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Az áprilisi győri közgyűlés a győrszentiváni tölgyest is védetté nyilvánította. A hét hektáros területen lévő tölgyfák mellett egyéb
egyedi növények is indokolták, hogy az erdőrész helyi védettséget kapjon. A napokban a védettséget jelző táblát is kihelyezték,
dr. Dézsi Csaba András polgármester és azok, akik sokat tettek a térség környezetének megőrzéséért: Cserhalmi József és Ecker
Gyula volt önkormányzati képviselők. A tölgyesre ezentúl más szabályok vonatkoznak, mint eddig, szigorúbban ellenőrzik majd
a hulladéklerakást, és kérik a kirándulókat, hogy csak a kijelölt erdei utakat használják és vigyázzanak az értékes élővilágra.

MEGMENTETTÉK A PLATÁNFÁT A KIVÁGÁSTÓL
Szerző: Pécskai István
Fotó: Vig Norbert

A

város vezetésének fontos, hogy óvja Győr környezetét,
ugyanakkor a biztonságos közlekedésre is nagy hangsúlyt
fektet. Dr. Dézsi Csaba András polgármester a József Attila
út–Királyhágó utca csomópontnál járt Szabadhegyen, ahol egy félszáz
éves platánfa áll. Az eredeti tervek szerint, az útfelújítás miatt kivágták
volna a fát, a városvezető azonban mindezt megakadályozta.
„A József Attila út nagyon forgalmas szakasz a városban, a felújítása
szükségessé vált. A Királyhágó utcai csomópontnál eléggé nehezen
belátható volt a kereszteződés. Itt történt egy sávbővítés a lekanyarodó autók számára, illetve az út íve is megváltozik picit – indokolta a felújítást dr. Dézsi Csaba András, aki számára egyértelmű
volt, a fát nem szabad kivágni. – Egy szép nagy platánfáról van szó,
amelynek pont a közepére helyezték az út ívének a menetét. Ezt átterveztettem, nem engedtük, hogy kivágják a fát, mert gyönyörű. A
járdát picit megemelte ugyan, ezért az útba teszünk egy kis emelkedőt. A környezetünket nem szabad kiirtani, de persze a közlekedés
szempontjából is figyelni kell a mai kor követelményeit. A kettőnek
muszáj együtt működnie. Meg kell óvni a környezetet, és lehetővé
tenni, hogy biztonságosan közlekedjenek az emberek Győrben. A
mostani eset nagyon jó példája ennek.”
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Új elektromos motorcsalád gyártását jelentette be a Külügyminisztériumban Szijjártó Péter, a tárca vezetője, Alfons Dintner, az
Audi Hungaria igazgatóságának elnöke és Simon Róbert Balázs
országgyűlési képviselő.

GYŐRBŐL A VILÁGNAK

ÚJ BERUHÁZÁS AZ AUDINÁL:

120 MILLIÁRD FORINT, 500 ÚJ MUNKAHELY

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

A

z úgynevezett MEB ECO hajtások
gyártása 2025-ben kezdődik Győrben. Ezzel is hozzájárulunk a város és
az ország gazdasági sikereihez a járműipar
új korszakában, hangoztatta az Audi elnöke,
aki Magyarországot stabil, megbízható partnernek nevezte. Megemlítette még, hogy
2018 óta már mintegy 300 ezer elektromos
motort készítettek Győrben, és munkatársaikat felkészítették az új motorcsalád gyártására is. A motorokat a Volkswagen Konszern
kisméretű elektromos autóiba építik be.
Győrből a világnak! – ezzel a jelszóval nemcsak
új fejlesztésű, korszerű elektromotorokat, hanem műszaki fejlesztési, informatikai és beszerzési szolgáltatásokat kínál partnereinek az
Audi Hungaria – mondta el Alfons Dintner.
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
azzal kezdte beszédét, hogy az utóbbi harminc évben az Audi és Győr közösen fejlődött.
Az Audi korszerű technikát telepített a városba, komoly érdemeket szerzett a tartós foglalkoztatásban. Emellett társadalmi szerepvállalása is kiemelkedő, hiszen jelentősen segíti a város sport- és kulturális életét.
Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági
és külügyminisztere a magyar gazdaság gerincoszlopának nevezte az autóipart. Szokásához híven, imponáló részletességgel

számszerűen sorolta ennek az iparágnak a
hazai eredményeit. Az autóiparban Magyarországon 158 ezer ember dolgozik. Az idei
év első négy hónapjában 3500 milliárd forint
termelési értéket ért el az iparág, reálisnak
látszik a 10.000 milliárdos álomhatár átlépése is. A termékek 90 százalékát exportálják, mégpedig a világ 122 országába.
A miniszter elmondta: A MEB ECO motorcsalád
beruházása 120 milliárd forintba kerül, ebből
8,5 milliárd forintot vissza nem térítendő támogatásként a magyar állam vállal. Szijjártó Péter
gratulált a városnak azért, hogy fogadókész
gazdasági környezetet teremt az Audi győri fejlődéséhez. A miniszter szerint Győr polgármestere joggal hirdeti: „A jövő Győrben épül.”

A GYŐR+ KÉRDEZ
Dr. Sík Sándor Győrszentiván önkormányzati képviselőjét arról kérdeztük,
mit tud tenni a településrészen a légszennyezés megakadályozása érdekében, ugyanis több szentiváni olvasónk jelezte, hogy sok helyen kellemetlen szagokat éreznek.

A KÉPVISELŐ VÁLASZOL
Már az elmúlt években is sokszor megkerestek a témában, hogy az ipari park
felől néha bűzhatást éreznek a lakók és
félnek a gyárak által kibocsátott légszennyezéstől. A megkeresések kapcsán több alkalommal mértük a levegőszennyezést, a káros anyagok koncentrációját a levegőben. Az éles mérésnél a
Sugár Úti Óvodánál voltak jelentéktelen
eltérések, például a szállópornál egy alkalommal magasabb értéket mértünk.
Fontos elmondanom, hogy a magyar
mérési küszöbértékek lényegesen alacsonyabbak, mint a svájci vagy a német
értékek. Ha ezt vennénk alapul, akkor
nem is lenne határérték-túllépés. A
szaghatás miatt jártam a Nemaknál,
ahol 2,5 milliárdos beruházást hajtottak
végre, hogy kiküszöböljék a szennyezést. Ami szag néha érezhető, az nem
mérgező, nem gáz, nincs semmi olyan
szennyezés, ami az emberi szervezetre
káros lenne. A szentivániak aggódnak
az ipari park fejlesztése miatt is, mert
szerintük az tovább növelné a környezetterhelést. A közlekedés környezetterhelő hatásai valószínűleg megemelkednének, de ennek ellensúlyozására
építették ki a vasutat, amit tovább lehet
fejleszteni. Én azt szeretném elérni,
hogyha az ipari park bővítésére sor kerül, akkor telepítsenek egy állandó mérőállomást, amely által nyomon követhetővé válik a szennyezés, és ha gond
lenne, időben tudnánk lépni.

Az eseményen jelen lévő Szeles Szabolcs győri alpolgármester érdeklődésünkre kifejtette:
nagyszabású fejlesztésről van szó, ami foglalkoztatási szempontból is rendkívül fontos.
Tudjuk, hogy az elektromobilitásé a jövő. Az,
hogy Győrbe kerül a MEB ECO motorcsalád
gyártása, azt jelenti: az Audi minősége, elismertsége, a vezetők és az ott dolgozó 12 ezer
ember jóvoltából világszinten is kiemelkedő.
Ennek eredményeképpen az Audi hosszú távon számít győri vállalatának működésére,
folytonos megújulására, bővítésére. „A város
nevében gratulálok, és köszönöm az Audi vezetőinek, dolgozóinak és Szijjártó Péter miniszternek a közreműködését ennek a fontos
projektnek a megvalósulásáért” – hangsúlyozta az alpolgármester.
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Legyünk hát büszkék, hogy több
mint négyszáz éve őrizhetjük az
Árpád-házi uralkodó koponyaereklyéjét magába foglaló ötvösremeket, a hermát. Nagy múltja van a
Szent László-napi körmeneteknek
is. Még az 1763-as nagy földrengés után kezdődtek el, amikor
Zichy Ferenc püspök javaslatára
körbehordták az ereklyét a városban, mialatt a győriek a szent király
közbenjárását kérték a rengés abbamaradásáért. Az imák meghallgatásra találtak, s a fogadalmi körmenet azóta élő hagyománnyá
vált, csak a kommunista vallásüldözés évtizedei alatt szünetelt.
Az idei ünnep különlegessége, hogy
a szentmise és a körmenet után a
Szent László-herma visszakerül eredeti helyére, a felújított bazilika Héderváry-kápolnájába.
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SZENT LÁSZLÓ-NAPOK

S

zent László szellemében telik a hétvége
Győrben. A programok az Aranyparton
lesznek, ahol a látogatók középkori környezetben, jurták, lovagi táborok között barangolva, képet kapnak arról, hogyan élték mindennapjaikat elődeink. Számos gyermekprogram, kézművesvásár, hagyományőrző bemutatók és lovagi torna teszik még felejthetetlenebbé az eseményt. Az idei fesztivál újdonsága
és egyben a leghangulatosabb eleme lesz,
hogy a háromnapos eseménysorozat a hagyományőrző csapatok fáklyás-zenés felvonulásával veszi kezdetét, amely az Aranypartról in-

dul a Széchenyi térre. A Győri Ördöglovasok ezúttal is bemutatják lovasakrobata-tudásukat,
tüzes show-jukat és lovagi tornát is rendeznek.
A hagyományokhoz híven Szent László-napi
díszközgyűlést tart a győri önkormányzat június 27-én 16 órától, ahol átadják a Szent
László-díjakat, majd koszorúzás lesz Szent
László király szobránál, a Káptalandombon. A
Győri Egyházmegye 18 órától püspöki szentmisével és fogadalmi körmenettel tiszteleg a
lovagkirály emléke előtt. Részletes program:
hellogyor.hu.

ELHUNYT DR. SZALAY GYULA
Életének 78. évében elhunyt dr. Szalay
Gyula, a gyászhírt a Széchenyi István
Egyetem közölte.
Nagy tudású, szerény, rokonszenves ember
volt dr. Szalay Gyula professzor emeritus, az
állam- és jogtudományok kandidátusa, a
győri jogászképzés alapító személyisége, a
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar első dékánja, az
egyetem volt oktatási rektorhelyettese.
1977-ben megbízott előadóként, majd
1978-tól főállású főiskolai docensként
kezdte el oktatói pályafutását az egyetem
jogelődjénél, a Közlekedési és Távközlési
Műszaki Főiskolán. 1992-től aktív szerepet
vállalt a Széchenyi István Főiskola és az Universitas-Győr Alapítvány egyetemi programjának kidolgozásában, a fejlesztési terve
megvalósításában. Ennek első eredményeként 1995-ben – Győr Város Önkormányzata és az Universitas-Győr Alapítvány hathatós támogatásával – létrejött az Eötvös
Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar – Széchenyi István Főiskola
közös alapítású Oktatási Intézete.

