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Egykori munkahelyétől pár méterre nyí-
lik az az utca, mely mostantól dr. Kő-
rösi Tamás nevét viseli Révfaluban.

„Az elismert orvos a győri meddőségi klini-
kát húsz éven át vezette, tevékenysége
eredményeként ez idő alatt mintegy ötezer
gyermek született meg. Igazi példaképe vá-
rosunknak” – mondta dr. Dézsi Csaba And-
rás polgármester, aki a helyszínen maga
szerelte fel az utcanévtáblát. Az eseményen
részt vett Szeles Szabolcs alpolgármester és
Takács Krisztián önkormányzati képviselő.

A gyermekért küzdő szülők körében legen-
dás orvos, szakmájának igazi tudósa volt.
Számtalan konferenciára hívták előadónak,
rendszeresen publikált. A nagy műveltségű,
széles látókörű, mégis csendes, szerény
ember bencés szellemben élte életét. Tisz-
tában volt a bioetika kérdéseivel. Tudott küz-
deni, és megtett mindent a születendő új
életekért, de tudott ráhagyatkozni az isteni
gondviselésre is.

Anyárnyitó Magna Clum Laude-koncert miatt
változik a buszközlekedés. Június 11-én, szom-
baton 19.30 és 23 óra között a Móricz Zsig-

mond rakpart egy részét lezárják, ezért a 6-os jelzésű
buszok terelt útvonalon közlekednek. Kismegyer felé
kimarad a Dunakapu tér, Dunapart Rezidencia, Vas

A Baross Gábor úti könyvvásárt
csak szombaton rendezik meg 10
és 18 óra között. A Kisfaludy-
könyvtárban meghirdetett könyv-
bemutatókat és zenés programo-
kat változatlan időpontban meg-
tartják. A Gyereksarok program -
jaira a meghirdetett időpontban a
Kisfaludy-könyvtár 1. emeletére
várják a gyerekeket. 

A győri szerzők csütörtökön és
pénteken a Látogatóközpontban
dedikálnak, a Könyvbarlang Antik-
várium dedikálásait a Kisfaludy
Károly Könyvtár földszintjén, a fo-
gadótérben szervezik meg.

A Könyvhét programjai a gyori-
konyvtar.hu oldalon érhetők el.

Szeles Szabolcs, dr. Dézsi Csaba András és Takács Krisztián

TUDNIVALÓ A NYÁRNYITÓ MIATT

KÖNYVHÉT

Június 9–11. között ren-
dezik Győrben az Ünnepi
Könyvhetet, melynek
programjai az időjárási
körülmények miatt vál-
toznak.

A Győr-Szol Zrt. értesíti a lakosságot, hogy június 18-án, szombaton rendezvény miatt a piac helyszíne
a Dunakapu tér helyett a Tarcsay Vilmos úti piactéren lesz. A kereskedők és őstermelők az ideiglenes
helyszínen is a megszokott bőséges élelmiszer-választékkal és ruházati cikkekkel várják a vásárlókat
reggel 6 órától 13 óráig. A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az autósokat, hogy jövő héten a szombati piac,
illetve a vasárnapi Győri Régiségvásár ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a Tarcsay parkoló egész
területén. A szolgáltató arra kéri az autósokat, hogy június 17-én, pénteken 20 óráig hagyják el a par-
kolót, melyet június 19-én, vasárnap 14 órától, az Antik Expót követően lehet újra használni.

Gereben utca megállóhely. Ideiglenes megállóhely
lesz a Rónay Jácint és a Báthory utcában. A Szitás-
domb felé kimarad a Vas Gereben utca, a Dunapart
Rezidencia, a Dunakapu tér, a Rónay Jácint utcai meg-
állóhely. Ideiglenes megállóhely lesz a Báthory utcá-
ban és a Széchenyi-egyetemnél az óvoda előtt.
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A KÉPVISELŐ VÁLASZOL

A GYŐR+ KÉRDEZ
Dr. Szálasy László Adyváros és Nádor -
város középső részének, vagyis a 8. számú
választókerületnek a képviselője. Milyen
fejlesztések történtek a körzetében?

Ki kell emelnem a Fekete István-iskola
komplex energetikai külső-belső rekonst-
rukcióját, az uszoda felújítását és a kültéri
kézilabdapálya átadását. Szintén nemrég
fejeződött be a Kassák-bölcsőde felújítása.
Ezek által a körzetben élő gyerekek sokkal
jobb körülmények között tölthetik min-
dennapjaikat. A Környezetvédelmi Bizott-
ság elnökeként fontosnak tartom, hogy a
Kuopio-projekt nem pusztán a parkolási
gondokra jelent majd megoldást, hanem
egy komoly rekreációs fejlesztés is meg-
valósul, melynek során elvégzik a park
komplex rendbetételét. Reményeim sze-
rint a munkálatok befejezése után egy
gyönyörű parkot fogunk ott látni, melynek
megújul a növényzete is. Kezdetektől úgy
végzem a munkámat, hogy az itt élőkkel
rendszeresen tartom a kapcsolatot. A kö-
zösségi oldalakon és csoportokban (Face-
book.com/Lakhelyünk Adyváros és Nádor-
város 8. választókerület) gyakran megke-
resnek a polgárok különböző kérésekkel,
amiket én igyekszem teljesíteni a lehető
leggyorsabban és legjobban. Érkeznek
hozzám fásítási és cserjeültetési kérések,
valamint játszótér-felújítási kérelmek.
Utóbbiak a jelenlegi anyagi helyzet miatt
nem valósíthatók meg mind és azonnal. A
kisebb lakossági kéréseket, mint például a
padok vagy szemétgyűjtők kihelyezése,
természetesen teljesítem.

Hogyan készül a város a rendszerint színvo-
nalas, sokakat vonzó Győri Nyárra?
Most, hogy már a Covid lecsengőben van, fel-
szabadultan mehetnek az emberek kirándulni,
szórakozni, koncertekre, különböző rendezvé-
nyekre. Mi pedig megpróbálunk segíteni nekik,
ahogy Győrben szokás már évtizedek óta, és
olyan tarka programokat szervezünk, vagy in-
dítunk el újra, melyek minden korosztály szá-
mára vonzóak lehetnek. Ismét megrendezzük
július első hétvégéjén a Győrkőcfesztivált, de a

kultúra szerelmesei is gazdag kínálatból válo-
gathatnak, hiszen a teljesség igénye nélkül el-
mondhatom, hogy a jövő héten kezdődik a Ma-
gyar Táncfesztivál, a Győri Nemzeti Színház
Jaurinum néven új összművészeti rendezvényt
tart június utolsó hétvégéjén, a Radó-szigetre
érkezik a Food Truck Show, és folytatva az el-
múlt évek sormintáját, ismét igazi világ sztárok
koncerteznek Győrben.

Mekkora presztízst jelent a városnak, hogy
ilyen világsztárok járnak Győrbe koncertezni
és sok esetben kooperálnak a filharmoniku-
sokkal?
Ez fantasztikus presztízst jelent Győrnek! Ta-
valyelőtt mi rendeztük a legnagyobb rock-
fesztivált Magyarországon, a BaRock Zene-
bonát.  Ez mindenképpen egy helyi érték.

ROCKLEGENDÁK
A GYŐRI NYÁRBAN

Dr. Dézsi Csaba András polgármester volt a Konkrét vendége a
Győr+ Televízóban, aki a nyári programokról beszélgetett Ficsór
Dávid szerkesztő-műsorvezetővel.

Tavaly Plácido Domingo adott felejthetetlen
koncertet a Dunakapu téren. A Győri Filhar-
monikus Zenekarral együtt lépett fel Bruce
Dickinson, az Iron Maiden frontembere a vá-
rosban, aki a világ egyik leghíresebb rockéne-
kese. Itt volt Roger Glover, a Deep Purple
basszusgitárosa is. Ezeket a szakirodalom az
év egyik legnagyobb rockzenei eseményének
titulálta. Ilyen nem volt még korábban.

Július 23-án Chris Slade, augusztus 21-én a
Djabe&Steve Hackett, augusztus 24-én pe-
dig Stewart Copeland érkezik Győrbe. Azt hi-
szem, kijelenthetjük, igazi rockikonok kon-
certeznek a városban.

Sokan elsősorban az AC/DC-ből ismerik Chris
Slade-et, azonban a dobos rengeteg előadóval
és bandával dolgozott már együtt és számos
turnét tudhat maga mögött. Slade az évek so-
rán az AC/DC-n kívül olyan nem kevésbé ismert
nevekkel játszott együtt, mint Tom Jones, Paul
Rodgers, Jimmy Page, a Uriah Heep vagy az
Asia. Stephen Richard „Steve” Hackett brit dal-
szerző és gitáros az angol progresszív rockot
játszó Genesis tagjaként ért el kimagasló sike-
reket, emellett 1970-től kezdve szólólemeze-
ket is kiadott. Stewart Copeland pedig nagy -
zenekari hangszerelésben mutatja be majd
munkásságát Győrben. A Győri Filharmonikus
Zenekar közreműködésével előadott program
Stewart négy évtizedes pályaívét mutatja be,
aminek részeként természetesen a Police leg-
nagyobb slágerei is előkerülnek.

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: Marcali Gábor   
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Kiváló pedagógusokat és sportszakembe-
reket tüntettek ki a városházán szerdán.
Ünnepi beszédében dr. Dézsi Csaba And-

rás polgármester arról szólt, hogy Győr iskoláit
– ahol 27 ezer gyermeket oktatnak és nevelnek
– a város értékének, nevezetességének tartja,
és szívesen mutatja meg az ide érkező vendé-
geknek. Az intézmények sokrétű tudással szol-
gálják ki a náluk tanulókat, akik a későbbiekben
így helyt tudnak állni a felsőoktatásban, illetve
az életben. Maga is jó szívvel emlékezik visz-
sza egykori iskoláira, ahol fantasztikus em-
berektől kapott fantasztikus tudást. Azóta
megváltozott és bonyolultabb lett a világ, a
tanár–diák–szülő kapcsolata éppúgy, mint a
követelményrendszer. Mindez folyamatos
felkészülést, szinte egész napos tevékenysé-
get kíván a pedagógusoktól, amit a kívülállók
nem vesznek figyelembe. „Éppen ezért óriási
tisztelet és hála Önöknek!” – zárta beszédét
a polgármester.

