sal vagy anélkül, hígabb vagy krémlevesként
egyaránt elkészíthetjük.

Újulás vagy fenyőrügyszörp: Az erdei fenyők friss
rügyeit a népi gyógyászat évszázadok óta hasz-
nálja. Hatóanyagainak fertőtlenítő hatása, köp-
tető-köhögéscsillapító, légzéskönnyítő tulajdon-
sága régóta ismert. Ha nem akarunk pár ezer fo-
rintért üzletben vásárolni, tegyük el mi magunk,
jól jön majd a hideg őszi-téli hónapokban.

Aki szereti a bodzát és az akácot, süssön belő-
lük palacsintát! Nincs más dolgunk, mint a fris-
sen szedett és mosatlan virágokat egy ollóval
belevagdosni a szokásos módon összeállított
tésztába és kisütni.

Csak olyan helyről gyűjtsük a növényeket, ami
a forgalmas közutaktól messzebb esik!                          
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Ilyenkor nyár elején érdemes számba venni, mennyi ajándékot kínál szűkebb és tágabb környezetünk. Elég,
ha kilépünk a szabadba és teszünk egy ráérős sétát. Ráadásul a növények között bőven akad, amit leszed-
hetünk, magunkkal vihetünk, és otthon finom csemegét, vagy éppen hasznos gyógyírt készíthetünk belőle.

GRÁTISZ A TERMÉSZETTŐL

Győr az ukrajnai háború kitörése óta fo-
lyamatosan segíti a menekült családo-
kat, emelte ki dr. Dézsi Csaba András

szerdán a városházán, ahol a polgármester az
UNICEF képviselőivel egyeztetett arról, hogy a
szervezet hogyan tudna segítséget nyújtani el-
sősorban a nehéz helyzetben lévő gyerekeknek.

Jelenleg Győrben 109 ukrán menekült van, kö-
zül 65 gyermek, akik most még a Zrínyi utcai
volt kórház épületében laknak, de már épül
számukra Likócson egy 160 fő befogadására
alkalmas, konténerekből álló szálláshely.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester a meg-
beszélésen elmondta, szálláshelyek kialakítá-
sával, napi háromszori étkezéssel, a gyerekek
ukrán és magyar nyelvű oktatásával, valamint
sportolási lehetőséggel próbálják könnyebbé
tenni a nehéz helyzetbe került emberek hét-
köznapjait.

„Úgy láttam, a munkánkkal nagyon elégedettek
voltak az UNICEF képviselői, nyilvánvalóan ha
tudják ezt anyagilag támogatni, az jól jön a vá-
rosnak. Tárgyalunk olyan lehetőségekről, amely
a menekültválság után is hasznos városunk-
nak” – mondta a polgármester.

MENEKÜLTÜGY: AZ UNICEF IS SEGÍT

„Az oktatásban, az integrációban, és akár ját-
szóterek létesítésében van lehetőség arra,
hogy az UNICEF támogassa a győri önkor-

mányzat munkáját” – tájékoztatott Anna
Knutzen, az UNICEF csoportvezetője a tár-
gyaláson.
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„Kis hősök. A koraszülöttmentésben mi ma-
gunk között így hívjuk a vártnál korábban érke-
ző babákat. És valóban hősök, hiszen hiába
születnek hátránnyal, nagy küzdők és óriási
harcosok. Olyan élni akarás van bennük, ami
bennünket is újra és újra ámulatba ejt” – kezdi
a beszélgetést dr. Szigeti Éva, az alapítvány or-
vosszakmai vezetője. Évente hetven-száz
mentést hajtanak végre Győr-Moson-Sopron
megyében. Ha hívás érkezik, speciális mentő -
autó és felkészült személyzet szállítja a kicsiket
biztonságban a győri koraszülöttosztályra.
Többek között a koraszülöttmentők munkájá-
nak köszönhető, hogy a csecsemőhalálozások
száma jelentősen csökkent hazánkban.

„A koraszülött babáknak ma már sokkal jobbak
a túlélési esélyeik, mint mondjuk harminc, vagy
akár csak húsz évvel ezelőtt. Mostanra nem ritka,
hogy az egészen apró, akár 500 grammal szüle-
tett babák is szövődmények nélküli, teljes életet
élhetnek felnőttként” – üzeni az érintett csalá-
doknak a szakember. „A picik az édesanyjuk után
gyakran velünk találkoznak először. Néhány órá-
ra nem csupán az orvosaik és ápolóik, de a má-
sodik anyukájuk is mi vagyunk. Éppen ezért ez
nem szakma, sokkal inkább hivatás, és a kollé-
gáink is így tekintenek rá. Egy elhivatott és ösz-
szetartó csapat végzi ezt a munkát Győrben.

Kevés csodálatosabb dolog van annál, mint megmenteni egy éppen
csak világra jött, csöppnyi életet. És nincs nehezebb, mint amikor el kell
búcsúzni egy babától. Az „Egészséges Újszülöttekért Alapítvány Kisal-
föld” kereken 20 éve küzd a koraszülöttekért. Orvosok, mentők és ápo-
lók dolgoznak közösen a csöppségekért és az érintett családokért.

HÚSZ ÉVE MENTIK A KORASZÜLÖTT KIS HŐSÖKET

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: NoKoFoto, Tölgyesi Norbert

tuk válaszolni, hogy a babájuk okos, és majd el-
dönti, merre akar indulni. Akar-e élni, vagy úgy
érzi, hogy ez az élet számára túl sok fájdalom-
mal járna. Nem vigasztalásul, őszintén mondjuk
az anyukáknak és apukáknak, hogy az elveszí-
tett gyermekük vissza fog térni. Sokszor ugyanis
tényleg ez történik. Elveszítünk egy babát, majd
egy évre rá egy nagy hasú, várandós anyuka

köszön ránk a kórházban: Emlékeznek rám?
Nézzék csak, igazuk volt! – és rámutat a szépen
kerekedő pocakjára. Aztán megszületik egy
egészséges baba, amelyik pontosan ugyan-
olyan, mint a kistestvére volt. Leírhatatlan pil-
lanatok ezek.” 

A kerek, húszéves jubileum alkalmából az alapít-
vány évfordulós vacsorával köszönte meg a men-
tésben dolgozók két évtizedes munkáját. Amint
az eseményen elhangzott: továbbra is számíthat-
nak rájuk a győriek és a megyében élők, hiszen a
céljuk, egyben jelszavuk immár húsz éve válto-
zatlan: „Hogy a kicsikből nagyok lehessenek...”
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Vannak nagyon nehéz pillanatok, de mindenért
kárpótol bennünket, hogyha a gyermek jól van és
a család boldog” – tette hozzá a doktornő.

Bakóné Rajczi Anita több mint harminc éve dol-
gozik a koraszülött-ellátásban. Tizenhét évesen
jelentkezett ápolónak a győri kórházba. Amikor
a főnöke először meglátta, hogyan vesz a kezé-
be egy beteg kisgyermeket, felkísérte a koraszü-
löttosztályra és csak annyit mondott: neked itt
a helyed! „Nővérként mondom, hogy a legnehe-
zebb pillanatok azok, amikor el kell búcsúzni egy
babától. A szülők ilyenkor gyakran azt kérdezik
tőlünk: most akkor meg fog halni? Erre azt szok-

Babakocsi-felvonulással kezdődött az egy
hétig tartó Győribaba Fesztivál. A fiatal csa-
ládoknak szóló, számtalan programot kínáló
rendezvénysorozatot Laczkovits-Takács
Tímea önkormányzati képviselő, kisgyer-
mekes anyuka nyitotta meg. „A fesztivál ki-
tűnő példa arra, hogy a kormányzati intéz-
kedéseket helyben is jól ki lehet egészíteni
civil kezdeményezéssel. A várandós édes-
anyákban és az újdonsült szülőkben renge-
teg kérdés, probléma felvetődik, ez a ren-
dezvény pedig nagyon sok mindenre választ
tud adni” – mondta a képviselő.                                              

GYŐRIBABA FESZTIVÁL
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„A Patent Gate olyan portai program, amely
komplexitását és hatékonyságát annak köszön-
heti, hogy hosszú évek tapasztalataira épít” –
mondja Bauer Kolos. „Cégünk évtizedek óta
gondoskodik a legnagyobb gyártó, termelő és
logisztikai cégek biztonságáról a Nyugat-
 Dunántúlon. A Patent neve az élőerős védelem
területén, akárcsak a távfelügyeletben, egyet je-
lent a minőséggel. Számtalan kéréssel, igénnyel

találkoztunk, találkozunk a gyárak, üzemek vé-
delménél. Ilyenkor nem várunk másra, saját fej-
lesztői csapatunkkal nekilátunk a probléma
megoldásának. Legyen szó árukövetésről, be-
léptetésről, időpontfoglalásról, tűzoltó készülé-

kek karbantartási ellenőrzéséről vagy takarítási
logisztikáról” – teszi hozzá a vezető, aki a Patent
tudatos fiatalítási programjának szinte az első
belépője volt. Ráadásul ő, akárcsak projektveze-
tő társa, Füleki Patrik, a Patent generációváltási
folyamatának is résztvevője.

„Szüleink is a Patentnál dolgoznak. Nem volt
feltétlen egyértelmű, hogy mi is itt fogunk, de
látható, hogy a vagyonbiztonság ma már nem
arról szól, hogy egy őr áll a kapuban. Így arra a
tudásra, amivel mi rendelkezünk, nagy szük-
ség van” – mondja Füleki Patrik. „Olyan aktív
folyamatoknak lehetünk a részesei, amelyek
már a 21. század biztonsági rendszereit épít-
hetik. Szoftverek, virtuális valóság, munkaerő-
spóroló technikai megoldások, modern kom-
munikáció jellemzi a munkánkat. Arra törek-
szünk, például a Patent Gate programnál is,
hogy könnyen kezelhető, egyszerű, gyors, és
főleg hatékony legyen. Egy-egy prezentációnk
után a megrendelő, vagy az a cég, aki szeretne
egy jól működő biztonsági vállalkozást, szinte
elámul, hogy mi mindent tudunk nyújtani.
Olyan szolgáltató a Patent, amely a biztonsá-
gon kívül az emberek és a munkaeszközök, a
termelés biztonságát is jelenti, képes anyagi

hasznot is hajtani a megbízóinak – mondja
még el a fiatal projektvezető, mielőtt átadja a
szót harmadik társuknak.