Dr. Szalay Gyula
életútjának, életművének meghatározó értéke a győri
jogászképzés megvalósítása, kiteljesítése, szellemiségének gyarapítása. Számos szakmai és közéleti elismerés birtokosa, így a Magyar Érdemrend tiszti keresztje és a Széchenyi
István Egyetem közösségének legmagasabb elismerését, a „Pro Universitate” díjat is megkapta. Győr a közéleti tevékenységét Pro Urbe Győr díjjal ismerte el.

Fotó: sze.hu

Bátor volt, okos, erényes és daliás.
„Fejjel nagyobb mindenkinél”, s
nem csupán külsőleg. Királynak
született. Úgy tartják, hogy vallásos lelkületét anyjától, a vitézséget apjától örökölte. Küzdelmes
uralkodása alatt megszilárdította
az ország belső rendjét, biztosította a külső határok védelmét, az elnéptelenedett területekre új telepeseket hozott. Elkezdte kiépíteni
a közigazgatási szervezetet, amit
utódja fejezett be, így jött létre a
72 tagból álló vármegye rendszer.
Megújította az egyházi életet, szigorú törvényeivel átalakította az
igazságszolgáltatást. Elterjesztette a lovagi eszméket, megszilárdította a keresztény normákat, és
tekintélyt szerzett hazánknak a
környező népek között. Szent
László, király volt a legjavából, akinek vitézségéről, imáinak hatásosságáról évszázadokkal később is
legendákat mesélnek.

A közelmúltban fejezte be szeretett városa, Győr történetének újabb monográfiáját. Már készült a következő kötet kiadására.
Dr. Szalay Gyula búcsúztatója június 28án 13 órakor lesz, a jogi kar aulájában (Áldozat u. 12.). Hamvasztás utáni búcsúztatására gyászmise keretében, július 8-án
13 órakor kerül sor, a Kálóczy téri katolikus
templomban.

ISMÉT VIZITELT A POLGÁRMESTER

FEJLESZTÉSEK, KULTURÁLIS ESEMÉNYEK IS

SZÓBA KERÜLTEK
A Győr+Rádióban vendégeskedett dr. Dézsi Csaba András, aki
a szokásos polgármesteri vizitre érkezett csütörtökön. A városvezető beszélt a jövőbe mutató fejlesztésekről, de a nyári
kulturális programkavalkád is
szóba került.

parkot. Itt szeretném megemlíteni Simon
Róbert Balázs nevét is, hiszen országgyűlési
képviselőként sokat tett azért, hogy megvalósulhasson ez a projekt” – hangsúlyozta a
polgármester. A fejlesztéseknél maradva elhangzott: a véneki torkolati műtárgy is elkészült, ezzel kapcsolatban már Kara Ákos nevét említette meg dr. Dézsi Csaba András,
hiszen az országgyűlési képviselő volt a fej-

bejelentés érkezik a lakosság részéről. A városvezető határozottabb személyes járőri
jelenlétet kért a Városrendészettől. „Ha egy
város lakói nem elégedettek egy szolgáltatással, akkor a polgármester sem lehet elégedett. Kértem a vezetőket, hogy személyesen is figyeljenek arra, hogy a járőrök hogyan
végzik a munkájukat. A személyes példamutatás rendkívül fontos.”

lesztés miniszteri biztosa. „Gyönyörű a vízszint már hetek óta, megvolt a próbaüzem.
A vízszintszabályozás és a vízi turizmus
szempontjából egyaránt fontos a beruházás. Tervezzük a győri vízparti koncepciót
olyanformán, hogy mindenki tudja majd
használni, sportolók, kirándulók, győriek
egyaránt.” Dr. Dézsi Csaba András kiemelte,
hogy így újra lesz lehetőség a vízi színpad
kialakítására is.

Beruházással folytatódott a műsor második
része is. A lépésről lépésre program segítségével és a Kuopio park fejlesztésével újabb
és újabb parkolóhelyek jönnek létre. „Radnóti Ákos és dr. Szálasy László körzetében is
zajlik a parkolóbővítés, aminek egy része
már használható is” – hangzott el a Győr+
Reggeliben. Témánál maradva, a parkolási
díjakról is szólt a polgármester. Mint mondta, a díjak kapcsán kialakult egy koncepció,
melyben az volt az elképzelés, hogy azok,
akik Győrben élnek, kedvezményesen használhassák a parkolókat. „A parkolódíjakat
rendezni kell olyan szintre, mint az országos
átlag!” – tette hozzá dr. Dézsi.

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

E

lsőként az Audi Hungaria legújabb beruházása került szóba: az Audi mintegy 120 milliárd forintos beruházással
új gyáregységet épít Győrben, ötszáz újabb
munkahelyet hozva létre, ezt Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter jelentette
be. „Az Audi és Győr neve már összefonódott, amire nagyon büszkék vagyunk, ahogy
arra is, hogy újabb 500 munkahely létesül
Győrben, a munkahely ugyanis létbiztonságot jelent. Nagyon köszönjük Szijjártó
Péternek azt a támogatást, amit városunk
számára nyújt rendszeresen“ – fogalmazott a városvezető, aki hozzátette, hogy
fantasztikus, hogy az Audi otthonaként tekint már Győrre.

AHHOZ, HOGY
5-10 ÉV MÚLVA IS
STABIL LEGYEN
A GAZDASÁG ÉS
A VÁROS, AHHOZ
AZ ALAPOKAT
MOST KELL
MEGTEREMTENI
A polgármester azt is elárulta, Győrben
szisztematikusan építik a jövőt. „Ahhoz,
hogy 5-10 év múlva is stabil legyen a gazdaság és a város, ahhoz az alapokat most
kell megteremteni. Tavaly jelentettük be,
hogy 10 milliárd forintból bővítjük az ipari

Győrben elindult a nyári programkavalkád,
jövő hét végén lesz a Győrkőcfesztivál, „Kocsis Rozi és csapata azt találta ki, hogy ezúttal a fényképek helyett ujjlenyomatokért
cserébe kaphatnak karszalagot a gyerekek.
Sok szülő azonban ezen felháborodott, de
ezek csak kis ujjfestések lesznek, nem egy
szabályos, beazonosítható ujjlenyomat, nem
kell félniük a szülőknek” – fogalmazott a
polgármester.
A Városrendészet is szóba került, mert dr.
Dézsi Csaba András szerint sok panasz és

A programokról szólva megemlítette még az
Asztalitenisz Világfesztivált, a Szent Lászlónapokat, valamint a Jaurinum Fesztivál keretében létrehozott produkciót, a Mindenkinek mindene című darabot, amely Apor Vilmos életéről szól, és a Győri Nemzeti Színház társulata mutatja be a Káptalandombon
pénteken és szombaton 21 órától.
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MIT DOLGOZZON A GYEREK NYÁRON?
A törvény 16 évben határozza meg a diákmunka
alsó korhatárát, viszont a június 15. és augusztus 31. között már a 15. életévüket betöltött fiatalok is dolgozhatnak. A tizennyolc év alatti korosztályt számos ponton védi a jogszabály: az ő
munkavállalásukhoz minden esetben szükséges a törvényes képviselő hozzájárulása, nem
túlórázhatnak, éjszakai műszakot nem vállalhatnak, és öt munkanap után kettő egybefüggő
pihenőnapot kell biztosítani számukra.

Itt a vakáció, Győrben is rengeteg fiatal szeretne munkát vállalni a szünidő alatt. Megkérdeztük, mennyit lehet keresni diákmunkával az idén, és milyen állásokat kínálnak a helyi cégek.
Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Marcali Gábor

„Győrben, Budapesten és Sopronban az országos átlagot is meghaladó órabérekkel találkozunk. Ezek 1300-1400 forinttól indulnak felfelé, de egy megfelelő szakmai előképzettséggel rendelkező, idegen nyelveket
beszélő egyetemista óránként kétezer forintnál többet is könnyedén megkereshet.
Nagyon fontos változás, hogy az idei évtől a
25 év alattiak szja-mentességet élveznek,
így ezeket az összegeket már semmilyen levonás nem terheli” – mondta el a Győr+ Médiának Fülöp Péter.

A Meló-Diák Észak-Dunántúl Iskolaszövetkezet területi igazgatója hozzátette: a klasszikusnak mondható gyári és mezőgazdasági munkák mellett irodai, informatikai, logisztikai, öszszeszerelési, vendéglátóipari, csomagolási,
raktári, hostess és kisegítő munkák közül lehet
választani. A gyorséttermek gyakorlatilag folyamatosan keresnek munkaerőt, és ha nem is
olyan nagy létszámban, mint korábban, de időről időre árufeltöltőkre is szükség van.

„A nyári csúcsszezonban a fiatalkorú munkavállalók nincsenek feltétlenül könnyű helyzetben, a cégek és vállalkozások ugyanis leggyakrabban 18. életévüket betöltött egyetemistákat keresnek. Mialatt év közben a tartós és
egyre jelentősebb méreteket öltő munkaerőhiány jelent problémát, vakáció idején Győrben
is többen szeretnének dolgozni, mint amennyi
munkalehetőség van. Idén sincs ez másként”
– hívta fel rá a figyelmet Fülöp Péter.
Felmérések szerint a legtöbb fiatal nyaralásra, fesztiválozásra, illetve a jogosítvány
megszerzésére fordítja a nyári diákmunkával megkeresett fizetését.

A FIATALOK BIZTONSÁGÁÉRT ELLENŐRIZTEK
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Vig Norbert

A

vakáció alatt csábítanak a szórakozási
lehetőségek, ám nem mindegy, hol és
mit tesznek a tizennyolc éven aluliak.
Az egyenruhások az elmúlt hétvégén a belvárosban ellenőriztek.
Tudni kell, hogy Győr közigazgatási területén a
közterületi alkoholfogyasztás tilos. Ez alól csak
a rendezvények és a vendéglátó egységek teraszai kivételek. A tizennyolcadik életévüket be
nem töltötteket pedig sehol sem szolgálhatják
ki, sem dohánytermékkel, sem alkohollal.
Hogy ezeket a szabályokat mindenki betartsa,
szükséges a többszöri ellenőrzés.
Nem volt ez másként az elmúlt szombaton
sem, amikor a Győri Rendőrkapitányság, a
Polgármesteri Hivatal Hatósági Főosztályának munkatársa, a győri Család- és Gyermekjóléti Központ szakemberei, a Városrendészet és az Arrabona Polgárőr Egyesület
szolgálatban lévő emberei fokozott ellenőrzést tartottak a Belvárosban, illetve a környék több szórakozóhelyén is.
Az ellenőrzést megelőző eligazításon részt
vett Takács Krisztián belvárosi önkormány-
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zati képviselő is, aki elmondta: „Örömmel
látjuk, hogy felpezsdült az élet a belvárosban, ám természetesen ez mindig magában
hordoz közbiztonsági problémákat is. Fontosnak tartom, hogy vannak és lesznek is
ilyen átfogó ellenőrzések!”
A szórakozóhelyek telt házzal üzemeltek,
ám mind a hat érintett helyen gyorsan és
gond nélkül zajlottak az események. A működéshez szükséges papírok többnyire

rendben voltak, ahol kellett, hiánypótlásra
szólították fel a tulajdonosokat, illetve a rajtakapott 15-16 évesekkel is ismertették a
szabályokat.
A közterületi alkoholfogyasztás most nem
volt kirívó mértékben tetten érhető. A tapasztalat szerint a rakpartok a leginkább
érintett területek. A következő fokozott ellenőrzés helyszínei között biztos, hogy azok
is szerepelnek, hiszen hosszú még a nyár…

Négy az egyben, vagyis árvízkapu, vízeresztő és hajózsilip, valamint hallépcső. Mindezt magában foglalja az
a torkolati műtárgynak keresztelt nagy beruházás, melynek ünnepélyes átadását csütörtökön tartották.