Ezután dr. Pergel Elza alpolgármesterrel
közösen átadták az elismeréseket. Győr Ok-
tatásügyéért díjat kapott Szentpéteri Mari-
anna, a Lukács Sándor Járműipari és Gépé-
szeti Technikum és Kollégium intézmény -
vezetője, Szöllősi Zoltánné, a Nádorvárosi
Ének-zenei Általános Iskola intézmény -

PEDAGÓGUSOKAT ÉS SPORTSZAKEMBEREKET DÍJAZTAK

TISZTELET ÉS HÁLA A TANÁROKNAK 
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Vig Norbert  

vezetője, és Takács Miklós, a Gábor László
Építő- és Faipari Szakképző Iskola pedagó-
gusa, író, szerkesztő.    

Az ünnepség a sportszakemberek kitüntetésé-
vel folytatódott. A polgármestertől és Radnóti
Ákos alpolgármestertől Győr Sportjáért díjat
vehetett át Danyi László volt judós, edző és
mecénás, Pálfalvi Gábor sportújságíró és
sportvezető, dr. Ihász Ferenc, a Fehér Miklós

Labdarúgó Akadémia Élettani Csoportjának ve-
zetője, Borsodi Géza, a Győri Vízisport Egyesü-
let kajak-kenu edzője, Mráz László világbajnok
tekéző, az Ipartechnika Győr Sportegyesület
edzője, és Margitai Zoltán, a Gyirmót FC Győr
cégvezetője.

A rendezvényen a Nádorvárosi Ének-zenei Ál-
talános Iskola diákjai adtak műsort, majd álló-
fogadáson látták vendégül a meghívottakat.

Dr. Pergel Elza alpolgármester és Takács Miklós díjazott

Avárosrész országgyűlési képvi-
selője, Kara Ákos lapunknak el-
mondta: „A felújítási munkák

idején tisztelettel kérjük a tanárok, di-
ákok, szülők, valamint a környező há-
zakban lakók és a városrészben élők
türelmét és megértését. Ezzel a felújí-
tással párhuzamosan továbbra is zaj-
lik a PÁGISZ-iskola korszerűsítése és
bővítése.”

A képviselő hozzátette, hogy az előző
országgyűlési ciklusban Marcalváros-
ban a kezdeményezését követően már

KARA ÁKOS: ÚJABB ISKOLAFELÚJÍTÁS

Kara Ákos országgyűlési képviselő kezdeményezésére a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program (KEHOP)  keretében 570 millió forintból energetikai korszerűsítés kezdődött a Győri Kovács Margit
Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Iparművészeti Szakgim názium
és Szakközépiskolában.

korszerűsítették a Szent-Györgyi
Albert-iskolát, valamint felújították –
többek között – a Fekete István Álta-
lános Iskolát, korábban pedig a győri
„evangélikus szigetet”, ahol új iskolai és
új óvodai épület is elkészülhetett.

„Országgyűlési képviselőként Győr és
az egész térségünk fejlődéséért és
biztonságáért dolgozom továbbra is”
– hangsúlyozta Kara Ákos, aki az el-
múlt napokban részt vett a marcalvá-
rosi iskola felújításának helyszíni
munkamegbeszélésén is.



2022. június 10. 5

SZEMSZ      G
Havassy Anna Katalin

VAKÁCIÓ!
Nem volt az olyan régen még,
amikor mi is boldogan sóhajtot-
tunk fel a V betű helyére kerülé-
sekor, mert tudtuk: visszavon-
hatatlanul kitört a Vakáció! On-
nantól nem aggódtunk szinte
semmiért, szeptemberig az is-
kolatáskát sem akartuk látni,
csak élvezni a nyár nyújtotta
számos remek lehetőséget. A
mai lurkók sincsenek ezzel más-
ként, maximum a tábla már di-
gitális, de a nyári szünet eljötté-
nek érzése minden diáknak
öröm, korosztálytól függetlenül.
A szabadság igenis jár a munka
után, ki kell élvezni minden per-
cét. A nagyobbaknak kicsit talán
könnyebb a dolga, jobban tud-
ják, mit szeretnének. Sokuknál a
nyári munka is szerepet kap: kis
zsebpénz, készülés a felnőtt
életre, önállóságra. A kisebbeket
várják a táborok, a nyaralások, a
játszóterek, a focipályák és le-
hetne még sorolni. Gyerekek!
Érezzétek jól magatokat! Legye-
tek sokat a szabadban, tegyétek
félre a telefont és a számítógé-
pet, az élmények kint várnak
benneteket! Irány a közösség,
beszélgessetek, sportoljatok,
fagyizzatok, és igen, olvassatok
is!  Mert az olvasás fontos, fej-
leszti a szellemet és a lelket. A
Tüskevár például ideális válasz-
tás a szünetre. Segítsetek szü-
leiteknek, nagyszüleiteknek. A
közlekedésben felelősen vegye-
tek részt! Figyeljetek magatokra
és egymásra is. Gyűjtsétek az
élményeket, szívjátok magatok-
ba a nyár ezernyi illatát és élvez-
zétek, hogy szabadok vagytok!
Szeptemberig tiétek a világ!

A Földes Gábor u. 8. számú társasház, ahol 88
család, mintegy 180 lakó él, 2010-ben 180 millió
forint értékben esett át teljes körű energetikai fel-
újításon, most pedig az épület előtti terület szé-
pült meg. A lakók kezdeményezésére a Barátság-
park Lakásszövetkezet igazgatóságának elnöke,
Bíró Dezsőné kereste meg a terület önkormány-

zati képviselőjét és segítséget kért a munkálatok-
hoz. A terület rendezése Radnóti Ákos saját kép-
viselői keretéből valósult meg. „Fontosnak tar-
tom, hogy ne csak megaberuházások legyenek,
hanem az apróbb kérésekre is odafigyeljünk. Azo-
kat a megkereséseket, amelyek reálisak, igyek-
szem teljesíteni. Korábban is megvalósítottam
hasonló kéréseket, hiszen lényegesnek tartom,
hogy szép környezetben éljenek a lakóközössé-
gek” – hangsúlyozta Radnóti Ákos.

Az épület előtt megtörtént a teljes talajcsere, a
füvesítés, örökzöld cserjéket és egy tiszafát is
elültettek a korábbi gazos, rendezetlen területre.
„A társasháznak van egy ötvenméteres locsoló-
csöve, és a lakók vállalták, hogy kiveszik részü-
ket a parkgondozásból, ha szükséges, megön-
tözik a füvet és a bokrokat. Ígéretet kaptunk arra
Radnóti Ákostól, hogy ősszel újabb fákat ültet-
nek el a ház előtt” – tájékoztatott Bíró Dezsőné.

A sportsikerekről szólva Radnóti Ákos hang-
súlyozta: fennállása óta először szerzett baj-
noki címet az UNI Győr-SZESE a Nemzeti
Egyetemi Kosárlabda Bajnokság döntőjében,
ráadásul úgy, hogy mind a négy meccsét meg-
nyerte Miskolcon. „Örülök, hogy Győrben sok
olyan beruházás is történt, amely hozzájárul
a kosárlabda népszerűsítéséhez, épültek ko-
sárlabdapályák, jelenleg pedig a Grabo-sátor
felújítása zajlik, amely elsősorban a kosár -

labda-utánpótlást fogja szolgálni”– emelte ki
az alpolgármester. Gratulált a női labdarúgó -
csapatnak is, akik Dézsi Csaba András polgár-
mester és a város támogatásával már tavaly
nagyot léptek előre, amikor kieső pozícióból az
ötödik helyet szerezték meg a bajnokságban,
idén pedig megnyerték a Magyar Kupát és
másodikak lettek a bajnokságban. „Bízunk
benne, hogy az ETO-nál történt tulajdonos-
váltás következtében a férficsapat is hasonló
eredményeket tud majd felmutatni” – hang-
súlyozta az alpolgármester.

Végül az Audi ETO KC eredményeiről is szólt:
mind a három fronton esélyesek voltunk a győ-
zelemre, hiszen bajnokok lettünk, ami tavaly
nem sikerült, a Bajnokok Ligájában a döntőbe
jutottunk, tavaly ez sem sikerült, és a Magyar
Kupában is elnyertük az ezüstérmet. Az együt-
tes előrelépett a tavalyi idényhez képest.

EGYRE SZÉPÜL, ZÖLDÜL 

ADYVÁROS

Újabb zöldterület újult meg Adyvárosban, ezzel is szebbé téve a panel -
házak környezetét. Radnóti Ákos szerdán találkozott a Földes Gábor utca
8. számú ház lakóinak képviselőivel és közösen nézték meg a megújult
parkosítást. Az alpolgármester beszélt lapunknak a győri sportsikerekről is.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás
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• Győr, Fehérvári út 78.
• Tel.: 96/419-600
• Tel./fax: 96/517-599
• Nyitva: h–p. 7–16.30, 

szo. 8–12 óráig
• info@ternyak-trade.hu

• Falco bútorlapok

• OSB-lapok kis-
és nagykereskedelme

• lapszabászat, élzárás, 
tartozékok

• asztali munkalapok

• csúszásmentes és nyír
rétegelt lemezek

• mindennemű
CNC-megmunkálás

• Blum vasalatok

• fogantyúk, pántok

ÉVES  

Acsapadékos időjárással összefüggésben
a polgármester a napokban felkereste a
Pannon-Víz vezérigazgatóját, Rácz Atti-

lát, akivel ismét megnézték a csatornarend-
szert, nem véletlenül. „Keressük az okát, hogy mi-
ért kevés a csapadékvíz-elvezetési kapacitás. Két
méter mélyen mentünk le a nádorvárosi keleti át-
emelőhöz, ahol kiderült, hogy több szivattyú van,
de az egyik szivattyúból induló cső nincs össze-
kötve a vezetékkel, így nagyjából 500 méteren
keresztül kellene elvezetni ezt a vezetéket, hogy
a szennyvíztisztítóba eljusson. Ez a beruházás
180-200 millió forintos költség lenne a szakem-
berek becslése szerint, ezt a költséget pedig nem
egyszerű előteremteni, főleg a mostani helyzet-
ben” – fogalmazott a polgármester. 

A napokban egy másik fontos kérdés is fókusz-
ba került, a polgármester kedden szakmai
egyeztetésre hívta össze a város cégeit, hogy

Csütörtök reggel ismét a Győr+ Rádióba látogatott dr. Dézsi Csaba András. A polgármester beszélt többek
között a csapadékos időjárással összefüggő problémákról, valamint a háborús helyzet miatt kialakult gaz-
dasági nehézségekről is.