Németh Áron had- és biztonságtechnikai mér-
nök, aki a Patent-projektek mérnöki támoga-
tását is biztosítja, a legfiatalabb a cég közép-
vezetői gárdájában. Szaktudása és elkötele-
zettsége nem kérdéses: „Az egyetemen is azt
tanultuk, hogy a 21. században azok a vagyon-
védelmi cégek lehetnek sikeresek, amelyek ko-
moly erőforrást biztosítanak a fejlesztésekre.
A Patent ezek közül is az elsők között van Ma-

gyarországon. Az élőerős őrzéseket könnyítő,
a logisztikát támogató, és sok-sok modulból
álló beléptető rendszerünkről elmondhatom,
hogy világszínvonalú. Monitoring, szolgálatát -
adás, -átvétel, szolgálat-ellenőrzés, jegyző-
könyvkezelés, időpontfoglalás, be- és kilépte-
tés, hogy csak néhányat említsek a funkciók
közül. Mindez felhő alapon, cégtérképpel, riasz-
tó és tűzjelző vázlattal. Ami pedig fontos: a va-
gyonőrök gyorsan megtanulják a kezelését, és
okostelefonon keresztül is használható.”

PATENT, A BIZTONSÁG MINŐSÉGE

ÚJ GENERÁCIÓS VAGYONBIZTONSÁG: 
PATENT GATE

A Patent Cégcsoport évtizede fejleszt vagyonvédelmi szoftvereket. A
legújabb fejlesztés a Patent Gate, egy olyan komplex, gyárak, üzemek,
telephelyek számára használható, üzemeltetést támogató program,
amely egyedülálló Magyarországon is. A programot a cég fiatal pro-
jektvezetői mutatják be az érdeklődőknek. Hol angolul, hol németül,
most természetesen magyarul.

A Patent Gate nyitó oldalképe.

A Patent tudatosan fiatalítja
vezetői csapatát. A nyelveket
beszélő, képzett vagyonvédelmi
szakemberek sok esetben 
a 32 éve alapított cég generáció-
váltó csapatának is tagjai. 

A Patent élőerős védelemben,
távfelügyeletben, kivonuló 
és diszpécserszolgálatban
a 21. század biztonságát jelenti.
Nézze meg a Patent Győri 
székházát bemutató kisfilmet a
patent Youtube-csatornáján.

Fiatalok, lendületesek, akárcsak a Patent Gate saját fejlesztésű szoftvere. 
Németh Áron, Bauer Kolos és Füleki Patrik.

A Patent projektvezetői minden megkeresés
után a helyszínen ismertetik a Patent Gate
programot. Bővebb információk a www.secu-
ritypatent.hu oldalon is találhatók a 21. század
vagyonvédelméről. (x)
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Az Art Pikniket, a hazai gasztro-
nómia legszínesebb és legdizáj-
nosabb fesztiválját június 10. és
12. között rendezik Pannonhal-
mán. A rendezvényt péntek este
egy különleges borvacsora indít-
ja a Viator étteremben, szomba-
ton 12 és 21 óra, vasárnap 12 és
19 óra között a Fő tér, a Major
(Pausa-udvar) és a Liget ad he-
lyet a gasztronómiai és művé-
szeti programoknak.

A Pannonhalmi Főapátság pin-
cészetének nyílt napját szom-
baton 10 és 17 óra között tart-
ják, ahol a borászat munkatár-
sai kötetlen beszélgetésre és
kóstolásra várják az érdeklődő-
ket. A program 1500 Ft értékű
borkóstoló-kuponcsomag és
kóstolópohár megvásárlásával
élvezhető. A pincészet szabad-
téri kóstolóteraszán a borászat
által kínált italok fogyasztásá-
val, illetve DJ Prof.I.T. bakelitle-
mezekről játszott R’n’B, funky,
hip-hop, acid jazz és chill-out
zenéinek élvezetével töltődhet
fel a látogató. 19.30-tól a Vibe-
Changers ingyenes jazzkoncert-
jével zárul a nap. Ezen a napon
akár 20 százalék kedvezmény-
nyel lehet hozzájutni a pincé-
szet forgalmi tételeihez (kivéve
az Infusio palackjait). 

www.apatsagipinceszet.hu

Art Pikniken

Pannonhalmi Főapátsági 
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Megyei szinten kifejezetten szerencsések
vagyunk, hiszen az erőszakos jellegű bűn-
cselekmények hosszú évek óta visszaszo-

rulóban vannak. Ahogy a főkapitány fogalmazott: a
bűntetőjogi felelősség visszatartó erejű, az általá-
nos bűnmegelőzésnek pedig látható a hatása.  

„Napjainkban már komoly bűnügyi elemző munka
folyik a rendőrségen, s azokat a bűncselekménye-
ket igyekszünk kiemelt erővel visszaszorítani, ame-
lyek a legnagyobb mértékben sértik a lakosság

szubjektív biztonságérzetét. Ám egyre inkább terjed
az internet alapú bűnözés, sok a netes csalás és
zaklatás is. Ezzel is fel kell vennünk a versenyt.”

A beszámoló alapján a kábítószergyanús anyagokhoz
köthető bűncselekmények száma viszont növeke-
dett, és egy 21 fős szervezetet is sikerült felszámolni.
„A kereskedőkre kell fókuszálnunk. Átalakultak a te-
rítési módszerek, az internet itt is egyre nagyobb sze-
repet kap, a nyomozási módszereket is ehhez kell át-
alakítani. Sajnos az is tény, hogy a nagyvárosok érin-
tettségét mindig sokkal nehezebb csökkenteni.”

Megyénk az embercsempészet terén is érintett, az
M1-es autópálya pedig komoly útvonala a csem-
pészhálózatnak. „Komoly elemző munka zajlik a
háttérben, így egyre nagyobb számban sikerül olyan
járműveket megállítanunk, amellyel embercsem-
pész tevékenységét folytatnak. Egyre gyakrabban
tapasztaljuk, hogy a csempészek és az illegális mig-
ránsok is agresszívebben lépnek fel az intézkedés
során, mint korábban. Erre is fel kell készülnünk.”

Az közlekedésre áttérve kiderült, hogy az utóbbi év-
ben például az ittas vezetések száma csökkent, míg
a balesetek száma nőt. A legfőbb baleseti okok évek
óta ugyanazok: a sebességtúllépés, a kanyarodási

szabályok be nem tartása és a
figyelmeztető táblák figyelmen
kívül hagyása. „Nagyon fontos
lenne, hogy javuljon a közleke-
dési kultúra és hogy megnyu-
godjanak az autóvezetők, ez pe-
dig nem feltétlen a rendőrségen
múlik...”

A 2022-re előirányzott felada-
tok és tervek már egy ideje haladnak, erről is szó
esett: „A közrend és a közbiztonság fokozása tovább-
ra is kiemelt feladat. Különösen a közlekedésbizton-
ság területén kell újfajta, innovatív módszerekkel
megjelennünk. Tovább kell csökkentenünk a közterü-
leti bűnelkövetést és a kiemelkedő tárgyi súlyú bűn-
cselekményeket. A bűntetőeljárásokat pedig gyorsí-
tani kell. Az illegális migráció visszaszorítása marad
kiemelt feladatként. Azt gondolom, hogy a közrend
és a közbiztonság stabil a megyében, mindig volt
rendőr ott és ahol szükség volt rá, ennek így kell len-
nie ebben az évben is.”

Kiegyensúlyozott a megye közbiztonsága – erről is beszélt a Győr+ Médiának
dr. Urbán Zoltán László dandártábornok, megyei rendőrfőkapitány, aki a me-
gyei közgyűlés legutóbbi ülésén számolt be a rendőrség tavalyi munkájáról. 

KEVESEBBEN
VEZETTEK
ITTASAN

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor 

A LEGFŐBB BALESETI OKOK: 
SEBESSÉGTÚLLÉPÉS,  A KANYARODÁSI 
SZABÁLYOK BE NEM TARTÁSA, 
A FIGYELMEZTETŐ TÁBLÁK FIGYELMEN
KÍVÜL HAGYÁSA
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A Könyvhéten találkozhatunk többek között
Kerecsényi Évával, Juhász Attilával, Vizsy
Ferenccel, Szávai Gézával, Benedek Sza-
bolccsal. Fellép Nyakas Péter, Varró Dániel
és Molnár György. 

A könyvvásár a Baross úton lesz a Csóna-
kos-szobortól a Kisfaludy Könyvtárig,
pénteken és szombaton Nyakas Péter
muzsikál 15–18 óra között a Baross úton
a Szent György-díszkútnál. A gyerekeket
a Baross út–Kazinczy u. sarkán felállított
sátornál várják. A következőkben győri
szerzők köteteit ajánljuk az olvasók fi-
gyelmébe. 

Fényhozó
„Két bolygó voltunk, két égitest, kik az
univerzumban keringtek, s lett belőlünk
tiszta fényfolyó, hogy beutazhassuk a
mindent.” Az idézet Kerecsényi Éva
Fényhozó című versének utolsó vers-
szaka, amely az újonnan megjelent, im-
már negyedik kötetének címéül is szol-
gál, s talán sejtetni enged valamennyit a
címválasztásról is. „Köszönet az ihletet
adó pillanatokért mindazoknak, akik
fényt, szeretetet, meghittséget hoztak,
hoznak az életembe, s remélem, a ver-
seimmel nekem is sikerül a jó érzések
lámpását meggyújtani az olvasók lelké-
ben” – mondta lapunknak a győri költő-
nő. A kötetbe az elmúlt öt év versei kö-
zül azokat válogatta össze, amelyek in-
kább a fel, mint a le irányába mutatnak,
vigasztalást, biztatást nyújtanak, élet-
örömöt sugároznak: „Lubickoljunk a perc
örömében, csöppnyi csodákból rakjunk
tüzet, szárítkozzunk a szív melegével, s
öleljük egymást, amíg lehet.” A kötet be-
mutatója június 9-én 18 órakor lesz a
Kisfaludy Károly Könyvtár muzeális
gyűjteményében.

Szerző: Földvári Gabriella Indaba, gyermekeim 
Vusamazulu Credo Mutwa: Indaba, gyer-
mekeim – Afrikai mítoszok, legendák című
könyvét Lehőcz Rudolf fordította magyar-
ra, aki maga is élt Dél-Afrikában. A kötet
egy lenyűgözően megírt prózában tanít
annak a fontosságára, hogy miért kell
megismernünk más népek kultúráját. A
szerző zulu hagyományos gyógyító, egy
jós volt hazájában, több, a zulu folklórral
foglalkozó könyvet is írt. „Én pedig etet-
tem az úgynevezett „Főnökök Nagy Vér-
fogadalmát”, elvágtam egy eret a kezemen
(a balon), és hagytam, hogy tíz csepp vér
belecsordogáljon az egyik tátongó, golyó
ütötte sebbe, hogy foltot ejtsen az ő kar-
csú barna testén, megesküdve, hogy el-
mondom a világnak az igazságot a bantu
népről, és így védem meg földijeim soka-
ságát attól a kíntól, melyet mi éreztünk
közeli hozzátartozónk halála miatt. Ez a
könyv csupán a kezdete az esküm betel-
jesítésének”. A könyv bemutatója június
11-én 17 órakor lesz a Kisfaludy Károly
Könyvtár muzeális gyűjteményében.   