ÁRVÍZKAPU, ZSILIPEK, HALLÉPCSŐ
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

A

zsilipeléssel egybekötött hajós sajtótájékoztatón Kara Ákos országgyűlési
képviselő – akinek szívügye volt a fejlesztés, melyet miniszteri biztosként felügyelt, elmondta: Köszönöm mindenkinek,
aki részt vett ennek a komplex műtárgynak
a tervezésében és építésében, melynek elsődleges szerepe az árvízvédelemben és a
vizes élőhelyek rehabilitációjában van. Győr
is sokat profitál belőle, hiszen nőtt a vízfelület mérete, ez azt jelenti, hogy idegenforgalmi és sport szempontból is nőnek a városban és a térségben élők lehetőségei.
Dr. Nagy István agrárminiszter köszöntőjében kiemelte: Sok mindent átéltünk és szenvedtünk, amikor az Öreg-Dunát elterelték.
Nagyon megsínylette ez a táj mindannak a
hatását, ami a vízvesztéssel járt. Ma itt vagyunk, és azt látjuk, hogy a táj él, és az itt
élők is élni akarnak.

Dr. Dézsi Csaba András polgármester a Győr+
Médiának azt hangsúlyozta, hogy a magas
vízszintek miatt szebbek lettek a folyók, mert
már nem a víz nélküli partok láthatók. Az új
vízszint méltó arculatot adott Győrnek, és valóban a folyók városának ékessége lett. A létesítmény árvízkapuként is szolgál, így a
Nagy-Duna visszaduzzasztó hatását lehet
csökkenteni. A 30 milliárdos projektnek az ár-

vízvédelmen kívül ökológiai, valamint idegenforgalmi szerepe is van. Győrbe most már vízi
úton is eljuthatnak a turisták, akár úgy is, hogy
a Nagy-Dunán közlekedő szállodahajókról kisebbekre szállnak át. A hajózsilipet nyáron
napközben háromóránként nyitják ki, télen
ritkábban. Gondoltak a vízi turistákra, számukra a kajakok, kenuk kézi átemeléséhez
rámpákat és sólyákat alakítottak ki.

2022. június 24.

7

´´ A BIZTONSÁG!
NYÁRON IS FO
Az idősek biztonsága nem lehet
évszakhoz kötött, a bűnözők soha nem pihennek, sőt! Néhány
tanáccsal igyekszünk segíteni a
szépkorúakat, hogy gondtalan
lehessen a nyári időszak.
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

A

z idősek könnyebben válhatnak áldozattá, éppen ezért a tájékoztatásukra
is nagyobb hangsúlyt kell fektetni. A
rendőrség is számos alkalommal tartott már
prevenciós előadást, ahol a leggyakoribb veszélyhelyzetekre és azok elkerülhetőségére
hívta fel a figyelmet.
Most a Győr+ Média is arra kéri az időseket,
hogy a nyári melegben se lankadjon a figyelmük és vigyázzanak magukra, értékeikre.
Ilyenkor gyakori, hogy nagy tömegeket vonzó, főként szabadtéri rendezvényeken veszünk részt. Érdemes csak a legszüksége-

sebb tárgyakat és iratokat magunkkal vinni
és a megfelelő helyre eltenni a táskában,
majd annak tartalmát többször is ellenőrizni.
A férfiaknak kifejezetten nem ajánljuk a farzsebben tartott tárcát, mert mintha csak
tálcán kínálnák azt a zsebeseknek. Hölgyek
esetében pedig javasoljuk, hogy a ridikül cipzárja is legyen mindig behúzva! Az unokákkal való fagyizás során is figyeljünk rá, hogy
elpakoltuk-e a bukszát, nem maradt-e kint
a pulton, az asztalon. Ezek a tanácsok persze vonatkoznak a strandra is, ahol használjuk a biztonságos értékmegőrzőt, míg a vízben vagyunk vagy ejtőzünk a napon.
A házaló árusok is bátrabbak a nyári időszakban, így fontos, hogy senkit, semmilyen
ürüggyel ne engedjünk be a lakásunkba. A
szolgáltatók emberei előre kiértesített időpontban, magukat igazolva csengetnek be.
Ha kertes házban lakunk, a kertkaput is zárjuk kulcsra, kertészkedés esetén is. Az alacsonyan fekvő ablakokat ne tárjuk szélesre
éjszakára, vagy ha huzamosabb ideig nem
vagyunk az adott helyiségben.
Vigyázzunk magunkra, egymásra és az értékeinkre!

Idén először, de remélhetőleg nem utoljára rendezték meg a Dunakapu téren a Lightning Day–III.
villanyautós családi napot.

CSALÁDI NAP AZ ELEKTROMOBILITÁS JEGYÉBEN
Szerző: J. Kovács Andrea

Herman Etelka a városi önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága és a Környezetvédelmi Osztály vezetője lapunknak elmondta:
„Célul tűztük ki, hogy megmutassuk, milyen

lehetőségek vannak a dízel és benzines járművek kiváltására. A látogatók láthattak elektromos rollereket, kerékpárokat, motorokat, illetve különböző márkájú elektromos autókat. Ezek
használatával a levegőbe jutott szennyező
anyag mennyisége csökkenthető.

A programok összeállításánál törekedtünk
arra, hogy minden korosztály, így a felnőttek
és a gyerekek érdeklődését is felkeltsük. A
gyerekek megismerkedhettek kisméretű
drónokkal, a fiatalok és a felnőttek kipróbálhatták az elektromos rollereket, sőt a bátrabbak a gyorsulási bemutatón utasként
részt vehettek, így megtapasztalhatták, mire képesek az elektromos autók. Nagy sikere
volt a minimális vízmennyiséggel történő
autómosásnak is.
Családi napunkkal igyekeztünk az emberek
elektromobilitási ismereteit bővíteni és a téves
elképzeléseket, félelmeket eloszlatni. Örömmel
tapasztaltuk, hogy a Dunakapu téren a nagy
meleg ellenére is sok érdeklődő volt. A rendezvény fő támogatója a 101 EV Park Kft., szervezője a városi önkormányzat Környezetvédelmi
Bizottsága és a Környezetvédelmi Osztály volt.
Reméljük, hogy a legközelebbi kiállításunk, a
szeptember 30. és október 2. között zajló II.
ZöldExpo is felkelti majd a győriek figyelmét.”
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Kedden, a Rába partján vidám hangulatban tartotta a Vaskakas
Bábszínház társulata a Győrkőcfesztivál sajtótájékoztatóját. Július
1–3. között 12 helyszínen ezer program várja a lurkókat Győrben.

15. GYŐRKŐCFESZTIVÁL

JÚLIUS ELSŐ HÉTVÉGÉJÉN

ÚJRA A GYEREKEKÉ A VÁROS

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A

z esemény kezdetén a társulat a
Pom-Pom című előadásából mutatott
be részleteket, majd Rózsavölgyi
László, az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság
elnöke köszöntötte a jelenlévőket: „Győrben
büszkék vagyunk értékteremtő közösségeinkre, magától értetődően adunk teret ötleteiknek,
közösségi eseményeiknek. A Vaskakas társulatát is ilyen értékteremtő közösségnek tartjuk,
hiszen a Győrkőcfesztivál olyan meghatározó
élményeket ad a győri gyerekeknek, melyek
egész életükben el fogják őket kísérni.” A politikus beszélt arról is, hogy a Győrkőcfesztivál
életében a 15 év már a profizmust, a lehetetlen
szituációkra való felkészülést, a tehetséget, az
ügyes kezű értékteremtést jelenti.
„15 éve indult a fesztivál, nagyon jót akartunk csinálni, jókor voltunk, jó helyen, amikor
kezdtünk. Azóta pedig nem csak a város, de
az ország egyik legnépszerűbb fesztiválja
lett. A Győrkőcfesztivál egy nagyvárosi öszszefogásnak köszönthető, ahol nem csak a
fenntartó, az önkormányzat cégei, hanem a
vállalkozók, a szülők is összefogtak, és nem
csak anyagilag támogatják a rendezvényt,
hanem szakértelemmel, munkával is – mesélte Kocsis Rozi, a bábszínház igazgatója.

Két év kihagyás után ismét újra színvonalas programokkal, játékokkal várják a gyerekeket: Meseváros, Győrkőcfalu, Dallamtér, Medenceszínpad. A hétvégén a belváros – Bécsi kapu tér, Várágyúk, Vársétány,
Radó-sziget, Rába-Kettős-híd, Kazinczy
utca – hatalmas játszótérré változik, előadásokkal, koncertekkel színesítve. A programok ezúttal is ingyenesek minden 14 év
alatti gyerek számára.

MESEVÁROS,
GYŐRKŐCFALU,
DALLAMTÉR,
MEDENCESZÍNPAD
A megnyitó július elsején a Dunakapu téren
17.30-kor az Égigérő Muzsika mesekoncerttel, 19 órakor a Győri Ütőegyüttes koncertjével indul. Dr. Dézsi Csaba András polgármester 20 órakor adja át a város kulcsát a
gyerekeknek, majd fergeteges utcabál veszi
kezdetét. Az azt követő két nap pedig tényleg a gyerekekről szól. Részletes program,
további információ: www.gyorkoc.hu
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Felejthetetlen produkciók részesei lehettek az elmúlt héten azok, akik ellátogattak a Magyar Táncfesztivál
programjaira. Kiállítások, táncelőadások, koncertek színesítették az egy hétig tartó győri fesztivált.