TAKARÉKOSSÁGI INTÉZKEDÉSEKRE LESZ SZÜKSÉG
Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter

fogyasztó helyeknél milyen takarékossági
megoldások lehetségesek. A világítás korsze-
rűsítése is aktuális lenne, ami 2,5 milliárd fo-
rintos fejlesztéssel járna, ám jelenleg még a
korszerűsítés hiányában napi szinten több mint
1,3 millió forinttal nagyobb a kiadása a város-
nak” – ismertette a városvezető.

A polgármester egyúttal megköszönte minden-
kinek, hogy a nehéz időkben, mint amilyen a jár-
ványhelyzet is volt, közös összefogással helytállt
Győr, ám most a háború okozta válság az energia -
piacot is érinti, az energiahordozók ára a négy-öt-
szöröse lett, ami nagy terhet ró a városra is.

Dr. Dézsi a műsorban azt is elárulta, hogy a deb-
receni polgármesterrel történt egyeztetést kö-
vetően Kecskemétre látogat tapasztalatcserére.
„Az autógyártás mellett megnézzük a közösségi
közlekedést is, hogyan zajlik abban a városban,
jövőre tízéves tender kiírása van tervben, hogy
több cég pályázhasson, verseny lehessen ebben
a szolgáltatásban” – ismertette.  

a takarékossági intézkedésekről beszéljenek.
„Az önkormányzati fenntartású intézmények
négy-ötszörös áremelkedéssel kapják majd az
energiát. Át kell gondolnunk, hogy az energia-
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Egy nagyon aktuális és mindannyiunkat
érintő témát járt körbe a kamara Ipari Ta-
gozata és az Enterprise Europe Network

Iroda által szervezett szerdai esemény.  

Elsőként Pénzes László köszöntötte a megje-
lenteket. A Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara ipari tagozatának elnö-
ke felhívta rá a figyelmet, hogy a gazdasági és
kereskedelmi szektor szereplői az elmúlt évek
során folyamatosan megpróbáltatásokkal néz-
tek szembe. „Először a munkaerőhiány jelen-
tett rendkívül komoly kihívást, majd a Covid-
járvány, most pedig háborús konfliktus zajlik a
szomszédunkban. Utóbbi mindennél jobban rá-
világított arra, mennyire fontos az energiafüg-
gőség csökkentése és energiaforrásokkal való
hatékony gazdálkodás. Azért szerveztük meg a
mai konferenciát, hogy ebben önöknek segít-
séget nyújtsunk” – hangsúlyozta Pénzes Lász-
ló a konferencia megnyitóján.

A folytatásban a legújabb energetikai trendek-
ről és energiahatékonysági eredményekről
számolt be a Széchenyi István Egyetem részé-
ről Rotter Zsolt műszaki fejlesztési és üzemel-
tetési igazgató. Előadásában Rotter Zsolt alá-

„Gáz van?” – címmel energetikai megtakarítási szakmai konferenciát rendeztek szerdán a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában. A rendezvény célja a jelen gazdasági és világ -
politikai helyzet által kiváltott energiaellátási problémák megoldását szolgáló jó gyakorlatok, a rövid távú
és azonnali megoldási lehetőségek áttekintése volt.

„GÁZ VAN?”
húzta: mára a győri egyetem hatásaiban túl-
nőtt a város és a régió határain, és országosan,
sőt nemzetközi szinten is meghatározó sze-
repre tör. Ugyanakkor az infrastrukturális és in-
novációs fejlesztésekkel párhuzamosan gyara-
podik az egyetemi tulajdonban lévő ingatlanál-
lomány is, ezért a hatékony létesítményüze-
meltetés kulcsfontosságúvá vált, amelyet az
Uni-Famulus Kft. ezeknek a követelményeknek
megfelelően végez. Az igazgató kiemelte: fon-
tos felhívni a hallgatók figyelmét is az energia-
hatékonyságra, hogy a hétköznapokban, tanul-
mányaik és a kollégiumi tartózkodásuk során
is figyelemmel legyenek rá. Az egyetem folya-
matos fejlesztésekkel, beruházásokkal törek-
szik a minél hatékonyabb és környezetbará-
tabb energiafelhasználásra. Éppen ezért a to-
vábbi tervek között az egyetemi napelempar-
kok bővítése és termálkutak létesítése is sze-
repel. A cél, hogy 2030-ra a győri egyetem el-
érje a papírmentességet.

Ezt követően az E.ON Energiamegoldások Kft.
egyedi ügyfél- és települési megoldások osz-
tályvezetője, Tóth Zoltán ajánlott a konferen-
cia résztvevőinek figyelmébe hatékony válla-
lati energia-megtakarítási módokat. „A legol-

csóbb energia az, amit nem fogyasztunk el.
Hogyan tudjuk ezt elérni? Korszerű, okos és
megújuló energetikai megoldások alkalmazá-
sával és a hatékonyság növelésével” – fogal-
mazott Tóth Zoltán.

Végezetül Kovács Norbert, a győri KONSys Kft.
ügyvezető igazgatója mutatta be cégük vezető
termékét, az AVReporter Energia Menedzs -
ment Szoftvercsaládot. A magyar és a nemzet-
közi piacon is meghatározó szerepet betöltő
győri cég gazdálkodó szervezetek, ipari vállala-
tok, mérnökök számára kínál energiahatékony
üzemeltetési megoldásokat.

A konferenciát a nap folyamán szakmai kiállítás
és kerekasztal-beszélgetés tette még színe-
sebbé. (x)

ENERGETIKAI MEGTAKARÍTÁSI 
KONFERENCIA A KAMARÁBAN

Fotó: GYMSMKIK/Krizsán Csaba
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Dr. Lampert Bálint évek óta sokat tesz a kör-
nyezettudatos szemlélet és a fenntartható fej-
lődés népszerűsítéséért, elkötelezett oktatója
az erdei iskola programnak. Királyfi Péter pedig
az állatvédelem területén ért el kiemelkedő
eredményeket. „Ő az, aki elméletben és gya-
korlatban, éjjel és nappal harcol az állatokért.
Legutóbb éppen a háborút megszenvedő

ÁTADTÁK A KITAIBEL PÁL KÖRNYEZETVÉDELMI EMLÉKÉRMEKET

ELHIVATOTT TERMÉSZET- ÉS ÁLLATVÉDŐK
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor   A városházán kedden átadták a Ki-

taibel Pál Környezetvédelmi Emlék -
érmeket, melyet idén dr. Lampert
Bálint, a Széchenyi-egyetem Apá -
czai Karának adjunktusa és Királyfi
Péter, a Polgármesteri Hivatal Ha-
tósági Osztályának ellenőrzési re-
ferense érdemelt ki.

állatok nak gyűjtött és juttatott élelmet Ukraj-
nába” – fogalmazott a kitüntetetteket méltató
dr. Dézsi Csaba András. A polgármester szív-
ügye Győr természetvédelme, hiszen a közel-
múltban védetté nyilvánították a Püspökerdőt,
valamint a szentiváni tölgyest, és hamarosan a
marcalvárosi kiserdő is védettséget élvezhet.   

Dr. Szálasy László, a Környezetvédelmi Bizott-
ság elnöke köszöntőjében elmondta: az általa
vezetett bizottság egyre aktívabban működik,
egyre több eseménnyel és személlyel kerülnek
kapcsolatba, így ismerkedtek meg a díjazottak
magas színvonalú munkájával. Gratulált nekik,
majd arra kérte őket, hogy ezt a jövőben is ilyen
elhivatottsággal folytassák. 

A Föld napja alkalmából dr. Nagy István minisz-
ter a Pro Natura díjat adományozta pénteken
Lajtmann Csabának. A győri Reflex Környezet-
védő Egyesület elnöke, a Magyar Természetvé-
dők Szövetségének elnökségi tagja, a Magyar-
országi Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke a vá-
rosi biodiverzitás védelméért és a zöld mozga-
lom fejlesztéséért végzett áldozatos munkájá-
nak elismeréseként vehette át a díjat.

PRO NATURA-DÍJ
A TERMÉSZETVÉDŐNEK
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Szerző: J. Kovács Andrea

Elnök úr, mi az az elektromobilitás?
Az elektromobilitás az egyéni közlekedés új for-
mája olyan autókkal, amelyek energiájukat teljes
egészében vagy részben elektromosságból nye-
rik. Az elektromosság segítségével lépésről lé-
pésre függetlenné válhatunk a fosszilis energia-
forrásoktól. A Lightning Day – „Mint a villám” tu-
lajdonképpen Hargitai Istvánnak, bizottságunk
volt tagjának az ötlete, szellemi terméke. Ő ta-
lálta ki ezt az eseményt, amihez csatlakoztak a
villanyautósok, így jött létre ez a nap.

Miért lényeges a rendezvény?
Alapvető fontosságúnak tartom a lakosság
szemléletformálását. Ugyanakkor a világban
egyre inkább előtérbe kerül az elektromobilitás,

Lightning Day – „Mint a villám” címmel érdekes, egész napos programra hívják a győrieket június 18-án.
Elektromobilitási családi napot és villanyautós találkozót tartanak a Dunakapu téren. Dr. Szálasy Lászlót, a
Környezetvédelmi Bizottság elnökét kérdeztük a részletekről.

MINT A VILLÁM!

Elektromobilitási nap 
és villanyautós találkozó
Június 18. Dunakapu tér

10:00 Megnyitó
10:30 Elektromobilitás két keréken: 

rollerek, kerékpárok
11:00 Töreky Zsuzsi és az Aranykapu

zenekar előadása gyerekeknek
12:00 Előadás az elektromos 

motorozás jelenéről 
és jövőjéről – Végh János; 
beszélgetés Kovács Bálint 
motorversenyzővel

13:00 1. gyorsulási bemutató
13:30 Ki is az a Svihák Oszkár?