Nemzetiségek Győrben
A Győr+ Média kiadásában megjelent kö-
tetben nyolc nemzetiség mutatkozik be, a
szerzők szerint sokan nem is tudják, hogy a
cigány, a német, a lengyel, az örmény nem-
zetiségeken túl például bolgár és orosz kö-
zösség is létezik Győrben. „Kultúránk és
sorsunk összeforrt, ezért az volt a célunk,
hogy valamennyi itt élő nemzetiség meg-
mutathassa magát a könyvben – mondta
Takács Miklós társszerző. Bihari Zoltán, a
kiadvány másik társszerzője arról számolt
be, hogy a nemzetiségek számára ez a be-
mutatkozás egyedülálló. A történelmi, kul-
turális áttekintés mellett egyéni története-
ket ismerhetünk meg.

Az Ünnepi Könyvhét részletes programja
a gyorikonyvtar.hu oldalon található.

Könyvújdonságok, író-olvasó találkozók várnak ránk az Ünnepi Könyvhét alkalmából
június 9–11. között Győrben. Az eseményt Zalán Tibor József Attila-díjas író, költő,
drámaíró nyitja meg csütörtökön 16 órakor a Kisfaludy Könyvtárban.
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Akeresztény mitológia szerint Jézus halá-
lát követően a lelke ezen a napon szállt
le az égből Szentlélek formájában, majd

szélvihart kavarva kiáradt az apostolokra, és
megszentelte őket. A próféták ekkor kapták
meg az isteni igazságot, aminek köszönhetően
minden embernek el tudták mondani, mi tör-
tént Krisztussal valójában. A keresztények idő-
számításunk szerint 305-től ünneplik az egy-
ház születésnapját, ilyenkor ünnepi miséket és
istentiszteleteket tartanak a hívőknek. A nem
vallásosok számára a pünkösd a nyár közeled-
tét, a természet megünneplését jelenti, a csa-
ládi, a baráti találkozók, a pihenés ideje.

A pünkösd hagyományos étele a rántott csirke,
a Kisalföldön általában ilyenkor kalácsot is sü-
töttek – tudtuk meg Városi T. Ágnes muzeoló-
gustól. A korábbi pünkösdi szokásokról szólva
a szakember elmondta, Újkérről a borzakirály-
járás volt a divat, melynek során hat-nyolc 10–
14 év közötti fiú összeállt, egyiküket beöltöz-
tették borzakirálynak, a ruháját szalmacso-
mókkal tömték ki, az arcát bebugyolálták, s
bodzaágakkal (innen a „borza” kifejezés) is te-
letűzdelték az öltözékét. Társai házról házra
kísérték, ahova betértek, ott táncoltatták, mi-
közben vesszővel ütötték a hátát. Ezért tojást

A pünkösd a húsvét utáni 50. napon kezdődő, kétnapos keresztény ünnep, amikor a Szentlélek eljövetelét
és ezzel együtt az egyház megalapítását ünnepeljük.

BORZAKIRÁLY-JÁRÁS ÉS KIRÁLYNÉVÁLASZTÁS
PIROS PÜNKÖSD NAPJÁN…

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum/

Németh Imre felvétele 1965, Gyalóka

vagy pénzt kaptak a háziaktól. A lányok a fiúk-
tól külön csoportban járták be a falut, a pün-
kösdi királynét kísérve. Kisbaráton például az
5–14 éves lányok fehér ünneplőbe felöltözve,
fejükön koszorúval vonultak végig a falun. Elöl
három pár „angyal” ment kezükben pünkösdi
rózsával és zsebkendővel. Mögöttük egy lány
koronát vitt, ketten pedig szalagot. Mögöttük
még két nagyobb lány, majd a legkisebbek, egy

közülük fehér kendővel leterítve. Vallásos éne-
kük végén a kis királynét társai háromszor ma-
gasra emelték s jókívánságot mondtak a házi-
aknak: „Ekkora legyen a kendtek kendere!”
Énekükért általában kalácsot, süteményt, újab-
ban pénzt kaptak.

Magyarországon a pünkösdhétfő 1993 óta pi-
ros betűs munkaszüneti nap.
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„Környezetvédelem és hulladékmegelőzés –
Hogyan tegyük szebbé a világot?" – mottó
jegyében környezetvédelmi projektnapot tar-
tottak az Audi Hungaria Zrt., az Audi Hungaria
Általános Művelődési Központ és a Büchl Hun-
garia Kft. együttműködésében. 

Az Audi Hungaria ÁMK 4. évfolyamos tanulóinak
először az Audi Hungaria Zrt. Környezetme   -
nedzsment területének munkatársai tartottak in-
teraktív foglalkozásokat, a gyerekek megismer-
hették a biodiverzitás és hulladékkezelés jelen-
tőségét, megtanulhatták, hogyan tudnak környe-

zettudatos viselkedésükkel hozzájárulni termé-
szeti kincseink megőrzéséhez. Ezt követően pe-
dig lehetőségük nyílt saját kiskertjük megterve-
zésére, rovarhotelek készítésére. Az iskola udva-
rán szervezett „QR-kód Rally” keretében a diákok
egy izgalmas digitális platformon keresztül is mé-
lyebb ismereteket gyűjthettek a témában.

A délután folyamán a gyerekek részt vettek egy
gyárlátogatáson a Büchl Hungaria Kft. telephe-
lyén, ahol megnézhették a hulladékszortírozót
és a folyékony hulladékkezelő üzemet, megte-
kinthették a hulladékbálákat és a gépjárműpar-

kot, valamint egy előadást is hallhattak a sze-
lektív hulladékgyűjtés fontosságáról. A prog-
ram résztvevőit környezettudatos viselkedést
elősegítő kis ajándékokkal lepték meg. (X)

ZÖLD AUDISOK

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
Csíkszereda
A csíksomlyói búcsú méltóságának meg-
őrzése érdekében a kereskedelmi tevé-
kenységet idén is szigorú előírások sza-
bályozzák. Az árusok csupán bizonyos
termékeket árusíthatnak, és azokat is
szinte kizárólag magánterületről.

Dunaszerdahely
Június 1-jétől munkanapokon ismét köz-
lekedik a városnéző kisvonat. Az 56 férő-
helyes járgány délelőtt és délután két-két
alkalommal járja körbe a várost, mintegy
fél óra alatt.

Ingolstadt
Május 30-án megszűnt a korábban ér-
vényben lévő maszkviselési kötelezett-
ség a városházán.

Kuopio
Április eleje óta mintegy 800 ukrán regiszt-
rált a Puijola település által működtetett
befogadóközpontban. Legtöbbjük önállóan
szerzett lakást Kuopióban és a tartomány-
ban. Körülbelül 200 embert szállásoltak el
a város különböző pontjain a fogadóköz-
pont által berendezett apartmanokban.

Poznan
A Szent János Vásár keretében várják a
poznaniakat a Wolności téren, kézműves
termékeket kináló standokkal, ahol regio-
nális különlegességeket  kínáló kiállítók is
helyet kapnak. A vásár június 5-ig tart.
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Agyőri játszóterekre ismét
kikerültek a nyári időszak-
ban árnyékot biztosító nap-

vitorlák. A szülők kérését meg-
hallgatva az elmúlt évben dr. Dé-
zsi Csaba András polgármester
kezdeményezte a napvitorlák ki-
helyezését, a kivitelezés a Győr-
Szol Zrt. koordinálásában történt.
Az árnyékolókat a játszóterek té-
liesítésekor leszerelték, és a jó idő
beköszöntével helyezték ki újra.
Összesen 66 helyszínen mintegy
nyolcvan eszköz védi a naptól el-
sősorban a homokozókat és a
csúszdás játékokat. Azokra a he-
lyekre telepítették a napvitorlá-
kat, ahol a nyári időszakban a nap
nagyobb részében a fák nem biz-
tosítanak tartósan árnyékot. 

Az építési munkálatok miatt a Nagysándor József úti csomóponttól kez-
dődően a Tompa utca érintett szakaszát szerdán délután teljes széles-
ségében lezárták. A burkolatfelújítás során elbontják az út pályaszerke-
zetét. A kivitelezés során felújítják a járdaszakaszokat is. A bontási és
építési munkák a Nagysándor József utat nem érintik. A munkálatok
szerdán délután kezdődtek, a befejezés tervezett időpontja 2-3 hét.

A Tompa utca–Nagysándor József út csomópontjá-
nál burkolatfelújítás kezdődött a Győri Útkezelő
Szervezet megrendelésében.

ÚTLEZÁRÁS A TOMPA UTCÁBAN

KIKERÜLTEK A NAPVITORLÁK A JÁTSZÓTEREKRE
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A híres ókori szónok, Cicero szerint mindenki
meg akarja érni az öregséget, de ha elérte,
szidja. Vagy mégsem? Most olyan nyugdíjasok-
kal ismerkedünk meg, akik jól érzik magukat a
bőrükben. Mert rátaláltak arra a személyre, te-
vékenységre, hobbira, művészeti ágra, aki vagy
ami értelmet, tartalmat, szépséget ad minden-
napjaiknak.

NYUGDÍJASOK, AKIK
JÓL ÉRZIK MAGUKAT
A BŐRÜKBEN

Új mellékletünkben az idősebb korosztályról, az idősebb korosztályhoz
szeretnénk szólni.

Az ember társas lény, elengedhetetlenül fontos
számára az összetartozás érzése, amit a kö-
zösségben  élhet át. Az alábbiakban bemuta-
tunk három közösségszervezőt, akik nyugdí-
jasként tudtak igazán kiteljesedni tevékenysé-
gükben.

Család, közösség, barátok
Dr. Ottófi Rudolfné Edit 2016-ban, 64 éves ko-
rában óvodaigazgatóként ment nyugdíjba. Jó
közösségben dolgozott, fontos volt számára,

hogy megtalálják azt az alkalmas személyt, aki
az elkezdett irányba viszi tovább a katolikus
óvodát. Amikor ez megtörtént, megnyugodva
jött el.

„Én tudatosan rákészültem a nyugdíjas évekre.
Azt sejtettem, hogy nem fogok unatkozni. Sze-
rettem volna egyrészt a családommal minél
több időt eltölteni, másrészt pedig hasznára
válni a közösségnek. S ahogy az óvodai mun-
kámra, úgy erre is szolgálatként tekinteni. A
Keresztény Értelmiségiek Szövetsége a leg-
nagyobb keresztény civil szervezet, melynek

1992 óta vagyok a tagja. 2009-ben a győri
KÉSZ alapítója, dr. Lanczendorfer Erzsébet ké-
résére némi gondolkodás után vállaltam el a
vezetői feladatot. A férjem és a volt igazgatóm
biztatására mondtam igent. Sok mindent át-
vettem és folytattam a szövetségben, és új te-
vékenységekkel is kiegészítettem a szervezeti
életet. Közben bekapcsolódtam az országos el-
nökség munkájába is, ez támogató erőként ha-
tott, hiszen a mai napig nagyon sok ötletet ka-
pok tőlük. Meg kell találni az alkalmas előadó-
kat, programokat szervezni, időpontokat
egyeztetni, a tevékenységünket népszerűsíte-
ni. Mellette hétszeres nagymama vagyok, há-
romtól huszonhárom évesig vannak unokáim.
Életem legnagyobb öröme az az idő, amit velük
és a gyermekeimmel tölthetek. Szerencsére
igazi szeretetteljes bizalom van közöttünk, rá-
adásul közel élünk egymáshoz.