TELT HÁZAS PRODUKCIÓK, FELEJTHETETLEN ELŐADÁSOK

TÁNCLÁZBAN

ÉGETT A VÁROS

Egy héten át ismét minden a
táncról szót Győrben, a tánc fővárosa volt városunk, június 13. és
19. között, ahol egyszerre három
tánc tematikájú fesztivált rendeztek: a 17. Magyar Táncfesztivált, a
7. Gyermek Táncfesztivált és az
első Győri Balett Mini Fesztivált.
A hétfői hivatalos nyitó esemény
előtt a Győri Nemzeti Színházban
Kiss János fesztiváligazgató
megnyitotta a 12 év – 12 kép című kiállítást, ami Markó Ivánnak,
a Győri Balett nemrég elhunyt
alapítójának állított emléket.
A nyitó napon a Győri Balett
hazai közönség előtt is bemutatta a Hrutka Róberttel és Jamie Winchesterrel készített közös produkcióját, az One way to
heaven-t.

7 nap, 6 műsorvezető, 28 óra adás, 74 interjú. Ez a Győr+ Rádió
mérlege az idei, XVII. Magyar Táncfesztiválról és 7. Gyermek Táncfesztiválról. Köszönjük a meghívást a Győri Balett csapatának!

Szintén a Győri Balett előadásában, egyedi miliőben – az Árpád
parkolóház mínusz második
szintjén láthatta a közönség a Ne
bánts! című előadást. A 2015ben megálmodott darab témája
okán fojtogató és frusztráló, ám
segítségével egy nagyon komoly
társadalmi jelenségre világít rá a
társulat, mégpedig a családon
belüli erőszakra. Az előadás óriási
sikert aratott.
Az egy hét alatt a közönség láthatta többek között a Pannonia
Allstars SKA Orchestra, a Háromszék Táncegyüttes, a Bozsik
Yvette Társulat, a Frenák Pál
Társulat, a Magyar Állami Népi
Együttes, a Duna Művészegyüttes, a Budapest Bár, a Recirquel
– Cirque Danse by Bence Vági
fellépését. (x)

Hétfőn megnyitotta kapuit az iskolások előtt a
Győri Gyermektábor Győrújbaráton. Az első héten
a ménfőcsanaki Petőfi- és a győri Tulipános iskola
növendékei vehették birtokba a faházakat. Hetente 270 gyermek tölti itt a szünidőt, így a vakáció tíz
hete alatt közel 3000 diák fordul meg a táborban.

ELSTARTOLT A GYEREKTÁBOR

ÁLOMCIRKUSZ
Szöveg és fotó: Zombai-Kovács Ákos

Hétfőn elindult Győr legnépszerűbb nyári tábora, az Építő Tábor.
A Covid miatt egy alkalom kimaradt, de egyébként évek óta táboroznak az iskolások a marcalvárosi kiserdőben, ahol mindig
más tematika köré szerveződnek a programok. 2022-ben az
Álomcirkusz a téma, a diákok
igazi cirkuszi hangulatban tölthetik napjaikat az Apor-iskola
szomszédságában. Három, heti
turnusban zajlik az Építő Tábor,
ahol 360 gyerek kapcsolódhat ki
tartalmasan, őket nevelők és diákmunkások is segítik a szünidei
programok zökkenőmentes lebonyolításában. „Évekkel ezelőtt
Németországban láttam, hogyan működik az úgynevezett
Építő Tábor, részt is vettem egy
ilyenen, aztán elhoztuk Győrbe,
ahol az elmúlt években nagyon

megszerették a gyerekek” – fogalmazott a Győr Plusznak Kokas Éva. „Tavaly a 750-es jubileumnak szenteltük a fő témát, így
most jutottunk el oda, hogy végre a régóta tervezett cirkuszi tematikát követhetjük” – tette
hozzá a Generációk Művelődési
Házának igazgatója. „Nagyon jó
közösség jön össze minden évben, a legfontosabb visszajelzés
számunkra az, hogy mindig nagyon hamar betelnek a helyek, a
gyerekek pedig a nap végén sem
akarnak hazamenni és több,
egykori táborozónk ma már segítőként tér vissza hozzánk” –
hangsúlyozta Fazekas Antónia
táborvezető. Marcalvárosban
tehát szépen alakul az Álomcirkusz, a gyerekek pedig nem csak
gyakorolhatják, de péntekenként
szüleiknek be is mutathatják
számaikat, úgy, mint egy igazi
cirkuszban.

Szöveg és fotó: Németh Boglárka

A diákok többsége visszatérő táborozó, akik nagyon várták már,
hogy újra itt lehessenek. Számos programot szerveznek számukra délutántól késő estig. „Mi
nagy befogadóképességű tábor
vagyunk, ide minden iskola el
tudja hozni a diákjait. Az sem elhanyagolható, hogy még mindig,
országosan a legolcsóbb tábor
vagyunk. Győr önkormányzati
intézményeként támogatják a
győri gyermekeket, ezért egy
napközis tábor áráért tudjuk itt

fogadni a gyermekeket, egy hétig” – számolt be Fehérné Bocska Erzsébet, a tábor igazgatója.
Változatos programokra számíthatnak a táborozók, lesznek kulturális és sportesemények, állatos bemutatók, előadások,
tűzzsonglőrök, diszkó, és a táboron kívülre is szerveznek érdekes kirándulásokat. „Igyekszünk minél több információt átadni, kevésbé iskolás módon,
hogy ezt minél jobban élvezzék
a gyerekek” – hangsúlyozta a
tábor vezetője.
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Ezen a héten a győri állatkert lakói közül egy újabb nagyragadozóval, az ázsiai örvös medvével
ismerkedhetnek meg az olvasók.

A NYUGDÍJAS MACIK
TEJFÖLT ÉS TÚRÓT IS ESZNEK
Szöveg, fotó: Xantus János Állatkert

A

z örvös medvék testhossza mintegy 2
méter, a többi medveféléhez hasonlóan növényi és állati eredetű táplálékot egyaránt fogyasztanak. Egy héten kétszer azonban az állatkerti mackóknak is
koplaló napot kell tartaniuk, amikor kevesebb mennyiséget és minimális húst kapnak
enni, mert ha mindennap csak ugyanazt ennék, attól könnyedén elhízhatnának, hiszen
a természetben sem esznek a medvék mindennap. Az állatkerti örvös medvék, mindenevők lévén, nem csak húst fogyasztanak. Étlapjukon szerepel még néhány tejtermék is,
mint például a tejföl vagy a túró.
Az örvös medvék a fogságot jól tűrik, pláne ha
kifutójuk megfelel az előírt tartási feltételeknek.
Nagy öröm számukra a medence, amelyet
gyakran használnak nyáron, a nagy melegben,
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tavaly pedig tovább szépült a kifutó: igazi nyugdíjas-paradicsom, lakói nagy örömére.
A győri állatkert mackói napközben
nem igazán aktívak, többnyire a
késő délutáni órákban mutatnak némi mozgást. Kifutójukban arra is fordítottak
figyelmet, hogy kiélhessék természetes
viselkedésüket. Az örvös medvék előszeretettel másznak sziklára, illetve fára mászni
is kiválóan tudnak. A
Győrben élő medvék
már
békés

nyugdíjas éveiket élik, meghaladták a természetes átlagéletkorukat, amely 20–30 év.
Ha egy kis békére vágynak, látogassanak el
a győri állatkert medvekifutójához! Foglaljanak helyet, figyeljék meg a medvék természetes viselkedését! Az állatkert egész nyáron mindennap színes programokkal, látványetetésekkel, zoo-show-val és állattréningekkel várja kedves látogatóit. (x)

ÚJ FESZTIVÁL: A JAURINUM
Egymást érik a fesztiválok
Győrben! A legújabbra, a péntektől vasárnapig a színház, a
zene és a szakrális értékek
kedvelőit várják több helyszínen is színes előadásokkal. A
művészetek szerelmesei számára kihagyhatatlan programot kínál a Jaurinum Összművészeti Fesztivál.
Szerző: Győr+ Média
Fotó: Győri Nemzeti Színház/Jakab Anita

„Ez egy kicsi fesztivál, amely egy hétvégét
fed le, s a szakralitást helyezi a középpontba. Bármennyire is misztikusnak tűnik ez a
kifejezés, tulajdonképpen rólunk szól. Olyan
történetekről beszélhetünk, amelyekben az
ember felfelé kapaszkodik, vagy befelé fordul picikét. Ehhez választottunk programokat. A Mediawave-fesztivál visszatér Győrbe. Ferenczi Györgyék remek koncertet adnak, majd a Figurás banda érkezik a táncházzal. Fellép Berecz András, aki telt házas
estet tart. Jáger András előadására ugyancsak érdemes ellátogatni” – mondta Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház
igazgatója.

Az intézmény első embere arról is beszélt,
hogy ősbemutatóra készülnek. Június 24-én,
pénteken láthatja a közönség először a Mindenkinek mindene – Apor Vilmos című előadást, amely a következő évad repertoárjában
is szerepel. A darab a boldoggá avatott püspök
életét mutatja be Dér András rendezésében.
„Ez egy ősbemutató lesz, ami mindig kettős munkát igényel a részünkről” – fogalmazott Bakos-Kiss. Hozzátette, a Győri

Nemzeti Színház programja évről évre feszegeti a világi és a szakrális értékek közötti határokat. Az igazgató fő célja, hogy
leomoljanak azok a falak, amelyek a szakrális előadások köré épültek, és bebizonyítsák, mindenkinek tud fontosat, újat,
igazat adni a program. A főszereplő a győri
színház igazgatója lesz egy különleges karakterben. Apor Vilmos pogány őseként
Ungvári Istvánt láthatja majd a közönség
az előadásban.

´´
IDOUTAZÁS
A BABAHÁZBAN
Időutazás a babaházban címmel nyílik kiállítás
július 1-jén 17 órakor, a Borsos-házban.
A tárlat a babák világában tesz rövidke időutazást, érintve a 20. századi
babagyártás főbb állomásait. A kiállításon bemutatott babák azonban
nem csupán a játéktípus 20. századi fejlődésébe, hanem saját történetükbe is bepillantást engednek. Ezek a babák – eltérően a korábbi
évszázadok luxusbabáitól – már nem dísztárgyként vagy státuszértékük folytán kerültek a polgári otthonokba, hanem valódi játékszerként, így az ükanyáink gyermekkorában még makulátlan darabokon
nyomot hagyott az idő. A bemutatott babák közül a legrégebbi, a több
mint 100 éves Armand Marseille baba még porcelán fejjel és fa végtagokkal készült, de ezek mellett számos újabb anyag is megjelenik a
kiállításon a papírmasétól a celluloidon át az 1950-es évektől teret hódító PVC-ig. Az antik, tömeggyártott babákon kívül ugyanakkor láthatóak kortárs alkotók által készített, egyedi babák is, melyeket a Győrben immár negyedszázada megrendezésre kerülő országos babakészítési versenyek díjazottjai ajándékoztak városunknak. A tárlat augusztus 14-ig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között látogatható.
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SEMMELWEIS-NAP,

A MAGYAR EGÉSZSÉGÜGY NAPJA

Július elseje a magyar egészségügy ünnepe, egyben az
egészségügyi dolgozók számára munkaszüneti nap.
Ezen a napon született Semmelweis Ignác,
akit az anyák megmentőjeként ismernek.
2011 óta a Semmelweis-nap, az egészségügyi szolgáltatóknál foglalkoztatási jogviszonyban álló egészségügyi és az egészségügyben dolgozók számára munkaszüneti nap.