Interaktív műsor gyerekeknek
14:30 Alternatív hajtástechnika 

a mai oktatásban – 
Sarvajcz Tamás előadásában

15:00 Dróntechnológia 
a növényvédelemben –
Nyers Tamás előadásában

15:30 A magyar csúcskísérlet állásáról
jelentés

16:00 2. gyorsulási bemutató
16:30 Mobilis kísérleti bemutató

kicsiknek és nagyoknak
17:30 Ön vezet vagy önvezet? –

Bérczi Balázs előadása
18:30 3. gyorsulási bemutató
19:00 A magyar csúcskísérlet eredménye
21:00 Tesla-show
A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

illetve az elektromosság mint energiaforrás
használata a közlekedésben, legyen szó autóról,
bicikliről vagy rollerről. Tisztában vagyok azzal,
hogy ez sem a legoptimálisabb megoldás, de az
vitathatatlan, hogy a levegő tisztaságára gyako-
rolt hatása pozitív. Tény, hogy az egyéb járulékos
károsító tényezők feldolgozása viszont még nem
megoldott, egy elektromos autó akkumulátora
bizony nagy ökológiai lábnyomot hagy maga
után. Ám az is igaz, hogy az elektromos autó mo-
torja fele annyi, vagy még kevesebb alkatrészből
tevődik össze, mint egy hagyományos gépkocsié.

Milyen programok lesznek jövő szombaton a
Dunakapu téren?
Szervezőtársaimmal arra törekedtünk, hogy
minden generációnak élvezhető és érdekes kí-
nálatot nyújtsunk. Egymást váltják a gyerekeket

Lightning Day –
tervezett program

szórakoztató programok és a felnőtteknek szóló
előadások. A rendezvényen szárazföldi elektro-
mos járművek széles skálája mutatkozik be az
elektromos rollerektől a kerékpárokon és mo-
torkerékpárokon át a villanyautókig, egyedi jár-
mű-különlegességekkel kiegészítve. Kiemelném
a vízmentes autótisztítást, ami egyben egy
magyar rekordkísérlet is, 8 óra alatt a lehető
legtöbb villanyautót szeretnénk lemosni inno-
vatív, környezetkímélő technológiával. Biztosan
sokakat vonz a rövid távú gyorsulási bemutató,
amit a nap folyamán háromszor tartanánk a
rakparton. Este pedig Tesla-show szórakoztatja
a látogatókat. Biztatok mindenkit, hogy jöjjenek
ki a térre, mert különleges élményekkel fognak
gazdagodni.

Információ: www.zoldgyor.hu/lightning-day
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20% KEDVEZMÉNY
minden színes vagy

fényre sötétedő lencsére!

Helló, Napsütés!

További részletekről érdeklődj az optikában!
Az akció 2022. június 30-ig tart.

ZEISS AdaptiveSun típusú napszemüveglencse mellé
fél áron kaphatod az optikai színtelen lencsédet!

Miért érdemes meghallgatni a koncertet?
Ha valaki szeret bennünket, nézze meg, hova
fejlődtünk huszonhárom év alatt. A lelkesedé-
sünk az elmúlt több mint két évtizedben mit
sem változott. Amiből csak lehet, továbbra is
igyekszünk inspirációt meríteni, legyen ez akár
egy mondat vagy egy gesztus. Megalakulá-
sunk, vagyis 1999 óta mindig olyan produkciót
igyekszünk nyújtani, amellyel rászolgálunk a
közönség elismerésére és szeretetére.

A MAGNA CUM LAUDE NYITJA A NYARAT
A POLGÁRMESTER IS FELLÉP A KONCERTEN

Szerző: Pécskai István
Képek: Magna Cum Laude

Fergeteges bulira készülhetnek a győriek! A Magna Cum Laude zene-
kar szombat este 21 órakor a Dunakapu téren koncertezik. Az együt-
tes fellépése indítja el a nyári programsorozatot Győrben. Mező Misi,
a zenekar frontembere interjút adott a Győr+ Hetilapnak. Az énekes
visszatérő vendégnek számít a városban.

Milyen produkcióval készülnek a győri fellé-
pésre?
Mindig van egy alapváza az előadásunknak,
ehhez természetesen ezúttal is tartjuk ma-
gunkat. Másfél órás lesz a koncert, de ha a
közönség élvezi a zenénket, simán ráhúzha-
tunk a kilencven percre. Nem egyszer fordult
már elő ez a karrierünk során. Magna Cum
Laude-slágereket és új dalokat is hallhatnak
majd az érdeklődők. Az együttes tagjainak
zenei ízlése nem egyezik meg teljes mérték -
ben, ezáltal még sokszínűbb és szélesebb a

repertoárunk, hiszen mindegyikünk stílusa
megjelenik a dalainkban.

Lehet számítani valamilyen meglepetésre az
előadás közben?
Telefonon beszéltem a polgármesterükkel,
megkérdeztem tőle, Csaba, a koncert közben
nem lenne kedved feljönni a színpadra gitározni
és énekelni egyet? Azt mondta, nagy örömmel
vállalja a felkérést.

Kedveli Győrt?
Igen, nagyon szeretem a várost, amely kiemel-
kedő kulturális értékekkel rendelkezik. Akkor
játszottunk Győrben először, amikor még nem
volt annyira népszerű a zenekar. Léptem már
fel a városban a virtuózokkal, Alival és Kökény
Tomival, de szerepeltem a színpadon a Naza
zenekar tagjaként is. Legutóbb az Öt Templom
Fesztiválon zenéltem. A közönség mindannyi-
szor fantasztikus volt, állva tapsolt meg.

Milyen tervei vannak a zenekarnak a közel -
jövőre nézve?
Mindig egyéves távlatban gondolkodunk. Szü-
letnek dalaink, s ha összegyűlik hat-hét alko-
tás, akkor azokat kiadhatjuk lemezen, de ma
már ez nem annyira fontos szempont. Sokkal
inkább, hogy az emberek hallgassák a száma-
inkat. A budapesti nagykoncertünkre idén majd
a Margit-szigeten kerül sor.

Pihenésre lesz azért lehetősége a nyáron?
Igen, a családunk egyik barátjának van egy nya-
ralója, így belföldi üdülést tervezünk. Emellett
Erdélybe utazom majd négy-öt napra, a gyer-
gyószentmiklósi barátaimat látogatom meg.

Lesták Márton (billentyűs), Kara Mihály (basszusgitáros, szövegíró), Mező Mihály (énekes, gitáros),
Szabó Tibor (gitáros, zeneszerző), Török Máté (dobos)



Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Ki ne érezte volna már a menstruáció
előtti idegességet, vagy éppen a görcsös
fájdalmat, az erős vérzést? Bár számos
gyógyszert fejlesztettek ki, a természet
is tartogat sok-sok segítséget. Erről be-
szélgettünk dr. Börzsönyi Ágnes szülész-
nőgyógyász szakorvossal.

„Sok betegem érdeklődik a természetes meg-
oldások iránt, így egyre többet kell tudnunk a
vitaminokról és a gyógynövényekről – kezdte
a doktornő. Sokszor remek és kímélő kiegészí-
tő támogatások lehetnek, ám attól mindenkit
óvok, hogy túlságosan ezekre bízza magát és
kihagyja az orvosi kezelést.”

A kínálat nagyon széles, érdemes azonban
mindig azokat választani, amelyek gyógyszer-
könyvi minőségűek, illetve bevizsgált termé-
kek. A legbiztosabb, ha patikában vagy gyógy-
növény-szaküzletben szerezzük be a segítsé-
get egy-egy panaszra.

„Kutatások igazolják, hogy a menstruációt
megelőző tünetegyüttes, a PMS (pre-menst-
ruális szindróma) esélye csökken, ha az étren-
dünk B-vitaminban bővelkedik. A fájdalmas
görcsök legfőbb okozója a prosztaglandin hor-
mon, amelyre az E-vitamin jó hatással van.
Bevitele enyhíti az alhasi görcsöket és csök-
kenti a mellek feszülését. Csonthéjasokkal és
teljes kiőrlésű gabonafélékkel a legegyszerűbb
a szervezetbe juttatni, ha kerülni akarjuk a
kapszulákat.”

Persze ki ne ismerné a mensturáció előtti han-
gulatingadozást, amelyet a szervezet kalcium-
szint-csökkenése okoz, de fontos a megfelelő
magnéziumszint is. Érdemes ilyenkor odafi-
gyelni, hogy több tejterméket, tojást és mag-
vakat fogyasszunk.

„Rendszertelen, túl erős vérzésre is sokan pa-
naszkodnak, s ha nincs szervi oka, akkor B6-

 vitaminnal is támogathatjuk testünket. Figyelni
kell rá azonban, hogy 50 és 100 mg között ma-
radjon az adag, mert efölött már káros is lehet.
Legjobb, ha természetes forrásból töltekezünk,
így együnk sok halat, banánt, mogyorót és májat.
A máj egyébként a vashiány esetén is jó szolgála-
tot tehet. A C-vitamin is hasznos: megerősíti a haj-
szálereket, és egy kutatás szerint a rendszeresen
magas dózisú C-vitamint szedő nők 87 százalé-
kánál enyhült is a vérzés. Egyébként a C-vitamin
az ilyenkor fellépő vashiányos vérszegénység
megelőzésében is segít. Ebben az esetben a
2.000-4.000 mg közötti terápiás dózis a javasolt.”

A nők a történelem során számos praktikára
voltak kénytelenek rájönni, hogy csökkentsék
a menstruációval járó fájdalmakat, a gyógy -
növények pedig megoldást nyújtottak.

„Talán az egyik legismertebb a cickafarkfű, amely
kamazulént tartalmaz. Ez egy természetes görcs -
oldó, ami a méh simaizmait nyugtatja meg. A ka-
milla szintén jó a görcsök ellen. A palástfű is se-
gít, és jó alhasi panaszok, fehérfolyás esetén is,

sőt vérzéscsillapító hatása is ismert. A barátcser-
jét is egyre többen ismerik meg. Jótékony hatá-
sának lényege az agyalapi mirigy serkentése, ér-
demes alaposan utánaolvasni. ”

„A természet tényleg telis-tele van enyhülést
nyújtó élelmiszerekkel, gyógynövényekkel.
Azonban ismét szeretném kihangsúlyozni: nem
javuló, rosszabbodó tünetek esetén a legjobb,
amit önmagunkkal tehetünk, ha orvoshoz for-
dulunk” – zárta dr. Börzsönyi Ágnes.   

További részletek érhetők el a gyorplusz.hu oldalon.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás

Ha szeretne témát javasolni 
a „Négyszemközt 
a nőgyógyásszal” című 
rovatunkba, akkor kérjük, írjon
nekünk a negyszemkozt@
gyorplusz.hu e-mail-címre!  