A naptáram mindig tele van, de az életem ré-
szei a barátaim is, fontosak és kihagyhatatla-
nok a velük töltött kirándulások, színházláto-
gatások, sok-sok közös program. Akadnak per-
sze ütközések, természetesen ilyenkor a csa-
ládé az elsőbbség.”

SZERETTEM VOLNA 
TÖBB IDŐT TÖLTENI
A CSALÁDOMMAL
ÉS HASZNÁRA VÁLNI 
A KÖZÖSSÉGNEK

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor
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Német dalok harmonikára
Mehringer József, a Német és Európai Kulturá-
lis Egyesület elnöke:
„A Rozmaring Kórus 2006 októberében az egye-
sületen belül alakult meg. A magyarországi né-
met nemzetiségi dalkincs darabjait énekeljük,
ezeket szeretnénk népszerűsíteni, a hagyomá-
nyainkat megőrizni és az ifjabb generációnak to-
vábbadni. A József Attila Művelődési Házban lel-
tünk otthonra, péntekenként itt próbálunk. Tag-
jaink közül a legtöbben nyugdíjasok, de nem
mindenki német nemzetiségű. Az éneklés
ugyanakkor kitűnő lehetőség a megszerzett
nyelvtudás ébren tartására, fejlesztésére. Csü-
törtökönként német nyelvklubot tartunk. A szük-
séges mozgásról pedig minden pénteken tánc-
klubunkban gondoskodunk. Az érdeklődőket va-
lamennyi programunkra szeretettel várjuk.    

Az egyesület alapító tagja voltam, vagyis a kez-
detektől ott vagyok. Arra, hogy mit ad nekem
mindez, s mennyire fontos része az életemnek,
akkor jövök rá, amikor az egy hónapos nyári 
szünet után újra találkozik a csapat.”
Mehringer József kitűnő harmonikás. Hatéves
korában kapott egy csomagot, amiből előkerült
egy szájharmonika, s a kíváncsi kisfiút azonnal
elbűvölte. Tizennégy éves korában kezdett
zenetanárhoz járni, azóta ő és a hangszer el-
választhatatlanok. Leginkább azért szereti,
mert ahogy mondja, a harmonika felér egy
egész zenekarral, hiszen egyszerre adja a rit-
must, a dallamot és a kíséretet, ezzel megte-
remtve a tökéletes hangzást. Rendszeresen
fellép rendezvényeken, zenei találkozókon vesz
részt, legutóbb iskolásoknak tartott foglalko-
zást. A jótékonyság sem áll tőle távol. Gyakran
eljár idősklubokba, otthonokba, hogy muzsiká-
jával felvidítsa a bentlakókat. Ajándékként éli
meg sorsát, és azt is, hogy feleségével, Meh-
ringer Valériával azonos az érdeklődési körük,
együtt végzik az egyesületi munkát.   

Lételeme a nyüzsgés
Horgony József 1962-ben végzett a Hild József
Építőipari Szakközépiskolában. Huszonketten
érettségiztek, de tizenkét osztálytárs sajnos már
nincs az élők között. Hárman betegség miatt nem
tudtak eljönni, ezért két héttel ezelőtt csak heten
ünnepelték együtt a hatvanéves évfordulót.

József magára vállalta a jubileumi esemény meg-
szervezését, sőt meglepetéssel is készült osz-
tálytársainak. Elkészíttette régi iskolai egyensap-
kájuk jelvényét, valamint egy gyémánt díszok -
levelet. Kezdetektől ő szervezi az osztálytalálko-
zókat, nagy odaadással és lelkesedéssel.

Amibe belekezd, azt aprólékosan, precízen vé-
gigcsinálja. Így volt ez a tanulásban és a mun-
kában is. A középiskola után felsőfokú techni-
kumot, majd a főiskolán épületgépészetet vég-
zett. A GYÁÉV-nél huszonhárom évet töltött,
ezután egy évtizedig Tatabányán vállalt mun-
kát, aztán visszajött a városba és majdnem ne-
gyedszázad következett a Győr-Szol elődjénél
a társasházkezelők csoportvezetőjeként. A
nyugdíjaskort elérve még egy ideig tovább dol-
gozott, végül ötvennégy munkás évet tudhat
maga mögött. Ám azóta sem tétlenkedik.

Tagja a Győri Obsitos Nosztalgia Énekkarnak, a
Szürkebarát Dalárda Körnek, a Szabadhegyi
Nótaklubnak, valamint ő vezeti az adyvárosi
Szerencse Nyugdíjas Klubot. Utóbbit három
éve vette át. Kéthetente találkoznak, előadá-
sokat, összejöveteleket, kirándulásokat tarta-
nak. Lételeme a nyüzsgés, ezért is viselte ne-
hezen a járvány alatti bezártságot, a semmit-
tevést. Ha tehette, kiment a szabadba, sokat
sétált a Duna-parton, a holtágnál.

Egyedül él, felesége már húsz éve meghalt.
Két lánya, négy unokája jelenti számára a csa-
ládot, és sok időt tölt barátnőjével is. Nagy
lendülettel veti bele magát a közösségi életbe.
Szereti az embereket, a jókedvű, nótás
együttléteket és szeret szervezni. Azt mondja,
ez élteti, ilyenkor hasznosnak érzi magát és
fel sem tűnik az idő múlása.   

NEVESS,
JÁTSSZ, 
MOZOGJ!

Ugye te is derűs, egészséges és nyugodt
időskorra vágysz? Az viszont már kevésbé
tudatosul benned, hogy te is sokat tehetsz
ezért.

Legfontosabb talán az élethez való pozitív
hozzáállás, a nyitottság. Ne zárkózz be! Se a
lakásba, se önmagadba. A hosszú élet egyik
titka ugyanis nem más, mint a világ felé mu-
tatott érdeklődés és kíváncsiság. Soha ne
add fel, ne mondd azt, hogy neked már
mindegy, te már mindent átéltél, veled már
semmi jó nem történhet!

Testi egészséged érdekében mozogj min-
dennap! Ne ess túlzásokba, ne erőltesd
meg magad, de rendszeresen menj el sé-
tálni, úszni, kerékpározni vagy tornázni. Ha
eddig nem tetted, kezdd el most aprán-
ként, de kitartóan! Egyszer csak azon ka-
pod magad, hogy életed részévé vált és
még örömet is okoz.

Keress társaságot! Nevess és játssz! Egy jó
sakk- vagy kártyaparti, társasjáték feldobja
a napot, elüti az időt, és te úgy érzed, évti-
zedeket fiatalodtál.

Az öregség nem betegség, s ha a lelked
rendben van, számtalan örömteli, szép pil-
lanatot tartogat számodra az élet. Nem hi-
szed? Próbáld ki! 
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Aklasszicista kastély mintegy 200 évvel
ezelőtt épült, valószínűleg Hild József
építész tervei szerint. A felújítás előtt

erősen leromlott állapotú kastélyban élt egykor
báró Miske József, az 1990-es években pedig
turistaszállóként működött. Az elmúlt években
a kastély megújult, visszanyerte eredeti pom-
páját, és egy modern, világszínvonalú interaktív
vadászkiállításnak ad otthont.

A tárlat több mint 200, ma élő, magyar vadá-
szok által elejtett vadat mutat be, melyek

magyar preparátorok munkáját dicsérik. Úgy
sétálhatunk az állatok között, hogy sem üveg -
falak, sem kordonok nem akadályozzák az ál-
latokkal való ismerkedést. Két szinten, izgal-
mas csúcstechnikát képviselő interaktív eszkö-
zök segítenek bennünket a látvány és az érzé-
kelés befogadásában, mint például a varázs-
földgömb, az érintőképernyős információs fe-
lületek, a Magic Wall, vagy az okostelefonra le-
tölthető virtuális szafari applikáció. Vizuális és
hangeffektus kíséretében jelennek meg a föld
természeti tájai, élőhelyei az északi sarkvidék-
től az afrikai esőerdőig, a Kárpát-medencétől a
szavannáig.

Tematikus szobákon keresztül haladunk, első-
ként egy rozmárral találkozunk, majd utunk
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A Győrtől autóval egyórányi útra fekvő Bodajkon kirándultunk, ahol felkerestük a legősibb magyar zarán-
dokhelyet, a Segítő Szűz Mária-kegyhelyet, a Bodajki-tavat, a Károlyi-kilátót, és a 19. század közepén
épült, most csodálatosan felújított bodajki vadászkastélyt, amelyben Európa egyik legkorszerűbb és leg-
színvonalasabb interaktív vadászati kiállítása látható.

TESTKÖZELBEN A VILÁG ÁLLATAI

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

során láthatunk kafferbivalyt, amely veszélye-
sebb, mint az oroszlán. A nagymacskákat
olyan közelről csodálhatjuk meg, ahogy még
az állatkertben sem, majd egy afrikai elefánt
feje sokkolja az emeletre érkezőket, a vizes
élőhelyeken „folyóban gázolhatunk”, krokodil-
lal nézhetünk farkasszemet, és az esőerdőben
egy óriás jávorantilop is ámulatba ejt, amely
igazi ritkaságszámba megy. A bemutatott élő-
lényekről az interaktív felületekről kapunk in-
formációt, a kisfilmekből pedig megismerhet-
jük természetes élőhelyüket is, mindezt há-
rom nyelven.

A megújult héthektáros angolparkban sétálva,
hat üvegpavilonban dámvadakat, vaddisznó-
kat, gímszarvasokat, őzeket, muflonokat és

dúvadakat láthatunk. A gyerekeket modern ját-
szóterek és ismeretterjesztő játékok várják, va-
lamint egy applikáció segítségével a kastély-
parkban vadászhatunk is.

A kastélyban egy 250 fő befogadására alkal-
mas, exkluzív rendezvényhelyszínt alakítottak
ki, modern konyhával, nyitott terasszal, kávé-
zóval, amely ideális helyszíne lehet nagyobb
kültéri rendezvényeknek is.

A kastélyban a vadászkiállítást csak 12 éven
felüliek látogathatják, a családokat a kastély
parkjába várják. Tárlatvezetések csütörtöktől
vasárnapig naponta három időpontban indul-
nak. Jegyvásárlásra a kiállítás weboldalán van
lehetőség.