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
Colmar: A Dominikánus Könyvtár négyévnyi
felújítási munka után megnyitja kapuit a
nagyközönség előtt. A hivatalos megnyitó
június 25-én 17:00 órakor lesz, melyen Győr
képviseletében a Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium és Kollégium Vox Angelorum
Leánykara lép fel.
Brassó: A városháza 28 automata illemhelyet helyez el nyilvános helyeken Brassóban
és Brassópojánban. Az önkormányzat kiírta
a pályázatot nyilvános illemhelyek vásárlásának 4 éves keretszerződésére.
Dunaszerdahely: Június 25-én, a sikabonyi
reptéren rendezik meg a VI. Felvidéki Vágtát,
amely számos programmal, kézművesek
udvarával, gazda- és termelői piaccal, a történelmet idéző lovasbemutatókkal és a
Nemzeti Vágta előfutamaival várja a családokat – ezúttal teljesen ingyenesen.
Poznan: A nyár a rockzene rajongóit vonzza
a Strzeszyńskie-tóhoz. A „Na Waves” koncertsorozat keretében Poznań városa idén
négy zenekart hívott meg, akik két ünnepi
hétvégén lépnek fel. Kezdés július 1-jén. A
rendezvényeken való részvétel ingyenes.
Sindelfingen: Sindelfingenben található
„Schnödeneck” műemléki kertvárosi település idén ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Ebből az alkalomból június 25-én kiállítás nyílik a sindelfingeni városi galériában
„Schnödeneck, különleges település 100
éve” címmel.
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Július 1-jén zárva lesznek a háziorvosi rendelők, a fogorvosi rendelők, a szakorvosi
rendelők, a védőnői tanácsadók. Az egészségügyi szolgáltatók a folyamatos egészségügyi ellátást július 1-én az ügyeleti rend
szerint biztosítják. Ez vonatkozik a háziorvosi és a fekvőbeteg-ellátásra is.

Csankó Zoltán, a Győri Nemzeti Színház népszerű és sokoldalú művésze május végén töltötte be 60.
életévét. Születésnapján a társulat és az Oliver! gyerekszereplői egy óriás tortával lepték meg, a közönség álló vastapssal ünnepelte. E kerek évforduló mindenképp jó alkalom arra, hogy őszintén beszéljünk a színészi lét elviselhetetlen könnyűségéről.

A SZÍNÉSZI LÉT ELVISELHETETLEN KÖNNYŰSÉGE

NÉGYSZEMKÖZT CSANKÓ ZOLTÁNNAL

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Ács Tamás

Hosszúra nyúlt az idei évad. Az Oliver! című
musicalből nagy sikerrel megtartották az
előbemutatót május végén, június közepén
tripláztak a Minden jegy elkelt című előadásból. A társulat most gőzerővel készül a
Jaurinum Összművészeti Fesztiválra, az
Apor-darab pénteki bemutatójára. Elfáradt?
Őszintén szólva, igen. Folyamatosan gondolkodom rajta, hogy szépen lassan abba kellene
hagyni ezt a vidéki életformát, mert nagyon
fáraszt az utazás, az állandó pakolás egyik bőröndből ki, a másikba be. Egyre többet gondolok arra, hogy vissza kellene menni Budapestre, és ott élni a békés kis életemet, függetlenül
attól, hogy hívnak-e dolgozni a színházak vagy
sem. Egyébként minden évben keresnek, idén
is hívtak, és a jövő szezonra is volt már felkérésem. Ami a váltást még nehezebbé teszi,
hogy igazán megszerettem Győrt, a győri közönséget, úgy érzem, ők is engem, nagyon jól
érzem magam a társulatban, sok barátom van
itt. Hogy mikor hozom meg a döntést, nem
tudom, nem is akarom sürgetni az időt, teszem a dolgom, még bírom a strapát. Az Olivérben huszonkét gyerekkel dolgozom együtt,
ami nem kis türelmet és koncentrációt igényelt, de édesek voltak nagyon.

AZ OLIVÉRBEN
22 GYEREKKEL
DOLGOZOM, AMI
NEM KIS TÜRELMET
ÉS KONCENTRÁCIÓT
IGÉNYELT
Az Olivérrel már tavaly nyáron elkezdett
foglalkozni, tanulta a szöveget és a dalokat.
Ez a fajta igényesség és maximalizmus
mennyire jellemzi a fiatal korosztályt?
A fiatalok közt is találni megannyi munkájára
igényes színészt, az ő agyuk még nagyon
friss, könnyen tanulnak. Én sem kértem el
korábban a szövegkönyvet, elég volt rá az a
hat hét. Aztán később Jordán Tamás veze-

tett rá ennek a szépségére, hogy milyen jó,
ha az ember birtokában van a szövegnek
már a próba kezdésekor. A következő évad
első főszerepét Moliére A képzelt beteg című darabjában játszom Zakariás Zalán rendezésében, ígéretet kaptam rá, hogy nyáron
nálam lesz a szövegkönyv.
Este tíz óra, lemegy a függöny, mennyi idő
míg teljesen le tudja csendesíteni az elméjét?
Ez szerepfüggő. Nagyon nehéz például a Fagin szerepéből kijönni, megállok a büfé pultjánál, ott piszmogok a telefonommal, mire
eltelik az az idő, hogy oda tudok ülni a többiekhez. Átgondolom, mi történt a színpadon, hogy ment az este. Hasonlóan megterhelő volt a Simon Kornél rendezte Agatha
Christie-krimi, A vád tanúja. Komoly kihívás
volt, Sir Wilfrid Robarts ügyvédet alakítottam benne rengeteg szöveggel. Az előadás
után is sokáig be voltam feszülve tőle, nehéz
volt belőle fellélegezni.

A következő évadban is láthatjuk Olt Tamás
ősbemutatóját, a Minden jegy elkelt című
darabot, melyben Molnár Ferencet és Básti
Lajost alakítja. A fiatal Fedák és a Liliom írója meglehetősen szélsőséges, frivol házasságban éltek, izgalmas a játéka a fiatal
egyetemi hallgatóval.
Sóvári-Fehér Anna édes, nyitott lány, nagyon jól dolgoztunk együtt. Amikor elolvastam Olt Tamás darabját, tudtam, hogy ez
egy ziccer szerep, ha jól csináljuk meg. Az
egyik közös jelenetünk vége egy csók lett
volna, ettől azonban nagyon tartottam, mert
én ugye 60 éves vagyok, Anna pedig huszonéves. Beleképzeltem magam az ő helyébe, és nem biztos, hogy én szeretnék
megcsókolni egy 40 évvel idősebb embert,
nem akartam Annát ilyen helyzetbe hozni.
Persze ezzel nem azt kérdőjelezem meg,
hogy léteznek boldog párok ilyen nagy korkülönbséggel, de én úgy éreztem, jobb
mindkettőnknek, hogy ezt megúsztuk.
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RÖVIDEN

A nyári hasmenés megelőzése

Milyen a jó napszemüveg?
Végre tartósan szép az idő és a
napos órák száma is egyre több.
Az erős napsütés és a magas
UV-sugárzás azonban veszélyezteti szemünk egészségét. A
szemek egészségére nyáron a
legnagyobb veszélyt a magas
UV-sugárzás jelenti. Ezek,az
úgynevezett ultraibolya sugarak
szabad szemmel láthatatlanok,
mégis komoly problémákat
okozhatnak. A napszemüveg elsődleges célja, hogy megvédje a
szemeket ezektől az ártalmas
sugaraktól. A legjobb módja,
hogy eldöntsük, megfelelően

véd-e a szemüveg az UV-sugárzástól, ha az UV400-as jelölést
keressük. Az ilyen címkével ellátott modellek 400 nanométerig
kiszűrik az UV-sugarakat, így a
szemünk biztonságban lesz a
legerősebb napsütésben is. A
lencse, ami hosszú távon is kényelmes: polarizált napszemüveg. A különféle
napszemüvegek közös nevezője tehát az
UV-védelem és
a kényelem.

Megérkezett a nyár! Kicsit lazábban kezeljük a dolgokat, amire
otthoni körülmények között már
rutinból odafigyelünk. Ebből aztán számos kellemetlen egészségügyi probléma fakadhat.
Ezen a téren is a legegyszerűbb
a megelőzés. Az alapvető, mindenki számára ismert higiénés
feltételek tiszteletben tartása.
Gyakran mossunk kezet, lehetőleg folyékony szappannal! A közös hagyományos szappan vagy
a törölköző használata ugyanis
inkább terjesztheti a fertőzéseket, mint megelőzi azt. Ahol a
toalettben eldobható papír kéztörlőt adnak, csak azt használjuk. Óvatosan a forrásvizekkel,
mert ha nincs rá kiírva, hogy ivóvíz, akkor könnyen összeszedhetünk egy kellemetlen bélfertőzést. Hasonlóképpen a mosatlan gyümölcsökkel, amik számos, ki tudja, milyen szennyezett kézen mennek keresztül,
amíg eljutnak a vevőhöz. Figyelni

kell arra is, hogy a meleg ételek
kellő mértékben meg legyenek
főzve, sütve, párolva, mert így
lehetünk biztosak abban, hogy a
kórokozók, ha voltak is benne,
elpusztultak. A nagy melegben

legalább napi 3 liter folyadékot
igyunk! Főleg, ha már elkapott
minket egy hasmenéssel járó
betegség, akkor fokozottan figyelni kell az elvesztett folyadék
pótlására.

Megdöbbentő adat, hogy a fogínysorvadás, vagy orvosi nevén parodontitis manapság gyakorlatilag népbetegség: a magyar lakosság 70-80 százalékát is érinti.