NÉGYSZEMKÖZT A NŐGYÓGYÁSSZAL

A TERMÉSZET 
A NŐK OLDALÁN ÁLL
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A pár 12 évvel ezelőtt Budapesten, az országos
táncháztalálkozón ismerkedett meg egymás-
sal, Virág győri, Karesz pedig écsi néptáncos-
ként vett részt az eseményen. Mindketten kis-
koruktól néptáncolnak különböző együttesek-
ben, jelenleg a Cserók Néptáncegyüttest erősí-
tik, emellett manapság szívesen boogie-woo-
gie-znak is. A kapcsolatukat tavaly, éppen a Ba-
rokk esküvő napján koronázta meg a fiú azzal,
hogy megkérte Virág kezét. Mivel szinte az

NÉPTÁNCOS SZERELEM
ESKÜVŐ BAROKK MÓDRA

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Családi archívum

Fodor Virág és Schreiner Károly augusztus 13-án különleges körülmé-
nyek között, barokk korabeli ceremónia keretében köt házasságot,
melynek díszlete Győr csodálatos barokk belvárosa, násznépe pedig a
város lakói lesznek.

összes Barokk esküvőn részt vettek, egyszer
be is öltöztek, és nagyon tetszett mindkettő-
jüknek a ceremónia, elhatározták, hogy meg-
próbálják, hátha lehetnének ők a következő pár.

„A színes ruhák, a virágdíszítések minden olyan
szép és varázslatos hangulatot áraszt. Azt gon-
doltuk, milyen jó lenne ezt a magunkénak tudni,
mekkora élmény lehet, sokkal emlékezetesebb
lenne így az esküvő” – mesélte Virág. Így is lett,
idén ők lesznek a pár, a ruhájuk már meg is van
és nagy izgalommal várják az augusztust, de
nemcsak ők, hanem a szüleik is. A család öröm-
mel fogadta a hírt, Virág apukája pedig megje-
gyezte: „ennek a lánynak mindig is más kellett…

Hagyományosan pénteken este a szerenáddal
kezdődik a rendezvény, másnap az esküvőt a
pompás felvonulás előzi meg, és a pár szeretne
részese lenni a tánctanulásnak is, hiszen min-
denük a tánc.

„Amiatt nem izgulunk, hogy a
nagyközönség előtt szere-
pelünk, hogy beöltözünk,
hiszen néptáncosként és a
munkánk kapcsán is meg-
szoktuk ezt már” – mondja
Karesz. Aki nem örökölte édesapja, az écsi fa-
faragó mester kézügyességét, de a faiparin
végzett Sopronban. Ő másban jó: vállalkozó-
ként online értékesítési rendszereket tervez,
kivitelez és optimalizál, ő készíti a család hon-
lapjait is. Azt mondja, munkája a hobbija is a
táncolás, a zenélés mellett.

Virág is saját vállalkozásban dolgozik: óvó néni,
tánctanár és neveléskutató szakember. Kicsik-
nek különböző foglalkozásokat, óvodai, bölcső-
dei beszoktatást segítő táborokat, néptáncfog-
lalkozásokat tart. Neveléskutatóként pedig azt
a missziót vállalta, hogy a legújabb agykutatási
eredményeket, ismereteket érthetővé és hasz-
nosíthatóvá teszi a szülők számára.

A barokk esküvőt követően a szűk családnak és
barátoknak rendeznek lakodalmat, nászútra
Mallorcára mennek. Abban még nem egyeztek
meg, hogy hány gyerkőcük legyen, de Karesz-
nak az a feltétele, hogy minden kisgyerekre
jusson egy kutyus.
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Izgalmas élete lehetett, boldog emberekkel
körülvéve...
Elnézést, kicsit meg vagyok fázva, ilyenkor
mindig ez van, mert a palota falai nehezen me-
legednek át, a kőpadló sugározza a hideget, és
amikor kimegyek a melegbe, ez történik velem,
de a nyári kánikulában ideális az irodám – kezdi
a beszélgetést Kun Mária. – Rengeteg pozitív
energiát kaptam a boldog pároktól, a násznép-
től, igazán jó volt így dolgoznom. Pedig a pályá-
mat nem itt kezdtem. Érettségi után a városi
hivatal egészségügyi osztályára vettek fel, ahol
egyből a mély vízbe dobtak, de izgalmas fel-
adatnak tartottam, szerettem a munkámat,
segíteni az embereknek. Arra azonban hamar
rájöttem, hogy ha a hivatali ranglétrán előrébb
szeretnék jutni, felsőfokú végzettséget kell
szereznem, be is iratkoztam az Államigazgatási
Főiskolára, levelezőn végeztem el.

Hogyan lett anyakönyvvezető?
1983 decemberében váratlanul behívott ma-
gához az akkori hivatalvezető, aki arra volt kí-
váncsi, átmennék-e dolgozni az Anyakönyvi Hi-
vatalba. Én mondtam, hogy nem, jól érzem ma-
gam az osztályon. Az irodából kifelé menet
megkérdezte a titkárnő, hogy ugye örülsz?
Amikor azt válaszoltam, hogy nem fogadtam
el, ő visszaparancsolt és közölte: el kell fogad-
nod! Életem egyik legjobb döntése lett. Kerczó
István, az Anyakönyvi Hivatal akkori vezetője
rengeteget segített, tőle tanultam mindent, és
én lettem az utódja a hivatal élén, amikor ő
nyugdíjba ment.

Negyven év alatt hogyan változtak az esküvők?
Alapvetések változtak meg. Amikor én kezdtem,
rengeteg esküvőt tartottak, gyakori volt, hogy
naponta 12 párt adtam össze. Jellemzően a hú-
szas éveik elején mentek férjhez a lányok, ma ez
inkább 35 éves kor körül következik be. Akkori-
ban a városházán voltak az esküvők, és a polgári
szertartásnak sokkal nagyobb renoméja volt,
mint az utóbbi időben. Az volt a legszerencsé-
sebb pár, akinek szombaton 5 órakor lehetett az
esküvője. A Családi Intézet szervezte a „szertar-
tást”, volt élőzene, szavalat, pezsgős köszöntés,
nagyon hangulatos, meghitt esküvők voltak.
Nagy Balázs, Máté Richárd fiatal színészként
mondtak verset, valamint Horváth Ildikó.

FLIP-FLOP PAPUCS ÉS MACKÓNADRÁG ESKÜVŐRE

Negyven év alatt 5.250 párt adott össze, 14 éve a győri Anyakönyvi Hivatal vezetője – a napokban vonult
nyugdíjba Kun Mária. A kedves, mosolygós, barátságos, de egyúttal határozott és szakmailag naprakész
hölgy ezúttal is a gyönyörű Zichy-palotabeli irodájában fogadott az interjúra.

MINDEN MENYASSZONY SZÉP – AZ ÉLET NAGY IGAZSÁGA

Mindenki nagyon elegáns volt, tisztelettudó,
megadták a módját az eseménynek.

Manapság ez nem így van?
A változás akkor kezdődött, amikor már nemcsak
a házasságkötő teremben lehetett esketni, ha-
nem külső helyszínen is. A vendégek száma is fo-
lyamatosan csökken, amíg régebben 80-100 fős
esküvőket tartottak, manapság 30-40 a meghí-
vottak száma. Korábban azoknak volt kis eskü-
vőjük, akik már többedszer mondták ki a boldo-
gító igent, manapság egyre gyakoribb, hogy csak
két tanúval érkezik a pár. Bejönnek, gyorsan meg-
történik a „szertartás”, mert kell a papír. Lehet,
hogy később tartanak egyházi, vagy külsős hely-
színes esküvőt, de ez sem biztos. Nálunk nincs
dresszkód, de azt tapasztalom, hogy sok esetben
kívánnivalót hagy maga után a pár, a násznép öl-
tözéke. Elég érdekes, amikor egy menyasszony
talpig feketében házasodik, vagy amikor a vőle-

gény flip-flop papucsban és mackórövidnadrág-
ban fogad hűséget. Úgy gondolom, ezek a fiatalok
nem érzik át a házasságkötésük súlyát.

Melyik esketésére emlékszik szívesen vissza
és miért?
Több érdekes esettel is találkoztam, de amit soha
nem felejtek el, az a pályám kezdetén volt. Minden
menyasszony szép – mondták a kollégák, de én
nem így gondoltam. Aztán jött egy menyasszony,
aki sem karcsú, sem fiatal, sem helyes nem volt,
belibbent, megpördült előttem és megkérdezte:
ugye milyen szép vagyok? Aztán bejött a vőlegény,
aki rettentően boldog és büszke volt, és látszott
rajtuk, hogy mennyire szeretik egymást. Elszé-
gyelltem magam és még hónapokig ezen gondol-
koztam, tükröt tartott ez az eset elém. Igenis,
minden menyasszony szép valakinek!

Valamelyik különleges esküvőjét is feleleve-
nítené?
Emlékezetes történet volt, amikor az egyik
idősotthon lakói, bőven túl a hetvenen, akik
még soha nem kötöttek házasságot, szerelem-
be estek és összekötötték az életüket. Furcsa
helyzet volt az is, amikor egy idősebb hölgy egy
fia korabeli fiatalemberhez ment hozzá.

Milyen volt az ön esküvője?
1984 júliusában adtam össze az első párt,
szeptemberben pedig a saját esküvőmet tar-
tottam. Gyorsan megszerveztem, olyan volt,
mint amilyen akkoriban szokásos volt. A polgári
szertartásra nagyon sok ismerős, barát, rokon
eljött, a lagziban nyolcvanan voltunk. Egyszerű,
de szép esküvői ruhám volt, nem habos-babos,
így tudtam benne mozogni. Kerczó István adott
bennünket össze, meghitt esemény volt. Húsz
év házasság után váltam el, két felnőtt gyer-
mekem van. A mostani párommal 18 éve, hogy
együtt vagyunk, de nem házasodtunk össze.

Mit tervez a nyugdíjas éveire?
Decemberre várjuk az első unokámat, remé-
lem, majd több is lesz, szeretnék ott helytállni.
Elfáradtam és sok mindent be kell pótolnom.
Szeretnék világot látni, a bakancslistámon Kína,
India és Mexikó is szerepel. Szívesen kreatív-
kodok, kézimunkázom, és a polcomon ott so-
rakoznak az olvasásra váró könyvek. A párom-
mal közös hobbink a horgászat, erre is több
időt szánok majd. Azonban én nem szeretnék
a soha rá nem érő nyugdíjas lenni!