ÚJ SZEREPBEN A BODAJKI KASTÉLY
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Fergetegesre sikerült a győri állatkert
gyermeknapi rendezvénye múlt vasár-
nap. Az ajándék fagyitól és óriásbuborék-

tól kezdve a lézerharcon és Segway-pályán át,
egészen a légvárparkig kicsik és nagyok is jól
érezhették magukat. A tűzoltóság és a rendőrség
is képviseltette magát, mindenki nagy örömére. 

A pünkösdi hosszú hétvégére is tartogat meg-
lepetéseket az állatkert. A mindennapos látvány -
etetések és a napi két zooshow továbbra is
szeretettel vár mindenkit. A programokon szin-
te testközelből találkozhatnak a győri állatkert
néhány lakójával a résztvevők, megismerhetik
az életüket, megtudhatják, hogyan élnek vad
társaik a természetben, tanulhatnak táplálko-
zási szokásaikról és társas viselkedésükről. A
játékos és izgalmas tanulmányutak alkalmával
a látogatók szellemüket tehetik próbára, de a
fizikumukat sem kell pihentetniük. Közkívánat-
ra erre a hétvégére visszatér a Légvár Park,
amely akkora örömöt okozott mindenkinek
gyereknapon. Az állatkerti belépő megváltásá-
val ingyenesen használható ugrálóvárakban ki-
tombolhatják magukat a gyerekek, majd várja
őket a paleontológiai központ, az Őslény Ös-
vény, ahol legkevesebb 65 millió évvel utazha-
tunk vissza a Föld történetében. 

PÜNKÖSDI HOSSZÚ HÉTVÉGE AZ ÁLLATKERTBEN

10.20-kor tengerimalac-vonattal, 11 és 15
órakor zooshow-kkal, egész napos látvány -
etetésekkel, déli pingvinsétával, Őslény

Ösvénnyel, Légvár Parkkal és minden jóval
várja látogatóit a győri állatkert, ahol minden
nap gyereknap. (x)
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye páros mozijegy, amely beváltható a Cinema City Győr moziban
szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Csollán Tamara

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

Hajós felvonulás a Mosoni-Dunán. Hagyo-
mányteremtő jelleggel, június 5-én rendezik
meg az első győri szezonnyitó hajós felvo-
nulást. Gyülekező 14 órakor az Aranypart
szabadstrand és a sólya közti területen. In-
dulás 14.30-kor. Útvonal: Aranypart– Radó-
sziget–Iparcsatorna–Szúnyogsziget–
Aranypart.  > > >

Jótékonysági orgonahangverseny. Június 5-
én, pünkösdvasárnap 18 órakor a győri
Szentlélek-templomban Mátyás István, a
Bécsi Zeneakadémia tanárának jótékonysági
orgonahangversenyét hallgathatták meg. A
műsoron J. S. Bach, Böhm, Guilmant és
Karg-Elert művei szerepelnek. A hangver-
senyre a belépés díjtalan, adományaikat a
zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum 1796-
ban épült barokk orgonájának restaurálásá-
ra szívesen fogadják.  > > >

Pünkösdi vásár Pannonhalmán. Minőségi
finomságok, egyedi alkotások és kézmű-
ves foglalkozások várják az érdeklődőket
június 6-án 10 és 17 óra között. Helyszín:
Tóthegy 57.  > > >

100 éves a Győrszentiván SE. Június 6-án,
11 órától jubileumi ünnepséget és könyv-
átadó gálát tartanak Győrszentivánon. A he-
lyi művészek fellépései után labdarúgó-
mérkőzést játszanak a Győrszentiván SE és
az ETO korábbi játékosai. A partihangulatról
DJ Domikique, a Hellokids zenekar és DJ
Norby gondoskodnak majd.  > > >

Egy magyar missziója Kelet-Ázsiában cím-
mel tart előadást Lányi Béla verbita szerze-
tes június 7-én 17 órakor, a Széchenyi István
Egyetem Apáczai Csere János Karán. 

JÚNIUS 4. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Gázfröccs – autós magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Lelki egészségünk szempontjai – vendégünk Antal Judit 
10:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
11:00 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:20 Az idő vasfoga – dokumentumfilm
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
19:00  Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Neve is van, Budapest – dokumentumfilm
20:55  Konkrét – hírháttér műsor
21:10  Kulisszák mögött – színházi magazin
21:30 Öko-logikus – magazin
22:10 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

JÚNIUS 5. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
08:30 Építech – házépítők magazinja
08:55  Konkrét – hírháttér műsor
09:10 Nyugdíjas Egyetem 
10:00 Győri ütősmaraton – dokumentumfilm
10:35 Zrínyi Miklós – dokumentumfilm
11:00  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
11:45 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
15:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
16:00 Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
17:00 Szelíd növényvédelemmel a fenntartható kertekért 
17:45  Zooo+ – állatbarátok magazinja
18:00 Egy nap a világ – Malajzia (1–2. rész) / útifilm
19:00 Csűr-csavar – Kali Art Inn
20:00 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
20:50 Szelíd szeretettel élni életünket – Sinkovits Imre színművész
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Költöző madarak – dokumentumfilm
23:50 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm

JÚNIUS 6. HÉTFŐ   

07:00 Nyugdíjas Egyetem 
08:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
09:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Mi odafent szoktunk elszámolni – dokumentumfilm 
10:30 A katasztrófavédelem munkája – dokumentumfilm
11:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
11:30 Így látták ők Hamvas Bélát – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Kulisszák mögött – színházi magazin
19:40 Az óra – kisfilm
20:00 Egy nap a világ – Malajzia / útifilm
21:00 Határtalan tudás – régészeti rejtélyek a Pilisben
22:00 Zrínyi Miklós – dokumentumfilm
22:30 Friends Big Band – jubileumi koncert
00:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
02:00 Képújság 

JÚNIUS 7. KEDD  

07:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
07:00 Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
08:00 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok
08:25 Sárga, piros, kék – Ferkovics József festőművész útjai
09:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Építech – házépítők magazinja
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
11:00 Egy kilincstől a villanymozdonyig… – Simon Károly 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek

19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 A kifutón túl – állatkerti magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 A kifutón túl – állatkerti magazin
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 8. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja 
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Anna és Berci zöld világa 
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25  Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
11:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25  Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 9. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Férfi egészségről fiataloknak és időseknek – Dr. Mosonyi Péter
09:45 Egy malomban őrlünk – kisfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
11:00 Nyugdíjas Egyetem 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25  Panír – a Győr+ TV főzőműsora
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Zrínyi Miklós – dokumentumfilm
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 10. 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 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 In medias res – portré Sándor György humoralistáról
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat 
11:00 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25  Gázfröccs – autós magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 A kifutón túl – állatkerti magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 A katasztrófavédelem munkája 
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kvantum – tudományos magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MŰSORÚJSÁG JÚNIUS 4-TŐL 10-IG

A Győri Filharmonikus Zenekar  a  hé-
ten tartotta az évad utolsó bérletes
koncertjeit. Farkas Mónika  Balogh Má-
té zeneszerzőt és a társulat tagjait
kérdezi a Divertimento című műsorban
vasárnap 11 órától a Győr+ Rádióban. 

HELLÓ JÚNIUS,
HELLÓ NYÁR! 
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ÁLLÁSHIRDETÉS

ÁLLÁSLEHETŐSÉG
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Kulturális Osztály pályázatot hirdet

JOGÁSZ 
munkakör betöltésére. 

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

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy a cég műkö-
dési területén a hulladékszállítás a pünkösdi ünnepnapokon, június 5-én és 6-án változás nélkül
történik. A szolgáltatással érintett címeken a megszokottak szerint reggel hat órára kérik kitenni
ürítésre a hulladékgyűjtő edényeket. A hulladékudvarok június 5-én és 6-án zárva lesznek.

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala
(96/50-50-55) minden naptári napon 0–24
órában hívható. Június 6-án a Győr-Szol Zrt.
Orgona utcai és Jókai utcai ügyfélszolgálati
irodái egységesen zárva tartanak, a telefonos
ügyfélszolgálat nem működik.

Győrben a felszíni fizetőparkoló-hálózat beállói jú-
nius 5-én és 6-án díjmentesen használhatóak. A
Jókai, a Révai, az Árpád, a vásárcsarnok melletti és
a Dr. Petz Lajos parkolóházban, valamint a Duna-
kapu mélygarázsban folyamatosan a szokásos,
érvényben lévő díjakért lehet parkolni. 

A győri vásárcsarnok június 5-én és 6-án zár-
va tart, június 4-én 6 és 14 óra között várja a

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

Feltétel: szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

Feltétel: középfokú műszaki végzettség 
(építőipari előnyt jelent), jogosítvány

Foglalkoztatás jellege: 4 vagy 6 órás munkaidő,
irodai takarítás

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műsza-
kos munkarend

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy és több
műszakos munkarend

Feltétel: C kategóriás jogosítvány
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy és több
műszakos munkarend

Feladat: saját villanyszerelő-csapat koordinálása és el-
lenőrzése; csapattal együtt történő munkavégzés;
művezető munkájának támogatása. Feltétel: szakirá-
nyú végzettség; hasonló munkakörben szerzett ta-
pasztalat; magabiztos, határozott, döntésképes, ön-
álló munkavégzésre képes személy; B kategóriás jo-
gosítvány és vezetési rutin. Előnyt jelent: érintésvé-
delmi szabványossági felülvizsgáló képesítés; villám-
védelmi felülvizsgáló képesítés; E.ON regisztrált sze-
relő. Amit kínálunk: 8 órás munkaidő; hosszú távú
munkalehetőség; versenyképes fizetés; béren kívüli
juttatás; szakmai képzések támogatása

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

MUSZAKI ELOKÉSZÍTO

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ, KÉZI PARKGONDOZÓ,
GÉPI ÚTTISZTÍTÓ

GÉPI PARKGONDOZÓ

ASZTALOS, KOMUVES, ÁCS,
LAKATOS, CSOSZERELO

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNO

GÉPJÁRMUVEZETO

VILLANYSZERELO BRIGÁDVEZETO

´´ ´´
´´ ´´

´´ ´´ ´´

´´

´´´´

´´ ´´

TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR-SZOL 
ÜNNEPI NYITVATARTÁSI RENDJÉRŐL

vásárlókat. A Dunakapu téri piacon június 4-
én 6 és 13 óra között lesz kereskedés.

Június 5-én és 6-án a Barátság Sportpark 7
és 22 óra között, a Bercsényi ligeti és az Ör-
kény utcai sportpályák 7 és 21 óra között, a
Tompa utcai, Ifjúság körúti (I-es tó mellett)
sportpálya, valamint a Kodály Zoltán utcai
kosárlabdapálya 8 és 21 óra között látogat-
ható.

A Szabadhegyi, Nádorvárosi, Révfalui, Újvá-
rosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és
Koroncói úti köztemetők mindennap a nyári
nyitvatartási rendnek megfelelően egysége-
sen 7 és 20 óra között látogathatóak.