A FOGÍNYSORVADÁS MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE
A fogínysorvadás kialakulásának okai
Általánosságban elmondható tehát, hogy a
rossz szájhigiénia okolható a fogaink épségét veszélyeztető parodontitisért. Kisebb
mértékben azonban egyéb tényezők is szerepet játszhatnak a kellemetlen fogágybetegség megjelenésében. Ilyen rizikófaktor
lehet többek között a fokozott stressz, a diabétesz, a dohányzás, egy kezeletlen fogszuvasodás, különböző hormonális megbetegedések, várandósság alatti vagy serdülőkori hormonváltozások, vitaminhiány vagy
bizonyos gyógyszerek mellékhatása is.
A fogínysorvadás tünetei
A fogínysorvadás laikusok számára eleinte nagyon nehezen felismerhető, mivel legtöbbször
fájdalommentes. Mégis elengedhetetlen,
hogy minél hamarabb diagnosztizálják a betegséget, hiszen az érintett fogak megmentése is múlhat rajta. A parodontitis első, vi-
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közötti rések megjelenése vagy egészen súlyos esetben a meglazuló, mozgó fogak.

szonylag könnyen felismerhető szakasza a
fogínygyulladás. Vegyük komolyan a gyulladás
jelenlétét jelző, fogmosás közben tapasztalt
vérzést! Ha ezen a ponton szakorvoshoz fordulunk, még jó eséllyel egy fájdalommentes,
és egyszerű fogkő-eltávolítással is megszabadulhatunk a fertőzéstől. További, azonnali beavatkozást igénylő tünetek lehetnek az érzékeny, vörös íny, az ínyduzzanat vagy ínydagadás, a fogínyfájdalom, a visszahúzódó fogíny,
kellemetlen szájszag és rossz lehelet, a fogak

A fogínysorvadás kezelése
Ha szerencsénk van, és elég gyorsak voltunk,
enyhébb esetekben megoldást jelenthet a
professzionális fogtisztítás, vagyis az ultrahangos fogkő-eltávolítás is. A zárt küret azt
jelenti, hogy a fogfelszín mellett az az íny alatti
részeket, úgynevezett parodontális tasakokat
is hatékonyan megtisztítja a gyulladást okozó
baktériumoktól. A beavatkozást helyi érzéstelenítéssel végzik, anélkül, hogy vágást ejtenének az ínyen. Abban az esetben, ha a gyulladt tasakok már annyira mélyek, hogy vágás
nélkül nem tisztíthatóak meg megfelelően,
sebészeti beavatkozással tárják fel a parodontális gócot, leválasztva az ínyt a foggyökérről. Bizonyos esetekben, a kezelés ezen
szakaszában csontpótlásra és ínyátültetésre
is sor kerülhet (regeneráció).

pán esetleges lehet, egyáltalán nem törvényszerű, ugyanakkor fontos odafigyelni
rájuk. Szintén tekintetbe kell venni az esetleges gyógyszerkölcsönhatások lehetőségét, mivel bizonyos gyógyszerek együttes
szedése a mellékhatások fellépésének lehetőségét megnövelheti.

Mint a nevében is benne van: gyógyító szer. Az elmúlt évtizedekben
– kiemelten az 1950-es évektől – a gyógyszerfejlesztés, gyógyszerkutatás nagy lendületet vett, így elmondható, hogy mára a betegségek igen jelentős része jól gyógyíthatóvá vált.

A HÉT ORVOSI TÉMÁJA

GYÓGYSZERSZEDÉS
– FELELŐSEN

ben, ha a hangulatzavar kiújulásra hajlamos,
2–5 éves folyamatos gyógykezelésre is
szükség lehet, de egyes pszichiátriai problémák (mint például a bipoláris hangulatzavar,
a pszichotikus betegségek vagy a szerfüggőségek, alkoholprobléma) egész életen át
terápiára szorulhatnak.
Szerző: Dr. Radics Judit
pszichiáter, pszichoterapeuta,
alvásszakértő főorvos

Átmeneti vagy folyamatos gyógyszerszedés
A betegségek nagy általánosságban két
csoportra oszthatóak. Egy részük csupán
átmeneti, akut megbetegedés, mint például
egy tüszős mandula- vagy arcüreg-gyulladás, melyek rövid ideig tartó terápiát igényelnek. Másik részük pedig gyakran az
úgynevezett civilizációs betegségek közül
kerül ki: ide tartozik a magas vérnyomás, a
cukorbetegség, a magas vérzsír- vagy húgysavszint. Ez utóbbi kórképek esetében pedig
gyakran évtizedeken keresztül, sőt akár
élethossziglani folyamatos gyógykezelésre,
gyógyszerszedésre van szükség.
A pszichiátriai betegségek gyógykezelése
A pszichés problémák – mint például a szorongásos zavarok, pánikbetegség, vagy a
kedélybetegségek – mindenképpen legalább több hónapos folyamatos gyógykezelést igényelnek. Ez azt jelenti, hogy a terápia
minimum 6-9 hónapig tart. Abban az eset-

A betegtájékoztatókat el kell olvasni
Bár a gyógyszerfelírást mindig körültekintő
kivizsgálás és adatfelvétel (úgynevezett
anamnézisfelvétel) előzi meg, és a betegek
tájékoztatást is kapnak a várható hatásokról, mellékhatások előfordulásának lehetőségéről, feltétlenül indokolt a gyógyszerekhez csatolt betegtájékoztató áttekintése.
Ennek több oka is van, de kiemelendő az
esetlegesen jelentkező nemkívánatos mellékhatások beazonosítása. Hangsúlyozni
kell, hogy mellékhatások előfordulása csu-

Az orvosi vizit fontossága
Különösen a krónikus betegégben szenvedő
betegek számára nagy fontossággal bír a
rendszeres orvosi vizit. Ez nem egyenlő a
gyógyszerfelíratással. A viziten a betegség
követésére nyílik mód, meg lehet beszélni a
tartós gyógyszerszedéshez társuló rendszeres ellenőrző vizsgálatokat – például időszakos/speciális/vérvétel, vizelet- vagy szemészeti vizsgálat szükségességét.

HANGSÚLYOZNI
KELL, HOGY A
MELLÉKHATÁSOK
ELŐFORDULÁSA
CSUPÁN ESETLEGES
LEHET
Fontos az életmód-változtatás
Tulajdonképpen a legegyszerűbb betegségnél is beazonosítható lehet egy betegségmegjelenést elősegítő tényező. Ilyen például, ha hidegben az ember nem öltözik fel kellő mértékben, átfázik – a lehűlt nyálkahártyák kedveznek a kórokozók „harca lendülésének”. Tehát már az is életmódbeli változtatást jelent, hogy az időjárásnak megfelelően öltözködünk. A krónikus betegségekre
ez még inkább igaz: a magas vérnyomás, cukorbetegség szinte kötelezően vonná maga
után, hogy többet mozogjunk, a testmozgás
nagyobb hangsúlyt kapjon, és étrendünkön
is változtassunk. Bár valamennyi szakorvosi
protokoll (a betegségek gyógykezelésének
orvosi előírása) ezzel kezdődik, ezeket a változtatásokat nagyon nehéz megtenni, betartani a napi munka, a család mellett.
Ugyanakkor mindenképpen érdemes rá törekedni, hosszú távon megéri.

JÓ TUDNI
Mit kell tudni a gyógynövénykivonatokról?
A gyógynövénykivonatokról fontos tudni, hogy nem csupán hatékony készítmények,
de sok esetben pontos összetételük ismeretlen lehet. Egy gyógynövénykészítmény
hatékonynak mondott összetevőjén túl akár több száz egyéb vegyületet, alkaloidát
tartalmazhat. Az orbáncfű és a grapefruit például olyan módon befolyásolhatja az
egyéb gyógyszerek anyagcseréjét, hogy azok hatékonysága megváltozhat, ez pedig
betegségek, elváltozások megjelenéséhez vezethet. A melatoninkészítmények betegtájékoztatóját elolvasva az is megtudható, hogy egyes melatonintabletták csupán
3-7 napig szedhetőek folyamatosan.
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MŰSORÚJSÁG

PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Csollán Tamara
Küldje el programajánlóját
a rendezvény időpontja előtt két héttel:
media@gyorplusz.hu

Belső tér címmel nyílik kiállítása
Schwéger Zsófia, Londonban élő és
alkotó festőművésznek, június 25-én
a Magyar Ispitában. Az alkotások július 24-ig tekinthetők meg. > > >
A Pannonhalmi Főapátságban kizárólag a Múzeumok Éjszakáján láthatja majd a nagyközönség az 1000
éves, Szent László-kori első magyarországi könyvkatalógus eredeti példányát, valamint ekkor mutatják be
a több mint 630 éves, most felújított
Andachtsbuch kódexet (imádságoskönyv) is. Részletek: facebook.com/
pannonhalmaelmeny > > >
Győri Fotópiknik. Immár 20. alkalommal, június 26-án 10–18 óra
között kerül sor a Radó-szigeten a
népszerű rendezvényre. Portrék,
tájképek, épületfotók, kísérleti témák és technikák mutatkoznak be
a fotókon. A muzsikát a Jazz-ReBeat zenekar szolgáltatja. > > >
Büchl Félmaraton, éjszakai futóverseny startol június 25-én 22
órakor Révfaluból, érintve a belváros mellett például Pinnyédet,
Szigetet, az egyetem környékét is.
A félmaratonon több korosztályban és kategóriában hirdetnek
majd eredményt. A szervezők a
futók mellett várják a nordic walkingosok
nevezéseit
is
a
www.gyorisport.hu-n, ahol a versennyel kapcsolatos összes információ elérhető. > > >

A Győri Filharmonikus Zenekar
idei egyik legnagyobb újítása
az, hogy útjára indította

NYÁRI TÁBORÁT,
ami a jövő héten folytatódik.
A tapasztalatokról kérdezi a
társulat művészeit Farkas
Mónika a Győr+ Rádió Divertimento című műsorában, vasárnap 11 órától.
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JÚNIUS 25. SZOMBAT
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:10
11:45
18:00
18:30
18:45
19:00
20:00
20:25
20:45
21:00
23:10

Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Szelíd növényvédelem a házikertben
Hogyan élheted az életedet egészségesen?
Panír – a Győr+ TV főzőműsora
Credo – katolikus krónika
Konkrét – hírháttér műsor
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Egy nap a világ – London / útifilm
Kulisszák mögött – színházi magazin
Konkrét – hírháttér műsor
FC Senninger – dokumentumfilm
Győri7 – heti hírösszefoglaló

JÚNIUS 26. VASÁRNAP
07:00
08:00
08:30
09:00
09:20
09:45
10:00
10:30
11:00
15:00
16:00
17:05
17:40
18:00
18:50
19:00
20:00
21:00
22:00
22:20
22:30
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Kvantum – tudományos magazin
Anna és Berci zöld világa
Kulisszák mögött – színházi magazin
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Csűr-csavar – Pajta Bisztró
Credo – katolikus krónika
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Szelíd növényvédelemmel a fenntartható kertekért
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Nyugdíjas Egyetem – a lovaglás fél egészség
Gázfröccs – autós magazin
Építech – házépítők magazinja
Az idő vasfoga – dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
A kamerás emberek – dokumentumfilm
Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Kulisszák mögött – színházi magazin
A templomfestő – dokumentumfilm
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Kvantum – tudományos magazin

JÚNIUS 27. HÉTFŐ
07:00
08:00
08:30
09:00
09:30
10:00
10:30
11:35
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
Kvantum – tudományos magazin
Építech – házépítők magazinja
Credo – katolikus krónika
Konkrét – hírháttér műsor
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Nyugdíjas Egyetem – a rovarok terjedésének okai
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 28. KEDD
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
09:50
10:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával

JÚNIUS 25-TÓL JÚIUS 1-IG
10:30
11:35
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Nyugdíjas Egyetem – egészségesen élni
Építech – házépítők magazinja
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Ciprus / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Kifutón túl – állatkerti magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kifutón túl – állatkerti magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 29. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:35
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Nyugdíjas Egyetem – a lovaglás fél egészség
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Növényvédelem a házikertben
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚNIUS 30. CSÜTÖRTÖK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
09:45
10:00
10:30
11:00
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei
Növényvédelem a házikertben
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Az egészséges táplálkozás
Credo – katolikus krónika
Építech – házépítők magazinja
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Kifutón túl – állatkerti magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 1. PÉNTEK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
09:50
10:00
10:30
11:00
18:45
19:00
19:30
21:15
21:40
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Csűr-csavar – Pajta Bisztró
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Konkrét – hírháttér műsor
Nyugdíjas Egyetem – egészségesen élni
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
A delelő obsitos és a fekete bárány – magyar vígjáték
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Kulisszák mögött – színházi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

Az idén június 25-én, szombaton rendezendő Múzeumok Éjszakáján a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum minden korosztály számára tartogat látnivalót. Interaktív tárlatvezetések, előadások, koncertek, kiállításmegnyitó, gyermekprogramok és sok más érdekesség várja a látogatókat.