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
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Győri Balett. Egy társulat, egy művészet,
a profizmus maga, rengeteg sikerrel fű-
szerezve. Az együttes kétségkívül hódít,

nemcsak hazánkban, hanem világszerte. Leg-
utóbb Erdélybe látogatott a csapat, a 2021-es
fellépésük után azonban most egy komplett
turnéval tértek vissza szomszédunkba. A Ko-
dály Zoltán műveire koreografált, népi motívu-
mokkal tűzdelt Romance lenyűgözte a nagy-
részt magyar ajkú városok közönségét, össze-
sen 7 helyszínen, 8 előadás alkalmával a „régi”
győri balettos energiákat is felélesztve alkotott
egyedit az együttes. „A falakon ott voltak a pla-
kátjaink, mikor meglátták a buszunkat a helyi-
ek, azonnal követtek minket, elmondhatatlanul
jó érzés volt. Minden egyes fronton megmutat-
kozott az érdeklődés, a szeretet” – mondta a
Győr+ Médiának Velekei László. A társulat igaz-

MINDENKIT FELPEZSDÍT A GYŐRI BALETT
TURNÉBÓL FESZTIVÁLBA TÁNCOLJÁK MAGUKAT

Tartalmas heteken van túl a Győri Balett társulata, alighogy megér-
keztek a Dubaji Világkiállításról, májusban már indultak is tovább Er-
délybe, ahol a Romance című darabbal kápráztatták el a közönséget. S
bár nyár lévén itt lenne az ideje a pihenésnek, a következő napokban
mindenkit felpezsdítenek, hiszen június 13-a és 19-e között élvezhet-
jük a 17. Magyar Táncfesztivált és a 7. Gyermek Táncfesztivált, június
15-e és 18-a között pedig a Győri Balett miniFesztivált. A társulat
táncba hívja a várost!

gatója elárulta, hogy bár a Romance gerincét
galántai táncok adják, mégis nagyon megérin-
tette a romániai közönséget a mű, valószínűleg
azért is, mert náluk is meghatározó a néptánc.
„Nagyon sok néptáncegyüttesük van, ám a kor-
társ táncszínház, a klasszikus balett – így mi is
– unikumnak számítunk. A bemutatkozásunk
egyfajta üzenet is volt, nagy energiákat moz-
gósítottunk, és nem csak a határon túl élő ma-
gyarokat szólítottuk meg” – árulta el a direktor. 

Velekei László a turné legszebb pillanatait is
szívesen felidézte. „Székelyudvarhelyen a da-
rab kezdetét követően tömegek várakoztak
még a színház előtt. Az ottani igazgató kétség-
beesetten jött oda hozzám, s kérdezte, hogy
tudunk-e esetleg még egy előadást csinálni? Ez
legalább annyira meghatározó élmény volt,

mint a sepsiszentgyörgyi bemutatkozásunk,
ahol elsőként gyerekek nézték végig a produk-
ciót. Ámulva figyelték azt a művet, ami tulaj-
donképpen nem is fiatal közönségnek íródott.
Ez is bizonyítja, hogy a kultúrának igenis van
ereje” – emelte ki az igazgató. 

A turné során a maximális teljesítményt nyújtó
táncos és műszaki stábnak volt ideje egy kis fel-
töltődésre, szükség is van a tartalék energiák
mozgósítására, hisz startol a 17. Magyar Tánc-
fesztivál, 7. Gyermek Táncfesztivál, valamint a
Győri Balett miniFesztivál. A tánc minden mű-
fajából merítő kavalkád az előadások mellett ki-
állításokat, szabadtéri koncerteket kínál. „Az
együttes színes egyéniségét szimbolizálva, a
Győrben még nem látott „One Way to Heaven”
indítja az egyhetes táncünnepet. A művészeti
ágak találkozása mindig egy erős robbanást,
egy katartikus élményt idéz elő, ilyen ez az elő-
adás is, érdemes lesz megnézni a teátrum
nagyszínpadán. A „Ne bánts!” az Árpád parko-
lóház mínusz második emeletén, a hozzá kap-
csolódó rendezvényekkel együtt kétségkívül
extrém lesz, de a repertoárban helyet kaptak
táncművészeink alkotásai: Sebestyén Bálint és
Luigi Iannone estje, az „Egy lépéssel közelebb”
is izgalmasnak ígérkezik a stúdióban. Hatalmas
erő, mikor ez a közös alkotói folyamat egy tár-
sulatban meg tud valósulni, kuriózum lesz, ne-
kem vezetőként ez az egyik legnagyobb büsz-
keségem, természetesen a kismamák mellett”
– zárta beszélgetésünket Velekei László. (x)

Fo
tó

: G
yő

ri 
Ba

le
tt

/J
ek

li 
Zo

ltá
n

Fotó: Győri Balett/Ambrus László
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Asörényes hangyászok sok egyediséget
mutatnak a testfelépítésükben. Testhosz-
szuk 100-120 centiméter, a farkuk hossza

70-90 centiméter, testtömegük viszont mind-
össze 20-35 kilogramm. Fejük formája rendkívül
jellegzetes, speciális táplálkozási módjuk miatt
(hangya- és termeszevés) koponyájuk erősen
megnyúlt, az alsó és felső állkapocs csőszerűen
összeforrt. Ásítani így például képtelen, fejszerke-
zete maximálisan a nyelvöltögetésre specializáló-
dott. Nyelve a 60 centiméteres hosszt is elérheti,
amellyel rendkívül gyorsan kapkodja el a terme-
szeket, néhány perc alatt akár több százat is.
Azonban, nagyon bölcsen, egy idő után továbbáll,
nem foszt ki teljesen egy-egy várat. Így a rovarok
regenerálódhatnak, a hangyász pedig később
visszatérhet ugyanahhoz a várhoz, hogy folytassa
a lakomát. Nagyon okos. Vagy csak, ha sokáig ma-
rad egy helyen, már nagyon csípik a nyelvét?

Látogassanak el önök is az állatkertbe, figyeljék
meg Árészt, ezt a különleges állatot! Nyáron a már
minden reggel 10.20-kor induló tengerimalac-
vonat után a legideálisabb a látogatás a kifutója
környékére vagy a házába. Szeretettel vár minden-
kit a győri állatkert, ahol a nyári szünetben minden-
nap folyamatosan zajlanak a programok: napi két
zooshow, elefánttréning és pingvinséta, látvány -
etetések és még sok érdekesség.

ÁRÉSZ
Árész, a sörényes hangyász hét éve a győri állatkert lakója, a fő -
bejárattól balra fordulva, túl a tengerimalacok társaságán húzódik
egy terület, amely ennek az igen különleges állatnak az otthona.

KÉPTELEN ÁSÍTANI
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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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.

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

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Feltétel: B, C kategóriás hivatásos jogosítvány, GKI-
kártya. Előnyt jelent: 3324. szerinti Vezetőüléses tar-
gonca jogosítvány, 1111. szerinti Traktoralapú univer-
zális földmunkagép jogosítvány, 4411. szerinti Autó-
daruk jogosítvány. Foglalkoztatás jellege: 8 órás
munkaidő, egy műszakos munkarend

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás hegesz-
tő vizsga. Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy mű-
szakos munkarend. Feladatkör: kivitelezési és hiba-
elhárítási feladatok elvégzése, távhővezetéki, hőköz-
ponti és kazánházi munkák

Feltétel: fémipari szakmunkás bizonyítvány/kazánke-
zelő bizonyítvány. Előnyt jelent: középiskolai vég-
zettség. Foglalkoztatás jellege: jól tervezhető 12
órás, folyamatos munkarend. Feladatkör: a megfe-
lelő vízminőség biztosítása, gőz- és forróvíz-kazánok
üzemeltetése, geotermikus hőátadó állomás felügye-
lete, rendszeres karbantartási tevékenység

Feltétel: szakirányú végzettség. Foglalkoztatás jelle-
ge: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend. Fel-
adatkör: elemes és egyéb acélszerkezeti állványok épí-
tése állványterv alapján, előre gyártott elemes állványok
építése zárt térben, zsaluzási feladatok elvégzése hely-
reállítási munkáknál, faipari műhelymunkák elvégzése

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány. Előnyt jelent:
hegesztő szaktudás. Foglalkoztatás jellege: 8 órás
munkaidő, egy műszakos munkarend

Feltétel: szakirányú végzettség (elektroműszerész). Előnyt
jelent: PLC programozási ismeretek. Foglalkoztatás jel-
lege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Bérezés megegyezés szerint.

GÉPJÁRMUVEZETO

HEGESZTO

KAZÁNKEZELO/KAZÁNGÉPÉSZ

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

FUTÉSSZERELO

MUSZERÉSZ

´́ ´́

´́

´́

´́ ´́

´́

A Kuopio park fejlesztéséhez kapcsolódóan
megújul a Földes Gábor utca egy szakasza,
járdafelújítás, új parkolóhelyek kialakítása
kezdődött csütörtöktől, valamint új aszfalt-
burkolatot kap az utca. A Földes Gábor u. 9–
23. számú házak mögötti felújított szerviz -
utat már átadta a forgalom számára a Győri
Útkezelő Szervezet. Elkezdődött a Földes
Gábor u. 9–23. előtti, ferde elrendezésű

MEGÚJUL A FÖLDES GÁBOR UTCA

A Győr-Szol Zrt. értesíti a közlekedőket, hogy az üzemeltetésében lévő Árpád parkolóház rend-
hagyó balettelőadás és annak előkészületei miatt június 13-a, hétfő este 20 óra és június 18-a,
szombat reggel 8 óra között zárva tart. A szolgáltató kéri, hogy az autósok a létesítményt jú-
nius 13-án, hétfőn 20 óráig hagyják el. A lezárás ideje alatt az autósok másik parkolóházat
vehetnek igénybe. Az érvényes bérlettel rendelkező ügyfelek részére a szolgáltató más bel-
városi parkolóházakban biztosít parkolási lehetőséget. Erről az érintettek értesítést kaptak. A
parkolóházat június 18-án, reggel 8 órától használhatják ismét a közlekedők. 