PÜNKÖSDI HULLADÉKSZÁLLÍTÁS



2022. június 3. 21

Tilos fürödni az adyvárosi tározótóban, a József Attila-lakótelep terü-
letén létesített két tározótóban, az Iparcsatorna teljes hosszában, a
Rába folyó mindkét felén, a bácsai vízáteresztő zsilip környékén (Holt-
Duna-ágban), a pinnyédi híd győri hídfőjénél, a püspökerdei átvágás
teljes hosszában, Győr-Újvárosban a Mákos-dűlői volt kavicsbányá-
ban, Győr-Gyirmóton a Marcalban, a bácsai bányagödrökben, a Holt-
Marcalban (rabkerti tóban) és a győrszentiváni volt szabadstrandon.
A Kovalter pihenőpark területe kizárólag napozásra használható.

A fejlődés a város északi oldalán Győr-Sárás
városrészt is érintette, hiszen az egykori kis-
kertes területből lakóövezetté vált részeken je-
lentősen megnövekedett a kiköltözések és
életvitelszerűen itt lakók száma. Ezen a terü-
leten a szennyvízhálózat kiépítése nemcsak
kényelmesebbé és korszerűbbé teszi a szenny-
vízkezelést, de nagyobb biztonságot is nyújt a
környezet és a talajterhelés megóvása érdeké-
ben, ami kiemelten fontos, hiszen Sárás tele-
pülésrész a révfalui vízbázis területén fekszik.

Június 1-jén kinyitott az Aranypart I. és II. szabadstrand. Az egészségügyi
hatóság mintát vett a folyó és a holtág vizéből, a hatósági engedély
megküldését követően nyithattak meg a szabadstrandok. 8 és 20 óra
között mentőőr felügyeli a területet, emellett illemhely, zuhanyzó és öl-
töző áll rendelkezésre. A szabadstrand házirendje a biztonság érdekében
előírja, hogy a tilos motorkerékpárral és gépkocsival behajtani, illetve
kutyát bevinni. Nem szabad tüzet gyújtani és üveget a vízbe vinni. A für-
dőzőkre és a napozókra nézve veszélyes lehet a vízparton hagyott horog,
ezért a szabadstrandok területén a horgászás is tilos!

KINYITOTTAK A SZABADSTRANDOK FÜRÖDNI TILOS!

GYŐR-SÁRÁS SZENNYVÍZELVEZETÉS II. ÜTEM

Tovább fejlődik a Pannon-Víz Zrt. által üzemeltetett területek közműhálózata, hiszen a térség növekedése
és átalakulása újabb és újabb területeken teszi szükségessé a szolgáltatások biztosítását.

FEJLODO KÖZMŰHÁLÓZAT´́ ´́
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt. Így az egykori beépítésre nem szánt terület

közműellátását az önkormányzat 2010-ben
szükségessé tette.

A térség csatornázását négy ütemben tervez-
ték, melynek az I. üteme 2011-ben el is készült.
Tavaly a sárási csatornahálózat kiépítésének II.
ütemében a Nőszirom, a Csillagfürt, a Csipke-
rózsa, az Írisz, a Kövirózsa, a Bársonyka, a Va-
nília utcák szennyvízellátása valósult meg. A ki-
vitelezés során mintegy 1103 folyóméteren
építették ki a szennyvíz-gerincvezetéket, mely-
hez 107 darab csatornabekötés készült el a tel-
keken belül tisztítóaknával együtt.

A szennyvízcsatorna építése kapcsán az érintett
ingatlanok tulajdonosai egyszeri közművesítési
hozzájárulást kötelesek fizetni a vonatkozó ön-
kormányzati rendelet értelmében. Győr Megyei
Jogú Város Önkormányzata a Pannon-Víz Zrt.-t
bízza meg az egyszeri közművesítési hozzájáru-
lás megfizetésével kapcsolatos polgári jogi meg-
állapodás megkötésével, adminisztrációjával, a
hozzájárulások teljes összegének maradéktalan
beszedésével és pénzügyi lebonyolításával kap-
csolatos teljes körű ügyintézéssel.

Bővebb tájékoztatás a www.pannon-viz.hu
weboldalon.
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Kerítések, kapuk javítása 
készítése, lakatosmunkák,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 0670/2237957.

Ajtók, ajtózárak javítása!
Kültéri és beltéri ajtók javí
tása, zárcsere, zárjavítás, be
állítás. Tel.: 06702237957

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
0670/6750654

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. 0620/2399198.

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

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Telefon: 06
70/2458931.

FELÚJÍTLAK. Családi házak, la
kások komplett felújítása, bur
kolás, festés, kőművesmun
kák, víz villanyszerelés. 06
30/8720564

Csaptelepek, szaniterek cse
réje. Duguláselhárítás bon
tás nélkül és bontással. Bur
kolatok helyreállítása. Érd.:
0670/3636633.

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo
gozást, lapostetőszigetelést,
falak javítását, festést garanci
ával, engedménnyel vállalok.
Érd.: 0630/3762712.

EGYÉB

Eltartási, illetve életjáradéki
szerződést kötnék idős sze
méllyel. 0620/9320983

A Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum verse
nyeztetési eljárás útján bér
be adja a működtetésében
álló, Győr, Stelczer út 14.
alatti, 64 nmes üzlethelyi

SZOLGÁLTATÁS

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

Villanyszerelést és hibaelhá
rítást vállalok Győrben és
környékén. Kisebb munkát
is! Érdeklődés: 0670/384
6557

Fűnyírás, kaszálás, kerti
munkák! Győr körzetében.
(Társasházaknak is.) 06
30/4036810; 96/826322

Tetőjavítás, tetőbeázás meg
szüntetése, ereszcsatorna
takarítás, javítás, viharkár
gyors elhárítása. Tel.: 06
20/2273612.

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk Atól Zig.
30/7605814

• 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

*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.

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

séget. Információ: www.ro
mer.hu/letoltes/stelczer.pdf

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

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi, 1 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, teljesen
felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
60–90 nmes, 24 szobás,
határozotthatározatlan ide
jű bérleményre. Sziget vá
rosrész és Bán Aladár utca
kizárva (Hirdetésszám: 776)

Adyvárosi, összkomfortos, 68
nmes, 3 szobás, távfűtéses,
határozott bérleti szerződé
ses lakást cserélne győri,
komfortos/összkomfortos,
4955 nmes, 1+fél, illetve 2
szobás, gáz vagy központi

fűtéses, határozotthatározat
lan bérleti szerződéses, eset
leg magántulajdonra, Kos
suth Lajos vagy Bán Aladár
utca és Sziget városrész kizár
va. (Hirdetésszám: 27) 

Szigeti, komfortos, 61 nmes,
2 szobás+étkezős, gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerződé
ses, felújított lakást cserélne
marcalvárosi, belvárosi, szige
ti, komfortos, 3 szobás, maxi
mum 60 nmes, gáztávfűté
ses, határozatlan bérleti szer
ződéses, rendezett lakásra.
(Hirdetésszám: 36)

Gyárvárosi, komfortos, 44 nm
es, 1+fél szobás, gázfűtéses,

határozott bérleti szerződé
ses, félig felújított lakást cse
rélne adyvárosi, marcalvárosi,
szabadhegyi, összkomfortos,
komfortos, maximum 53 nm
es, 1+fél vagy 2 szobás, táv
gázfűtéses, határozott/határo
zatlan bérleti szerződéses la
kásra, kutyatartási lehetőség
legyen. (Hirdetésszám: 40) 

Adyvárosi, összkomfortos, 49
nmes, 2 szobás, távfűtéses, ha
tározatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne győri, komfortos
vagy összkomfortos, 4550 nm
es, 1+fél szobás, gáz, távfűté
ses, határozatlan bérleti szerző
déses lakásra. Újváros, Sziget ki
zárva. (Hirdetésszám: 53)

Június 23-án a ROHAM étteremhajó sétajáratokat tesz
Gyôr belvárosából a Mosoni-Duna torkolatához és vissza, 
bemutatva a folyót és az új torkolati zsilipet.

A 10 órakor induló, 3,5 órás sétajárat ára 5.800 Ft/fô.
A 18 órakor induló, 3 fogásos vacsorát tartalmazó séta ára 17.500 Ft.

A ROHAM június 24-én 9 órakor indul Gyôrbôl Passauba.
A ROHAM szeptember 13-án 9 órakor indul Gyôrbôl Melkbe.

Jelentkezés és részletek: 
hontours.hu és a győri utazási irodákban.
Hon Tours Utazási Iroda, info@hontours.hu
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Évtizedek után ismét jár a személyhajó Gyôrben! 

SZENT IVÁN-ÉJ A DUNÁN



FOGADÓÓRA

Szeles Szabolcs alpolgármester, 
önkormányzati képviselő lakossági 
fogadóórát tart

június 16-án, csütörtökön 19–20 óra között
az Olimpiai Sportpark nagytermében
(Győr, Radnóti Miklós utca 46.).

2022. június 3. 23

ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Az Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat pályá-
zatot hirdet közalkalmazotti munkakör betöltésére:

KARBANTARTÓ 
MUNKATÁRS
Feladatok: bölcsődei udvarok karbantartása, ki-
sebb karbantartási feladatok elvégzése. 

Feltételek: 18. életévet betöltött magyar állampol-
gár, büntetlen előélet, egészségügyi alkalmasság, mi-
nimum 8 általános iskolai végzettség vagy szakmun-
kás szakképzettség.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 13.

A pályázat benyújtásának módja: Egyesített BölcsŐdei
Intézményhálózat, GyŐr, Kodály Zoltán utca 18. vagy
e-mailben: ebititkarsag@gyoribolcsodek.hu. A pályá-
zaton fel kell tüntetni a 219/2022-es iktatószámot

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály  https://gyor.hu/
varoshaza/rendezesi-terv/ rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan
tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket,
hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály bemutatja:
Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:

1) Teljes eljárás véleményezés
TSZTM 2020-032 SZTM 2020-032

Győr–Dózsa-tag 04628 sz. övezet (vízgazdálkodási terület) törlése

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési el-
járásáról szóló 38.§ szerinti teljes eljárás véleményezési tervanyagát.

2) Egyszerűsített eljárás
SZTM 2022-005 

Győr-Adyváros, nevelési tanácsadó és környéke (4719 és 4718/1 hrsz.), 
parkoló kialakításának lehetősége

SZTM 2021-014A GYÉSZ tervezett 98/A. § és 98/B. § előírásai az Ln (nagyvárosi lakóterület),
Lk (kisvárosi lakóterületek), Vt (településközpont vegyes területek) és Vk (központi vegyes te-
rületek) építési övezeteiben és az OTÉK módosítása miatti GYÉSZ parkolási előírásainak jogsza-
bály-harmonizációja településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az
integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes te-
lepülésrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a település-
rendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ szerinti egyszerűsített eljárás, véleménye-
zési anyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők 2022. június 3-tól 2022. június 21-ig

Minden módosítás megtekinthetŐ a város internetes oldalán: https://gyor.hu/varoshaza/ren-
dezesi-terv/ rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt vagy személyesen a Polgármesteri
Hivatalban a 231-es szobában (9021 GyŐr, Városház tér 1.). A megjelenés napjától javaslatok,
észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu
e-mail-címen.