MINDENKINEK KÍNÁL PROGRAMOT

A MÚZEUM ÉJSZAKÁJA

A

z Apátúr-házban a Karzat Színház
Mester tér című családi programja
során, játékos módon ismerhetik
meg a régi magyar mesterségeket, majd
a Musica Historica együttes borbemutatóval egybekötött koncertjét élvezhetik. A
rendezvény során a résztvevők az udvaron utcaszínházi szereplőkké válhatnak,
és a színi előadáshoz szükséges kellékek,
játékok kipróbálásával maguk is a mesterségek világába csöppenhetnek.
Az Esterházy-palotában a bronz- és vaskorba kalauzoló kiállításról és a régészeti
ásatásokról tudhatnak meg érdekességeket, illetve betekintést nyerhetnek a
zsidó hagyomány szerinti esküvő kulisz-

szái mögé is. A jó hangulatról az este további részében az Ephemere Duó &
Stummer Márton gondoskodik, a koncert
szünetében pedig kóser borkóstolón vehetnek részt a vendégek.
A Kreszta-házban az újrarendezett Kovács
Margit állandó kiállítást tárlatvezetések
mutatják be a kerámia szerelmeseinek. A
kreatív foglalkozásokon kicsik és nagyok is
találhatnak kedvükre valót. A Fruhmannházban agyagos foglalkozás, a Kresztaházban térképes nyomozójáték várja a
gyerekeket. A Magyar Ispitában tűzzománc-foglalkozáson vehetnek részt, a Vastuskós-ház pedig egyéni felfedező kalandra hívja a családokat.

2022. június 24.
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EZ IS KÉSZÜLT A RÁBÁBAN

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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Igazi magyaros fogást hoztam, melyet szinte mindenki szeret és nagyon gyorsan el lehet készíteni.
Kezdők is bátran próbálkozhatnak vele, mert nem lehet elrontani.

SERTÉSSZELET BAKONYI MÓDRA

PANÍR

Érdekességként megjegyzem, hogy a bakonyi sertésborda igazából nem is bakonyi, hanem bakonyi módra készültet jelent, és a híres Gundel étteremből indult világhódító útjára. A bakonyi sertés egy nagyon jó minőségű, őshonos magyar malacfajta, amelynek
őseit még a római légiók hozták magukkal.
A honfoglalásig Pannónia területe különböző népek átjáróháza volt, így ezek a sertések
nagyrészt elvadultak. Az ide érkező őseink
ebből az elvadult sertésből szelídítették
vissza az úgynevezett bakonyi sertést,
amely a mangalica egyik őse, és amely sajnos az 1850-es évek táján kihalt. A középkorban a bakonyi sertés húsa és szalonnája
komoly magyar exportcikk volt, és vélhetően
Angliába is eljutott. A Bakony szó angol leírása volt a bacon, és állítólag ez lehet az
eredete a mai angol szalonna szónak.

5
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Hozzávalók
20 dkg karaj • 10 dkg gomba • 1 fej vöröshagyma • 1 paradicsom • egy csipet só
• 1-2 gerezd fokhagyma • 10 dkg szalonna • egy kevés liszt • 1 dl tejföl • egy
tk. pirospaprika
A szalonnát összekockázzuk, majd üvegesre
pirítjuk. Hozzáadjuk a kockára vágott hagymát és paradicsomot, majd az egészet fedő
alatt jól összefőzzük. A végén tesszük hozzá
a felszeletelt gombát, a pirospaprikát, egy

kevés folyadékot (vizet vagy alaplevet) és a
tejfölt. A húst felszeleteljük, lisztbe mártjuk,
lepirítjuk, majd beletesszük a raguba és fedő
alatt pároljuk. Ha megpuhult a hús, kész is
az ételünk. Főtt tésztával tálaljuk.

2022. június 24.
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LOGISZTIKAI RAKODÁSIRÁNYÍTÓ

(RAKODÁSIRÁNYÍTÓ CSOPORTVEZETÔ)

A GYSEV ZRT. várja azon érdeklôdôk jelentkezését, akik egy biztos szakmai háttérrel
rendelkezô, vasúti árufuvarozásban és logisztikai szolgáltatásokban nemzetközi
szinten meghatározó vállalatnál szeretnének dolgozni.
FÔBB FELADATOK
• ki- és betárolások irányítása • a rakodási feladatok biztonságos végrehajtása • belsô
árumozgatási feladatok ellátása • Szállító-, rakodómunkások munkájának koordinálása,
irányítása • rakodásra érkezett tehergépjármûvek mozgásának irányítása • raktári nyilvántartások vezetése • árukezelési folyamatokhoz kapcsolódó informatikai rendszerek
használata • szállításhoz kapcsolódó dokumentumok kezelése • a raktárépület, gépek
folyamatos felügyelete, szükség esetén hibabejelentések elkészítése.
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI
• középfokú iskolai végzettség • vezetôüléses targoncára érvényes, új típusú
gépkezelôi jogosítvány • megbízható, önálló, felelôsségteljes munkavégzés.
MUNKAKÖR BETÖLTÉSE SORÁN ELÔNYT JELENT
• targoncázásban és raktári árukezelésben szerzett
szakmai tapasztalat • saját hatáskörben önálló
problémamegoldó képesség • rendszerszemlélet,
kombinatív készség • terhelhetôség, flexibilitás.
EGYÉB
• Munkarend és munkaidô:
nappalos munkarend, 07:00—15:20
• Munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár
AMI A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES
• Magyar nyelvû önéletrajz,
illetve motivációs levél.

Jelentkezni a Nyitott pozíciók — GYSEV Karrier

www.gysev.karrierportal.hu

weboldalon lehetséges.
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gazfroccs.hu

linktr.ee/gazfroccs

facebook.com/gazfroccstv

Szerkeszti: Nagy Viktor

A négyajtós kupé menő. Főleg,
ha annyira sokoldalú, mint a
hibrid Arteon. A Volkswagen luxus utazókupéja egyszerre kényeztető és szórakoztató.
Megnyerő
Amikor négyajtós kupéról beszélünk, akkor
sokaknak összerándul a szemöldöke – akár a
városi terepjáró hallatán. Pedig van benne ráció. A recept a következő: végy egy középkategóriás alaptípust (Passat), toldd meg a tengelytávját, csökkentsd a magasságát, hoszszan nyújts meg a tetejét, ami szépen fusson
az ötödik ajtóba. És kész a kupé forma. Ezt
még érdemes feldobni egy széles, tekintélyes
orrkialakítással és a hátsó sárvédő izmos ívével. Így készült az Arteon is. Kétség nem fér
hozzá, lehet fekete vagy gyöngyházfehér színű, mint a tesztautó, pár éves pályafutása ellenére még mindig feltűnő jelenség. A párhuzam a SUV-okkal az eladhatóságában (is) rejlik, mivel az Arteon négyajtós GT-ként a túlélő.
A középkategória fenntartója. Sőt, Shooting
Brake (kombi) verzióban kategóriateremtő.
Hibridként pedig jövőálló.

Hagyomány
Az Arteon hozza a középkategóriás prémiumautók színvonalát. Elegáns kívül, és luxusautó
belül. Letisztult formavilággal, igényes anyagokkal és teljes felszereléssel hódít. Az első
osztály hangulatát bőrkormány, LCD műszerek és head-up display a vezető előtt, érintőképernyő a középkonzolon, hangulatvilágítás,
valamint opciós alcantara bőrkárpit adja. Az
ergoComfort, masszírozó ülések pedig párjukat ritkító kényelembe ringatják utasaikat.
Nem csak az elöl ülők vannak elkényeztetve.
Az óriási hátsó lábtér mellé klíma és ülésfűtés
is jár. Ennél hátrébb pedig találunk egy motorháztető méretű, üvegezett ötödik ajtóval fedett, igen jól pakolható, papíron 445, de a valóságban több, mint 500 liternek érződő cso-

TESZT

VOLKSWAGEN ARTEON EHYBRID ELEGANCE

SZÓRAKOZTAT ÉS KÉNYEZTET
magteret. Ezek a paraméterek mindenben
hozzák a klasszikus „limuzinok” értékeit, kiegészítve a vonzó részletekkel – mint, például
a keret nélküli oldalablakok.
Adalék
Most indítsunk és menjünk. Start gomb, az
eHybrid menetkész. D-be húzva a váltókart
hangtalanul indulunk, és megyünk. Az Arteon
húz, a villanymotor halk vonyítása hallatszik a
háttérben, és a zajtalanságot csak a gumik
surrogása zavarja. A 10 kWh-s akkupakk 40–
60 km-re elég villamos suhanást enged meg,
akár nagy sebeséggel. Közben ott van egy
„tartalék” 1.4 TSI motor, ami bármikor hadra
fogható – általában a rendszer szabályozta
igények szerint. Gazdaságosságra állítva, előre feltöltött akkukkal, vegyes használatban
4,5–6 literes fogyasztással boldogulhatunk,
az 1,7 tonnás kocsival. Ha elég volt a takarékos jófiú szerepből, akkor jön a GTE gomb. A
futómű keményedik, a kormány nehezebben
forog és azonnal beindul az önmagában 156
lóerős négyhengeres. A 115 lóerős villanymotorral együtt 218 LE rendszerteljesítmény leadására képesek, amit egy hatsebességes,
duplakuplungos DSG váltó kezel. Ekkor mutatja meg brutális arcát a négyajtós kupénk.
Beleprésel az ülésbe, és GTI-hatásvadász
módon kipufogóhanggal is fokozza az élvezeti

faktort, miközben 7,8 mp alatt 100-ra gyorsul. És itt jön ki a tökéletesen összehangolt
hajtásrendszer, és a fokozatokkal (nem foko-