ZÁRVA LESZ AZ ÁRPÁD PARKOLÓHÁZ

parkolóhelyek átalakítása és a járda felújítá-
sa. Ezért tilos parkolni ezen a szakaszon! Az
elkövetkező hetekben megépül az új szegély
a páratlan oldalon, új pályaszerkezetű úttest
is készül a parkolófelületen, valamint új asz-
faltburkolatot kap a Földes Gábor utca Ifjúság
körút és Kodály Zoltán úti szervizút között
szakasza. A munkálatok várhatóan másfél
hónapig tartanak.
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Manapság egyre népszerűbbé váltak
a családi házas és kertvárosias öve-
zetekben a fix telepítésű medencé-

ken kívül a gyorsan és praktikusan felállítha-
tó családi medencék is, melyek széles vá-
lasztékban fordulnak elő a piacon. Mivel egy-
re jobban melegszik az idő, így szeretnénk
felhívni a lakosság figyelmét az alábbiakra.

A nyári lubickolás sok örömet és kellemes ki-
kapcsolódást tud okozni számunkra, azonban
érdemes nagyobb gondot fordítani ezeknek a
vizes szórakoztató eszközeinknek az előkészí-
tésére. A meleg hónapokban megnövekszik a
vízkészlet felhasználása és ha sokan egy idő-
ben, hirtelen töltik fel medencéjüket, az a rend-

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• a rendezvények (hangversenyek,

egyéb előadások) hangosítási, világosítási
feladatainak ellátása

• audiovizuális tartalmak készítése, archiválás
• előadások alatti műszaki ügyelet ellátása 
• az épület műszaki berendezéseinek

működésének figyelemmel kísérése 

Pályázati feltételek:
• középfokú műszaki képesítés
• hang- és fénytechnikai megoldások 

és eszközök naprakész ismerete
• számítástechnikai rendszerismeret

Bérezés: megállapodás szerint.

pályázatot hirdet 

MŰSZAKI 
MUNKATÁRS –
HANG- ÉS FÉNY-
TECHNIKUS

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. nap-
jától tölthető be. Jelentkezni 2022. július 6-ig lehet
e-mailben: office@gyfz.hu. A teljes pályázati felhívás
a https://gyfz.hu/hu/palyazatok oldalon olvasható. 

munkakörbe.

A KERTI MEDENCÉK FELTÖLTÉSE 

A jó idő beköszöntével el sem tudunk képzelni nagyobb felüdülést a
forró nyári napokon, mint egy hűsítő csobbanást a kerti medencében.

Szöveg: Pannon-Víz Zrt. szer üzemállapotát, áramlását befolyásolja és
a víz felkeveredését okozhatja a hálózatban,
ami pedig vízminőségi problémákat idézhet elő.
Ezért felkérjük a felhasználókat, hogy a kerti
medencék feltöltését ne hirtelen végezzék el,
hanem lassabb ütemben 2-3 napra tervezzék.

Célszerű továbbá a nyári csúcsfogyasztás mi-
att az automatikus öntözőberendezéseket is
az éjszakai órákban, este tizenegytől a hajnali
órákig használni. Mindez nemcsak a vízháló-
zat működését segíti, de a növényzetnek is
kedvezőbb.

Társaságunk célja, hogy a nyári meleg idő-
szakban megnövekedett fogyasztás mellett
is kiváló minőségű ivóvizet tudjunk biztosítani
felhasználóink számára.

Fametszést végeznek június 13-án, hétfőn 8 órától az Ifjúság kör-
úton, ami helyenként és időszakosan forgalomkorlátozással járhat.
A szakemberek mindent megtesznek annak érdekében, hogy a for-
galmat a lehető legkisebb mértékben zavarják.

FAMETSZÉS AZ IFJÚSÁG KÖRÚTON

Azöldmetszést az indokolja, hogy az út
fölé nőtt ágak helyenként érintik az ott
közlekedő kukásautók tetejét. A jár-

művek felépítményének felső részén, az
emelő- és daruszerkezeten sérülékeny hid-
raulikacsövek találhatóak, amelyek leszaka-
dásakor komoly anyagi kár keletkezhet, a jár-
mű kiesik a munkából, a hulladékszállítás na-
pokig csúszhat, ezzel együtt a kifolyó hidra-

ulikaolaj szennyezi a környezetet. Másrészt a
leszakadó ágak veszélyesek az ott parkoló
autókra is. Az ilyen jellegű balesetek megelő-
zése érdekében a Győr-Szol Zrt. koordinálá-
sában kizárólag a legszükségesebb mérték-
ben, több helyszínen megtörténik a szüksé-
ges beavatkozás. A GYHG és a Győr-Szol Zrt.
megköszöni a közlekedésben résztvevők tü-
relmét és megértését.

Fotó: O. Jakócs Péter
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• 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.

TM PROFIL KFT. • Gyôr, Serfôzô u. 2. Tel.: +36-96/438-467, +36-20/426-0824 • Nyitva: H—P. 8—16 óráig

gipszkartonlapok, gipszkartonprofilok • flexibilis ragasztó (kül- és beltérre) • vakolatok,
vakolatrendszerek, kiegészítôk • hôszigetelô anyagok • padlókiegyenlítôk • profilok,
élvédôk, ragasztók • díszlécek (kül- és beltérre) • gránit-, márványkönyöklôk
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HOMLOKZATI 
hungarocell EPS 80
• 5 cm • 10 cm • 15 cm

INNTALER TERMÉKEK
SZUPER AKCIÓBAN!

Bankkártyával is fizethet!
INGYENES 

árajánlat-készítés!

POLIFARBE 
vakolatakció!

Kültéri hôszigetelô rendszer
BOMBA ÁR minden méretre!

Az árakról érdeklôdjön személyesen!

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838

Tetőjavítás, tetőbeázás meg
szüntetése, ereszcsatorna
takarítás, javítás, viharkár
gyors elhárítása. Érdeklődni
lehet telefonon: 0620/227
3612.

Tetődoktor. Régi hajlott te
tők javítása, cseréje, beázás
elhárítás, bádogozás, SOS
munkák is. Tel.: +3670/757
5455.

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

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. Érdeklődni lehet
telefonon: 0620/2399198.

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

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

Komplett fürdőszobafelújí
tás, átalakítás, burkolás, víz
és villanyszerelés. Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
30/8720564

Csaptelepek, szaniterek cse
réje. Duguláselhárítás bon
tás nélkül és bontással. Bur
kolatok helyreállítása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/3636633.

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostetőszi
getelést, falak javítását,
festést garanciával, enged
ménnyel vállalok. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
30/3762712.

EGYÉB

Garázsvásár! Óriási garázs
bazárvásárt tartunk 2022. jú
nius 12én, vasárnap 9–15
óra között GyőrSzabadhe
gyen, a Vak Bottyán u. 7/a
szám alatt. Női, férfi, gyer
mekruházat, játékok, köny
vek, háztartási textiláruk,
dísztárgyak 100 forinttól.

A Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum versenyez
tetési eljárás útján bérbe adja
a működtetésében álló, Győr,
Stelczer út 14. alatti, 64 nmes
üzlethelyiséget. Információ:
www.romer.hu/letoltes/
stelczer.pdf

Vásárolok hagyatékot, köny
veket, régi biciklit, régi mo
torkerékpárt és egyebeket.
0620/5567141

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

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm
es, összkomfortos, határozat
lan idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 4045 nmes,
1,5 szobás, határozatlan idejű,
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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

adyvárosi bérleményre. Bán
Aladár utca kizárva. Kodály Z.
utca és Ifjúság krt. előnyben.
(Hirdetésszám: 777)

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm
es, összkomfortos, felújított,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 65–80 nmes,
3 szobás, határozotthatározat
lan idejű, egybenyíló szobával,
erkéllyel, tárolóval rendelkező
bérleményre. Belváros, Mar
cal III. városrész kizárva, illet
ve Kossuth és Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 778)

Győrmarcalvárosi, 2 szoba
hallos, 55 nmes, összkomfor
tos, határozott bérleti szerző

déses lakást cserélne gyárvá
rosi, szabadhegyi vagy Mar
calváros IIn lévő, 68 nmes,
3 vagy 1+2 fél szobás lakásra.
(Hirdetésszám: 110)

Szigeti, 1 szobás, 34 nmes,
gázfűtéses lakást cserélne 23
szobás, 36–60 nmes bérle
ményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár utca kizárva.  (Hirde
tésszám: 187)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm
es, távfűtéses, határozott bér
leti szerződéses lakást cserél
ne 34 szobás, határozottha
tározatlan idejű bérleményre.
Újváros és Bán A. u. kizárva.
(Hirdetésszám: 199)

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

munkatársat keresünk
TAKARÍTÓ 

A jelentkezéseket a +36-96/401-804-es
telefonszámon vagy a karrier@edag.com

e-mail-címre várjuk.

Azonnali kezdéssel délutános takarító mun-
katársat keresünk. Munkavégzés helye: Gyôr,
Zrínyi utca 11.

Fôbb feladatok, munkák:
• Irodák és tárgyalók takarítása;
• Szociális helyiségek tisztán tartása
(konyha, mellékhelyiség)

• Lépcsôház tisztán tartása
• Napi takarításon felül szezonális

takarítások ellátása

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Igényes, szorgalmas személyiség
• Pontos és megbízható

Amit kínálunk:
• 4 órás részmunkaidôs állás
• Biztos, és bejelentett munkahely
• Hosszú távú munkalehetôség
• Kiszámítható munkaidô és jövedelem
• Kulturált munkakörnyezet, jó munkahelyi légkör
• Könnyû megközelíthetôség
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Magyar Lajos a védelem alapembere volt a
Verebes-érában, nem mellesleg ő viselte a
csapatkapitányi karszalagot is a patinás gárdá-
ban. Az egykori védőt az elmúlt években be-
tegségek gyötörték, és nagyon kemény idő-
szakon ment keresztül.

„Szerencsére most már jobban vagyok. Komoly
problémáim voltak, de hála az égnek sikerült
átvészelnem a nehézségeket” – árulta el az
ETO-ikon a Győr+ Médiának.

A korábbi kiváló focista a negyven évvel ezelőt-
ti sikerekre jó szívvel emlékszik vissza, bár saj-
nos a klub által a jubileum apropóján szerve-
zett ünnepségen nem tudott részt venni.

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

„AMIT ELÉRTÜNK, AZ EGYSZER
FORDUL ELŐ A TÖRTÉNELEMBEN”

Szerző: Pécskai István
Fotók: eto.hu

A legendákkal készített sorozat kilence-
dik részének bővebb változatát online
felületünkön, a gyorplusz.hu honlapon
olvashatják.