LAKOSSÁGI FÓRUM

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály https://gyor.hu/va-
roshaza/rendezesi-terv/ partnerségi egyeztetés vagy rendezési terv módosítási eljárások cím-
szó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a
Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város polgármesterének nevében a Főépítészi Osztály lakossági fórum keretében be-
mutatja a rendezési tervi módosítások tervanyagait.

A lakossági fórum időpontja: 2022. június 13. (hétfő) de. 8.30 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, díszterem
A lakossági fórum tárgya: fenti közleményben megjelölt rendezésiterv-módosítási eljárások

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a https://gyor.hu/ varosha-
za/rendezesi-terv/partnerségi egyeztetés alatt „A partnerségi egyeztetés általános tudnivalói” cím-
szóban foglaltakat megismerni szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok
tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2022. június 3-tól a város internetes oldalán: https://gyor.hu/
varoshaza/rendezesi-terv/ partnerségi egyeztetés vagy rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt.
A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi
címek valamelyikére történŐ eljuttatásával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala,
9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail-cím: partnerseg@gyor-ph.hu.
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„Hála az égnek minden rendben van a lábam-
mal. Elkezdtem futni, és már a labdás gyakor-
latokban is részt vehetek. Az a terv, hogy június
közepén újra edzésbe álljak a DAC-nál. Még sok
munka vár rám, hiszen vissza kell nyernem az
erőnlétem. Az a terv, hogy százszázalékos ál-
lapotban tudjam elvégezni az alapozást – árul-
ta el Kalmár Zsolt a Győr+ Médiának. A duna-
szerdahelyi gárda június 13-án kezdi meg a fel-
készülést a 2022–23-as idényre.

„Az első héten felméréseket végeznek majd,
amelyek kimutatják, fizikálisan milyen állapotban
vagyok. Ha mindent rendben találnak, akkor

Az 1999-ben alakult győri Ovifoci Klub a járványhelyzet miatt
az elmúlt hét végén ünnepelte alapítása 20. évfordulóját. A ju-
bileumi gálán csaknem ötszáz kisgyermek lépett pályára az
ETO Parkban. A 34 óvoda apróságai bemutatták a most zárult
nevelési évben tanultakat. Óriási élmény volt számukra, hogy
a patinás klub centerpályáját vehették birtokba, ahol a felnőt-
tek oly sok nagy csatát vívtak, többször telt ház előtt.

A kis focistapalántákat mindkét lelátóról csaknem ezer szülő,
nagyszülő, ismerősök buzdították a találkozókon. Az eseményen
részt vett dr. Pergel Elza, aki nem csupán alpolgármesterként,
hanem nagymamaként is szurkolt, az unokája is pályára lépett
a fociünnepen. ,,Természetesen nagyon büszke vagyok az uno-
kámra” – mondta az alpolgármester, aki szerint kiemelten fon-
tos, hogy a gyermekek sportoljanak. „A sport egészséges életre
nevel, tartást ad, fejleszti a személyiséget, megtanít a fair küz-
delemre és a bajtársiasságra. A győri Ovifoci Klub működésének
köszönhetően a helyi futballcsapatokhoz igazolt tehetséges
gyermekek mellett az eltelt évek során szép számmal kerültek
más sportágak szakosztályaiba  is az apróságok. Ez mind azt bi-
zonyítja, hogy van értelme, létjogosultsága az elvégzett mun-
kának” – fogalmazott Pergel Elza.

KALMÁR ZSOLT: KÖZEL A VISSZATÉRÉS
Elképesztően nehéz időszakon van
túl Kalmár Zsolt, a magyar labda -
rúgó-válogatott játékosa. A klubszin-
ten korábban a Győri ETO-t erősítő,
jelenleg a szlovák élvonalbeli DAC-
ban futballozó középpályás tavaly
márciusban szenvedett súlyos térd-
sérülést a nemzeti csapat Andorra
elleni világbajnoki selejtezőjén. Több
mint egy év kihagyás után szeren-
csére most már jól érzi magát.

Szerző: Pécskai István
Fotó: mlsz.hu

OVIFOCI-GÁLA: ÖRÖMFOCI KÖZEL ÖTSZÁZ GYERMEKKEL

Fotó: Vig Norbert

visszatérhetek. Nagyon várom már, hogy ismét
pályára lépjek, hiszen egy évet kihagytam. Elég
kemény időszak volt számomra, de most már
csak arra gondolok, hogy újra futballozhassak. A
lelátóról néztem, hogy a DAC kijutott a nemzet-
közi kupaporondra. Fantasztikus érzés volt a
szurkolókkal ünnepelni, de szeretném már eze-
ket az élményeket újra játékosként a pályán
megtapasztalni” – jegyezte meg Kalmár.

A középpályás nagyon szurkol a magyar válo-
gatottnak, amely Angliával, Olaszországgal és

Németországgal mérkőzik meg június elején a
Nemzetek Ligájában.

„Tudjuk, hogy nehéz meccsek várnak ránk, ki-
váló válogatottak ellen játszunk, de képesek le-
hetünk bravúrt elérni. Beszéltem Marco Rossi
szövetségi kapitánnyal és több játékossal is ar-
ról, hogy mi a helyzet velem. Az a célom, hogy
júliusban és augusztusban is végig a pályán le-
gyek, s akkor szeptemberben, ha a teljesítmé-
nyem alapján rászolgálok, visszakerüljek a vá-
logatottba” – fogalmazott a focista.
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Kiss Csaba kapusként 1979 és
1982 között erősítette a Rába
ETO-t. Büszke pályafutása legko-
molyabb eredményére, a győri
klubbal elhódított NB I.-es arany-
éremre.

„Nagyon jó emlékeim vannak az
ETO-nál eltöltött időszakomról. A
csapattársaimmal baráti kapcso-
latot alakítottam ki, különösen a
keret többi kapusával, Kovács
Lacival és Palla Tónival, minden-
ben segítettük egymást. Verebes
Józsefet 1981-ben nevezték ki ve-
zetőedzőnek. Máig előttem van a
jelenet, amikor először találkoz-
tam vele. Megjelent a csapat előtt
fehér ingben, strandpapucsban, és
azt mondta, bajnokok leszünk.
Pontosabban hozott magával egy
táblát, amelyen egy bekarikázott
egyes volt látható. Ezzel utalt rá,
hogy az idény végén majd az első
helyen végzünk a tabellán. Össze-
néztünk a srácokkal, és mosolyog-
tunk... Azt megelőzően álmodni
sem mertünk volna minderről. Vé-
gül igaza lett Verebesnek, meg-
nyertük a bajnokságot. Taktikai
felkészültségével, pedagógiai ér-
zékével meghaladta a korát, kor-
szakos edzőként emlékezhetünk
rá” – nyilatkozta Kiss Csaba a
Győr+ Médiának.

Az egykori focista mesélt arról is,
hogy Verebes Józsefnek volt egy
különleges „taktikai” kérése,
amellyel az ellenfél kapusának ki-
zökkentése volt a cél.

Immáron négy évtized eltelt azóta, hogy a Rába ETO futballcsapatának
játékosai Győr hőseivé váltak. A gárda látványos és közönség -
szórakoztató játékkal, a „Mágus” becenevet kiérdemlő Verebes József
irányításával bajnoki címet nyert az élvonal 1981–82-es idényében.
A jubileum kapcsán lapunk cikksorozatot készít, amelyben a legendás
együttes tagjai, a hozzájuk közel álló személyek és a szurkolók eleve-
nítik fel emlékeiket.

„MEGJELENT FEHÉR INGBEN, STRANDPAPUCSBAN, 

ÉS AZT MONDTA, BAJNOKOK LESZÜNK”
8.rész

Szerző: Pécskai István
Fotók: eto.hu

A legendákkal készített so-
rozat nyolcadik részének bő-
vebb változatát online felü-
letünkön, a gyorplusz.hu
honlapon olvashatják.

Kiss Csaba feladata volt, hogy
kizökkentse az ellenfél kapusát

„Amikor csereként nevezett az ak-
tuális mérkőzésre, már az első fél-
idő közepén elküldött melegíteni.
Azzal a feladattal bízott meg, hogy
a meccs közben beszélgessek az el-
lenfél kapusával. Az volt a felada-
tom, hogy zökkentsem ki a másik
csapat hálóőrét. Volt egy Ózd elleni
mérkőzésünk, amelyen egyértel-
műen bejött a húzás, ennek kö-
szönhetően sikerült betalálnunk a
kapuba” – fejtette ki Kiss Csaba.

Hozzátette, máig megható számá-
ra, ha arra gondol, mennyire imád-
ták a szurkolók a Rába ETO-t.
„Elképesztő szeretetet kaptunk,
ami plusz erőt adott a pályán. Ki-
váló kapcsolatunk volt a szurko-
lókkal, megállítottak minket az
utcán, elbeszélgettünk velük. Jól -
esik, hogy még ma is megismer-
nek az emberek” – mondta a ko-
rábbi futballista.

Kiss Csaba máig büszke, hogy bajnokságot nyert a Rába ETO színeiben
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Az elmúlt évekhez hasonlóan jelenleg is sikeres
idényt fut a Győri Atlétikai Club evezős szakosz-
tálya. Azután, hogy a GYAC tavaly sorrendben nyol-
cadszor lett Magyarország legeredményesebb
evezős klubja, 2022-ben is jó úton halad afelé a
győri egyesület, hogy a csúcson maradjon. A klub
hagyományainak megfelelően a különböző kor-
osztályokban kiemelkedő eredményt elért evező-
seit köszöntötte a GYAC elnöke, Papp Oszkár és a
város polgármestere, dr. Dézsi Csaba András.

„Egy igazi sportoló pontosan tudja, hogy az ered-
mény egy szép mérföldkő, lehet ünnepelni egy
pár napig, de utána újra le kell menni az edző -
terembe, edzeni kell, mert elmarad a következő

CSAKNEM EGY ÉVTIZEDE A CSÚCSON
Szerző: Nagy Roland siker. A mai világ a versenyről szól, nap mint nap

meg kell küzdeni a sikerekért. Gratulálok az eve-
zős fiataloknak és az edzőiknek, akik ilyen ered-
ményeket érnek el sportolóként, azok nem kal-
lódnak el” – mondta dr. Dézsi Csaba András.

„A közelmúltban felnőtt-világkupán vettünk részt
Belgrádban, ahol Fehérvári Eszter könnyűsúlyú
egypárban 7. lett, a paraevezősök között Pető
Zsolt 5. helyen végzett. Az idény eddigi legnagyobb
versenye az ifjúsági Európa-bajnokság volt, ahol a
legnagyobb létszámmal a GYAC vett részt, kilenc
evezőssel. Heten döntőbe is jutottak. Ezekért a si-
kerekért dolgozunk évek óta” – összegezte az el-
múlt időszakot Alföldi Zoltán, a GYAC vezetőedzője. 

Az ország legeredményesebb evezősklubja cí-
met nem könnyű megtartani, de a győrieknek

ezt évek óta sikerül megismételni. A korábban
a szakosztály vezetőjeként tevékenykedő Papp
Oszkár a GYAC elnökként is segíti az evezősök
munkáját, és büszke azokra a sportolókra, akik
sikerekkel viszik messzire a győri evezés hírét. 

„Nyolcadik alkalommal lettünk az év evezős-
klubja. Ezt a címet nehéz megtartani, de rajta
vagyunk, hogy kilencedszer is elérjük. Az edző-
ink, a sportolóink munkája, a szülők támogatá-
sa ezekben az eredményekben mind benne
van” – nyilatkozta Papp Oszkár.

A klubnak három versenyzője is tagja a 2024-
es párizsi olimpiára készülő magyar felnőtt vá-
logatott keretnek. Fehérvári Eszter, Szabó
Bence és Szigeti Roland is indulhat a kvalifiká-
ciós viadalokon.

Hogyan került kapcsolatba a sportággal?
Még 1966-ban, hatodikos koromban, a Ságvá-
ri-iskola ETO csoportjában kezdtem el kézilab-
dázni, és egy igazi győri legenda, Ajtony Ákos
volt az első edzőm. Ideahaza nem sokkal ko-
rábban kezdett el teret hódítani a játék kispá-
lyás változata, amelyet sokáig alig ismertek.
Addig ugyanis nagypályán, leginkább a focipá-
lyákon kézilabdáztak az emberek. A bedobáso-
kat két kézzel kellett elvégezni, a kapus nem
mehetett át a félpályán. Csak ezután kristályo-
sodott ki a mai szabályrendszer és született
meg a világ legszebb sportága, amellyel egye-
dül talán a futball veszi fel a versenyt. Egy idő-
ben Győrben a börtön mellett volt egy legendás

40 ÉV UTÁN BÚCSÚZIK A LEGENDÁS EDZO
Négy évtized és egyedülálló szak-
mai életút után búcsúzik a Győri
Audi ETO KC kötelékéből Kocsis
Tibor. A kiváló utánpótlásedző
nem szakad el végleg szeretett
klubjától: saját névtáblás széket
kap a kézilabdacsarnokban, a klub
pedig egy örökbérlettel is meg-
lepte az utolsó hazai bajnoki
meccsen. Páratlan pályafutásáról
és jövőbeni terveiről is kérdeztük
a 68 éves mestert.

pálya, akkoriban két NB I.-es csapata is volt a
városnak és itt rendezték a legrangosabb
négycsapatos nemzetközi tornát is.

Eldöntött tény volt, hogy edző lesz?
Korántsem, de fiatal játékosként a pécsi tanár-
képző főiskolára jelentkeztem, ahol óriási sze-
rencsémre megismertem a későbbi felesége-
met és négy év alatt elsajátítottam a szakma
alapjait. A főiskola után Győrbe visszakerülve
elkezdtem az edzősködést. A kétezres években
dolgoztam Hegykőn és Komáromban is, de
amikor máshol edzősködtem, egyet mindig ki-
kötöttem: ha az ETO-val játszottunk, nem
meccseltem, nem ültem le a kispadra, ezeken
a találkozókon más irányította a csapatot. A
szívem ugyanis mindig az ETO-é volt, és az is
marad. 2015-ben Róth Kálmán hívott vissza és
a szabadhegyi iskola csapatával megnyertük az
országos diákolimpiát.

Most is stílusosan, egy újabb bajnoki címmel
búcsúzik. Negyven év alatt melyik volt a leg-
nagyobb sikere?
Erre nagyon könnyű válaszolni: mindig a leg-
utóbbi. Most éppen az akadémia 3-as csapa-
tával szerzett bajnoki arany. Csodás dolog,
hogy létrejött a győri kézilabda-akadémia,
ahol profi körülmények között, a legjobb
szakemberekkel, komplett stábokkal dolgoz-
hatnak együtt fiatalok. A kiválasztási rend-
szer ugyan kemény, de ilyen feltételekről ko-
rábban álmodni sem lehetett. Sok tehetséges
játékosunk van, akik akár klasszis játékosok
is lehetnek. Úgy látom, nemcsak fényes múlt-
ja és jelene, de reményteljes jövője is van a
győri kézilabdának.

A lendületét és dinamizmusát látva nehéz el-
hinni, hogy tényleg visszavonul. Mik a tervei a
jövőre nézve?

Bepótolom azt, amire eddig nem volt időm.
Kijárok például az első csapat meccseire, ami-
ken a vidéki utánpótlástornák és meccsek mi-
att nem mindig tudtam ott lenni. A Dunaújvá-
ros elleni hazai bajnoki találkozót követően a
szurkolók előtt búcsúztatott el Görbicz Anita
elnök és Vanyus Attila örökös tiszteletbeli el-
nök. Az a megtiszteltetés ért, hogy saját, név-
táblával ellátott székem lesz az Arénában,
emellett pedig egy örökbérlettel is meglep-
tek. Egyet megígérhetek: aktívan fogom
használni! Két nagy fiam és négy gyönyörű
lányunokám van, szeretnék a családommal is
több időt tölteni. Csodás negyven év volt,
amit soha nem feledek, hiszen mindent a ké-
zilabdának köszönhetek!

´́

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: gyorietokc.hu
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Amennyiben sikeresen veszi az első akadályt
a győri gárda, a fináléban a norvég Vipers
Kristiansand és a francia Metz párharcának

győztesével találkozik. Az ETO friss hazai bajnok-
ként és Magyar Kupa-ezüstérmesként várhatja a BL
végjátékát.

Az elődöntő rendhagyó lesz Anne Mette Hansen
számára, hiszen honfitársai ellen lép pályára a dán
Esbjerggel szemben. „A rutin, amelyet az elmúlt

ISMÉT EURÓPA TRÓNJÁRA ÜLHET A GYŐRI AUDI ETO KC

PIKÁNS ÖSSZECSAPÁS LESZ!
Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter

évek során szereztünk, magabiztosságot adhat ne-
künk. Tudjuk, milyen a Final Four hétvégéje. Olyan
csapatként tekintek az Esbjergre, amelyet le kell
győzni ahhoz, hogy az ETO-t sikerre vezessem –
mondta Hansen a Győr+ Médiának. – „Nyilván jól
ismerem a dán játékosokat, de elsősorban nem ne-
kem kell tanácsokat adni a szakmai stábunknak.
Rengeteg videóanyagunk van az ellenfélről, szerin-
tem ez fordítva is igaz. Nem feltétlenül az egyéni
kvalitások dönthetnek, hanem az, melyik csapat tud
majd kevesebb hibával és nagyobb koncentrációval
játszani.” Noha jó kapcsolatot ápol az Esbjerg kézi-
labdázóival, ez nem foglalkoztatja őt, csak a győze-
lem lebeg a szeme előtt.

„Alapból sem ellenségek vagyunk, csak ellenfelek.
Vannak barátaim az Esbjergben, Silje Solberg pedig
a testvére ellen lép majd pályára. Úgyhogy több
szempontból is pikáns összecsapás lesz” – tette
hozzá a kézilabdázó.

Fodor Csenge hangsúlyozta, bár fárasztó szezon
végén vannak, a megfelelő felkészítésnek köszön-
hetően nincsenek erőnléti problémáik.

„Fejben is igyekszünk minél jobban teljesíteni, ezen
a hétvégén teljes koncentráció kell majd. Van ruti-
nunk, csupán néhány csapattársamnak új ez a szi-
tuáció, szóval az újdonság varázsa nem nyomja
majd a vállunkat – jegyezte meg a balszélső, aki
szerint rengeteget jelent az ETO-tábor támogatá-
sa. „Remélem, több mint tízezer magyar kézilab-
dabarát és drukker vesz majd részt a négyes dön-
tőben. Alig várom, hogy átéljük ezt a légkört! Min-
dig elmondjuk, de tényleg óriási lökést jelent a
szurkolók támogatása.”

Története során a hatodik alkalommal nyerheti meg a Bajnokok Ligáját a
Győri Audi ETO KC. A legrangosabb európai kupát 2013-ban, 2014-ben,
2017-ben, 2018-ban és 2019-ben elhódító női kézilabdaklub az idei elődön-
tőben a dán Esbjerggel játszik. A szombaton 15.15-kor kezdődő találkozónak
és a teljes négyes döntőnek a budapesti MVM Dome ad otthont.

A Győri Audi ETO KC és a város vezetése
közös szezonzáróra várja a szurkolókat jú-
nius 6-án, pünkösdhétfőn 19 órára az Audi
Aréna elé. Mivel a mostani idényben a női
kézilabdacsapat már nem lép pályára hazai
környezetben, szeretnék megünnepelni a
csapatot, amely bajnoki címet nyert, és
második lett a Magyar Kupában. A szurko-
lói évadzárón adják át hivatalosan a bajno-
ki trófeát. A köszöntők után lehetőség lesz
fotókat készíteni a kézilabdázókkal, és alá-
írást kérni tőlük.

CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr-Ménfôcsanak, 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.

CBA és Príma üzleteinkbe fel-
veszünk eladó, pénztáros, áru-
feltöltô munkakörbe kollégákat.
Hentes-eladó bruttó 500.000 Ft
elérhetô munkabér 8 órás munka-
körben! Pályakezdôk, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk részmunka-
idősként. Jelentkezés helyben, az
üzletvezetônél vagy fényképes ön -
életrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail címre várjuk.

Kiemelt ajánlat: június 3—9.

SZÉP-kártya-elfogadóhely

1499 Ft/kg

3299 Ft/kg

Sertéskaraj csont nélkül

1999 Ft/kg

Fôtt csécsi paprikás
szalonna

1599 Ft/kg

Hagyományosan füstölt
tokaszalonna, vf.

Sertés húsos császárvég, szív, 
nyelv, máj folyamatosan kapható

1599 Ft/kg

Hagyományos eljárással
készült szívsonka

Helyben készített grill- 
és sütni való kolbász

299 Ft/db

Palcsó Zoltán Kft.

Szardellafilé 
növényi olajban
50 g, 5980 Ft/kg

Palcsó Zoltán Kft.

Steffl dobozos sör 4,1%-os,
0,5 l, 398 Ft/l

kartonos ár

199 Ft/db