Magyar Lajos csapatkapitánya volt az ETO-nak

MAGYAR LAJOS BÜSZKE AZ ETO-VAL ARATOTT SIKEREIRE

„Felejthetetlen esztendők voltak, Verebes
József vezetésével kiváló csapat épült Győr-
ben, amely egymásra talált a közönséggel. Az
1981–82-es idény előtt remek átigazolások
voltak. Hamar sikerült összekovácsolódnia a
társaságnak, aztán pedig látványosan és kö-
zönségszórakoztatóan futballoztunk. Fan-
tasztikus volt a kapcsolatunk a szurkolókkal.
A hazai meccseinken rendre telt ház, több
mint húszezer néző előtt léphettünk pályára.
Az ország minden részéből érkeztek drukke-
rek, sőt még a határainkon túlról is. Az idegen-
beli meccseken szintén komoly biztatást kap-
tunk. Székesfehérvárra például rendszeresen
jöttek minket biztatni az ETO-szurkolók. Jól -
eső érzés, hogy még ma is sokszor megállíta-
nak az utcán, és a régi sikerekről beszélgetnek
velem, megveregetik a vállamat. Büszke va-
gyok rá, hogy nem felejtettek el minket” – fo-
galmazott Magyar Lajos, akit bármikor kér-
deznek, örömmel mesél a nagy diadalokról.

9.rész

Úgy véli, egyszeri és megismételhetetlen győ-
zelmeket arattak a ’80-as években, amikor öt
év alatt két aranyat, két ezüstöt és egy bron-
zot nyertek a bajnokságban.

„Hogy futballforradalom volt-e, amit végrehaj-
tottunk? Az biztos, amit elértünk, az egyszer
fordul elő a történelemben. Felemelő érzés ma
is rágondolni” – jelentette ki Magyar Lajos.

Két évvel ezelőtt, 70. születésnapja alkalmából köszöntötte Magyar Lajost az ETO
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Cziczás László személyében új edzője lett az
UNI Győr női kosárlabdacsapatának. A szakem-
ber Iványi Dalmát váltja a kispadon.

„Két út állt előttünk, vagy külföldi, vagy magyar
szakembert választunk. Mivel a koncepciónkban
fontos a magyar játékosok fejlesztése, a tehet-
séges fiatalok beépítése, ezért elvetettem a kül-
földi edzőt, mert neki idő kell, hogy megismerje
a mezőnyt, a játékosokat. A magyar ugyanakkor
könnyen képbe helyezhető, sőt ismeri a hazai
mezőnyt. Így esett Cziczás Lászlóra a választás,
akivel több ízben dolgoztam együtt a különböző
korosztályos válogatottakban, és nagyon jó
szakmai és emberi kapcsolat alakult ki közöt-
tünk” – indokolta Cziczás László kinevezését
Fűzy András klubelnök, aki hozzátette, a játékos-
állományban sok változás nem lesz.

„Nagy örömünkre Beatrice Mompremier és Sa-
bina Oroszová is a csapat tagja marad. Új játé-
kosként érkezik az amerikai center, Peyton Wil-
liams, aki legutóbb Franciaországban kosárlab-

SIKERCSAPATOKAT KÖSZÖNTÖTTEK

dázott, valamint irányítóként a szintén amerikai
Aaryn Ellenberg, aki a török Hatay játékosa volt
az előző szezonban. Egy fiatal magyar játékos is
csatlakozik hozzánk külső posztra, Bach Boglár-
ka a Vasastól igazol Győrbe. A saját utánpótlá-
sunkból pedig az edzők javaslatára a tizenhat és
fél éves Sághi Kata kapja meg az esélyt, hogy be-
lekóstolhasson a felnőttcsapat légkörébe” –
mondta Fűzy András. Cziczás László székfogla-
lójában elmondta: miután hosszabb ideje nem
dolgozott vezetőedzőként, nagy izgalommal vág
neki a munkának Győrben.

„Nagyon várom ezt az új kihívást, azon dolgozunk
majd, hogy sikeresek legyünk. Nem lesz ez egy-
szerű feladat, mert minden csapat erősödik, de a
feltételek adottak. Nagyjából a tavalyi kerettel vá-
gunk majd neki a felkészülésnek a jövő héten.
Sajnos lesznek hiányzóink, de bízom abban, hogy
ismét eredményesek tudunk majd lenni, és au-
gusztus közepén esetleg egy EB-éremmel kezd-
hetem el a munkát Győrben” – mondta az új ve-
zetőedző. A 2022/23-as szezon keretében Aaryn

Ellenberg, Ruff-Nagy Dóra, Dombai Réka, Wenin-
ger Virág, Dubei Debóra, Bach Boglárka, Rozmán
Lilla, Baffy Fanni, Sághi Kata, Török Ágnes, Varga
Zsófia, Sabina Oroszová, Beatrice Mompremier
és Peyton Williams kapott helyet. A szakmai stá-
bot Cziczás László vezetőedző, Földi Attila
másod edző, Fűzy-Antolovics Adél másodedző,
Sebestyén Balázs erőnléti edző, Burdi Szabolcs
fizikoterapeuta, Viniczai Kata technikai vezető és
Alföldi Zoltán sportpszichológus alkotja.

CZICZÁS LÁSZLÓ AZ ÚJ EDZŐ, 
KÉT AMERIKAI ÉRKEZIK

151.000 Ft
VW TIGUAN 1.5 TSI Life már havi nettó

-ért cégek részéreúj autó?
Félévente

A tájékoztatás nem teljes körű.
További részletek: 

carmenrent.hu

Radnóti Ákos, sportért felelős alpolgármester ajándékcsomaggal és oklevéllel köszöntötte a városházán az ETO FC Győr (fotónkon) kupagyőztes és
bajnoki ezüstérmes női labdarúgócsapatát, valamint az UNI Győr-SZESE egyetemi bajnokságot nyert női kosárlabda-együttesét. Az ETO focistái eddigi
legeredményesebb szezonjukat tudhatják maguk mögött, hiszen a klub története során első alkalommal megnyerték meg a Női Magyar Kupát, a baj-
nokságban pedig ezüst érmet szereztek. Az UNI Győr-SZESE kosarasai a Magyar Egyetemi és Főiskolás Országos Bajnokságon szerezték meg az
aranyérmet. Dr. Barthalos István edző tanítványai több döntős szereplés után idén az első első alkalommal végeztek az élen a rangos sorozatban.
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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 10—16.

SZÉP-kártya-elfogadóhely

1499 Ft/kg

399 Ft/kg

Sertéstarja csont nélkül

1999 Ft/kg

469 Ft/cs

Gold Pack kókuszreszelék
100 g, 1690 Ft/kg

Sertés húsos császárvég, szív, 
nyelv, máj folyamatosan kapható

169 Ft/db

Sertésmáj

Füstölt kolbász J+T
csemege, csípôs

4099 Ft/db

Unicum fém 
díszdobozban
40%-os, 0,5 l, 8198 Ft/lAnemzetközi porondon sajnos nem jött össze

a végső siker: a gárda második lett a Bajno-
kok Ligájában, miután a budapesti négyes

döntő fináléjában 33–31-es vereséget szenvedett
a norvég Vipers Kristiansand együttesétől. „A
kulcspillanatokban nagyon jól játszott a Vipers, mi
pedig nem tudtunk hiba nélkül kézilabdázni. A hét
a hat elleni támadójátékukkal szintén meggyűlt a
bajunk. Csalódott vagyok, hogy így alakult, de kö-
szönöm a szurkolóinknak a buzdítást és elnézést
kérünk tőlük, hogy nem tudtuk megnyerni a trófe-
át” – értékelt csalódottan Ambros Martín, az ETO
spanyol vezetőedzője.

Linn Blohm, a győri csapat svéd légiósa szerint nem
sikerült megvalósítaniuk az előre megbeszélt tak-
tikát, ezért maradt le az alakulat a BL-trófeáról.
„Sok gólt szereztünk, ugyanakkor számos hibát el-
követtünk. Rengeteget beszéltünk a lehetséges já-
tékokról, próbáltuk helyrehozni a hibáinkat, de saj-
nos a Vipers felülkerekedett rajtunk” – mondta a
kézilabdázó.

EZÜSTÉRMES A GYŐRI AUDI ETO KC
A BAJNOKOK LIGÁJÁBAN

Sikeres idényt zárt a Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapata, amely megnyerte
a hazai bajnokságot, illetve ezüstérmesként zárt a Magyar Kupában.

Szerző: Pécskai István
Fotó: O. Jakócs Péter, Marcali Gábor

A finálé másnapján több tucat győri drukker gyűlt ösz-
sze az Audi Arénánál, ahol az ETO szimpatizánsai kö-
szöntötték a csapatot. A szurkolók értékelték, hogy
az ETO egészen a végsőkig három sorozatban is az
első helyért harcolt. Látszott, a közönség rendkívül
hálás a kézilabdázóknak. Zúgott a hajrá, ETO, teli to-
rokból kiabálták a jelenlévők, hogy szép volt, lányok!

Görbicz Anita, a Győr legendás korábbi játékosa, aki ma
már elnökként segíti a klubot, elmondta, a következő
szezonban az a cél, hogy az idei egy első és a két má-
sodik hely után jövőre három aranyat gyűjtsenek be.

,,Nagyon mélyen érintett, hogy nem sikerült meg-
nyernünk a Bajnokok Ligája-döntőt. Sok helyen el-
mondták már, de most is szeretném hangsúlyozni, az
ETO szurkolói a legjobbak a világon. Óriási segítség,
hogy ott vannak mellettünk. Büszke vagyok a csapat-
ra. Jövőre visszavágunk, három aranyérmet szeret-
nénk szerezni – jelentette ki a játékosként ötszörös
BL-győztes egykori klasszis, aki ugyanakkor amiatt
boldog, hogy a 2021–22-es szezonban már nézők
előtt léphetett pályára az ETO. – Nehéz időszakon va-
gyunk túl, de jó volt látni, hogy ebben az idényben
végre ismét telt házas meccseket játszhattunk.”

Friss magyar tojás, „M”-es,
10 db-os, 53—63 g
46,90 Ft/db, 884,690 Ft/kg

Panírozott csirkemell-
darabok, fagyasztott
4 kg-os

1599 Ft/kg