ELŐRE FELTÖLTÖTT
AKKUKKAL, VEGYES
HASZNÁLATBAN
4,5–6 LITERES
FOGYASZTÁSSAL
BOLDOGULHATUNK
zatmentesen) dolgozó erőátviteli egység előnye. Van váltás, minden pillanatban van nyomaték, és van mosoly az arcokon.
A stílus ára
Az Arteon 1.5 TSI motorral 15 millió forint körüli árral indul. Egy összkerekes, 150–200 lóerős dízel, vagy a hibrid 20 millióba kerül. Az
alapfelszerelés bőséges (adaptív futómű,
LCD-k, hifi, LED fényszórók), de lehet fokozni,
rendelhetünk üvegtetőt, mátrix LED fényszórókat, nagyobb felniket és egyedi belső színeket, kárpitot – és csodálatos gyöngyház fényezést. A stílus, a megjelenés és az életérzés
pedig minden Arteon sajátja. (x)
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

´´
´´
GÉPJÁRMUVEZETO
Feltétel: B, C kategóriás hivatásos jogosítvány,
GKI-kártya. Előnyt jelent: 3324. szerinti Vezetőüléses targonca jogosítvány, 1111. szerinti Traktoralapú univerzális földmunkagép jogosítvány,
4411. szerinti Autódaruk jogosítvány. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos
munkarend

AKADÁLYMENTES A GYHG HONLAPJA
A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. akadálymentesítette a
www.gyhg.hu internetcímen elérhető weboldalát. A fejlesztést indokolta, hogy a Győrben és további 111 vidéki településen összesen több mint 260 ezer ember mindennapi hulladékát elszállító és kezelő közszolgáltató által az interneten közzétett információk a gyengén látókhoz is eljussanak. A legnagyobb újdonság, hogy a képernyőfelolvasó programok fel tudják olvasni a tartalmakat. Külön figyelem hárul a képekre,
a fotókhoz leírásokat kapcsoltak, amelyeket kezelnek a felolvasásért felelős szoftverek, így a képek azok látása nélkül is értelmezhetőek. Ezzel együtt az oldal navigációs
elemei között billentyűzettel és beszédfelismerő program használatával is lehet mozogni, továbbá a még jobb olvashatóság érdekében a szakemberek az oldal kontrasztarányain is módosítottak.

HEGESZTO´´
Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás hegesztő vizsga. Előnyt jelent: hegesztő minősítő
vizsga. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend. Feladatkör: kivitelezési és hibaelhárítási feladatok elvégzése, távhővezetéki, hőközponti és kazánházi munkák

´´
KAZÁNKEZELO/KAZÁNGÉPÉSZ
Feltétel: fémipari szakmunkás-bizonyítvány/kazánkezelő bizonyítvány. Előnyt jelent: középiskolai végzettség. Foglalkoztatás jellege: jól tervezhető 12 órás, folyamatos munkarend. Feladatkör:
a megfelelő vízminőség biztosítása, gőz- és forróvíz-kazánok üzemeltetése, geotermikus hőátadó
állomás felügyelete, rendszeres karbantartási tevékenység

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakirányú végzettség. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend.
Feladatkör: elemes és egyéb acélszerkezeti állványok építése állványterv alapján, előre gyártott elemes állványok építése zárt térben, zsaluzási feladatok elvégzése helyreállítási munkáknál, faipari műhelymunkák elvégzése

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

´´
MUSZERÉSZ
Feltétel: szakirányú végzettség (elektroműszerész).
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos
munkarend
Bérezés megegyezés szerint.

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.
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KILOMBOSODTAK A GÖMBKŐRISEK

A

Győr-Szol Zrt. munkatársai még februárban elvégezték a gömbkőrisek
metszését a belváros területén. A
munka sajátossága, hogy ezeknek a fáknak
a metszésére nem minden esztendőben kerül sor, a lombkorona karbantartására –
egyedi esetektől eltekintve – csak 3-4 évente van szükség. A kívülállók számára drasztikusnak tűnő visszavágás meghozta a várt
eredményt, a fák szépen kilombosodtak.
Fischer Imre, a Győr-Szol Zrt. Kivitelezési és
Városüzemeltetési Igazgatóságának köz-

tisztasági üzemvezetője elmondta: ebből a
fajtából a közterületeken jelentős mennyiség található, hiszen a növény jól alkalmazkodik a városi körülményekhez, lombja mutatós, ugyanakkor megfelelő karbantartás
esetén nem növi túl életterét, ellenáll a különböző betegségeknek. A két-három évente elvégzett ifjító metszésnek köszönhetően, megújul a lombkorona, ami egyrészt jót
tesz a növények fejlődésének, másrészt
megakadályozza, hogy kárt okozzanak a
környező házak homlokzatában, eltakarják
a közlekedési táblákat, kandelábereket.

A nyár beköszöntével egyre feljebb kúszik a higany a hőmérőn, aminek persze sokan örülünk, de a
tartós meleg, a perzselő napsütés nem kedvez az élő szervezetnek. A hosszan tartó hőség nemcsak
a kisgyermekeknek és az idős embereknek okozhat egészségügyi problémát, hanem gyakran az
egészséges emberek szervezetére is kedvezőtlen hatással lehet.

MIRE ÉRDEMES ODAFIGYELNI
A NYÁRI HŐSÉGBEN?
Szerző/fotó: Pannon-Víz Zrt.

E

zért nyáron különösen fontos odafigyelni a fokozott folyadékbevitelre,
valamint arra, hogy a déli órákban lehetőleg ne tartózkodjunk huzamosabb ideig
a tűző napon. A napi ajánlott folyadékbevitel
2,5–3 liter, ami kánikula idején jelentősen
megnövekedhet, akár 4 literre, vagy még
ennél is többre. Az extrém meleg kivonja a
vizet a szervezetből, aminek hatására
eszenciális sókat és ásványi anyagokat is
veszíthetünk. Ahhoz, hogy megakadályozzuk a kiszáradást, növelni kell a folyadékbevitelt, lehetőleg víz formájában. Kerüljük az
alkoholos és koffein tartalmú italokat, mert
ezekkel épp ellenkező hatást érhetünk el,
tovább dehidratáljuk szervezetünket. Ne
várjuk meg, amíg megszomjazunk, fokozatosan figyeljünk a folyadékpótlásra, fogyasszunk könnyű ételeket!
A nyári időszakban kiemelten fontos, hogy
gondoskodjunk vízkészletünkről, mindig legyen nálunk víz utazáskor is! Ha van rá lehetőségünk, akkor vegyünk hűsítő fürdőt

vagy zuhanyt, esetleg hűtsük le magunkat
egy légkondicionált vagy hűvös helyiségben.
Kitűnő felfrissülést eredményezhet a könyökhajlatra, csuklóra vagy a nyakra helye-

zett nedves zsebkendő is, ami segítheti
emelni komfortérzetünket. A nagy kánikulában fokozottan figyeljünk oda magunkra és
embertársainkra is!

FRISS GYÜMÖLCSÖK
A CSARNOKBAN

F

riss és bőséges választékkal várja a győri vásárcsarnok a vásárlókat. Az őstermelők portékájából
nem hiányzik a frissen szedett, ropogós cseresznye és a meggy sem. Már találkozhatunk sárga- és őszibarackkal, dinnyével. A zöldséges ládák is roskadoznak
a paradicsom és paprika alatt, az uborka, hagyma, burgonya, illetve a tök- és káposztafélék is bőséges kínálatot ígérnek. A kereskedők utcájában is lehet válogatni
a ruhaneműk között. A vásárcsarnok keddtől szombatig
6 és 14 óra között, vasárnap pedig 6 és 11 óra között
várja a vásárlókat. Gombavizsgálat szerdán és szombaton van 6 és 11 óra között.
A vásárcsarnok épülete közvetlen kapcsolatban áll a
szomszédságában felépült parkolólemezzel. A vásárlók
az első órában ingyenesen állhatnak meg a parkolóházban, ennek letelte után a díj óránként 200 forint.
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SZÁLLÍTÓ-, RAKODÓMUNKÁS

(TARGONCAVEZETÔ)

A GYSEV ZRT. várja azon érdeklôdôk jelentkezését, akik egy biztos szakmai háttérrel
rendelkezô, vasúti árufuvarozásban és logisztikai szolgáltatásokban nemzetközi szinten
meghatározó vállalatnál szeretnének dolgozni.
FÔBB FELADATOK
• gépi és kézi anyagmozgatás • rakományrögzítés
• árumozgások informatikai rendszerben történô rögzítése.
MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI
• alap- vagy középfokú iskolai végzettség • vezetôüléses targoncára érvényes,
új típusú gépkezelôi jogosítvány,
• megbízható, önálló, felelôsségteljes munkavégzés.
MUNKAKÖR BETÖLTÉSE SORÁN ELÔNYT JELENT
• targoncavezetésben és raktári árukezelésben szerzett szakmai tapasztalat,
• felhasználói szintû számítógépes ismeret,
• rugalmasság, terhelhetôség, pontosság, önálló problémamegoldás.
EGYÉB
• Munkarend és munkaidô:
nappalos munkarend, 07:00 — 15:20
• Munkavégzés helye: Mosonmagyaróvár
AMI A PÁLYÁZATHOZ SZÜKSÉGES
• Magyar nyelvû önéletrajz,
illetve motivációs levél.

Jelentkezni a Nyitott pozíciók — GYSEV Karrier

www.gysev.karrierportal.hu

weboldalon lehetséges.
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SZOLGÁLTATÁS
Ablakredőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsalu
zia, reluxa, szalagfüggöny,
gurtnicsere, redőnyjavítás.
Ingyenes felmérés! Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/ 2339213.
Villanyszerelést és hibael
hárítást vállalok Győrben
és környékén. Kisebb mun
kát is! Érd.: 0670/384
6557
Ajtók, ajtózárak javítása!
Kültéri és beltéri ajtók javí
tása, zárcsere, zárjavítás,
beállítás. Telefonszám:
0670/2237957.
Kerítések, kapuk, javítása
készítése, lakatosmunkák,
költségkímélő megoldá
sok. Tel.: 0670/2237957.
Fűnyírás, kaszálás, kerti
munkák! Győr körzetében.
(Társasházaknak is.)Teke
fonszám: 0630/403
6810; 96/826322
Kárpitozás! Ülő, fekvőbú
torok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingye
nes felmérésszállítás. Au
tók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Érdek
lődni lehet telefonon:
0670/8846838.

Fűkaszálás, bozótirtás, te
lektisztítás, tuskómarás.
Érdeklődés telefonon: 06
70/6032935

LAKÁSCSERE

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, ta
karítását, megegyezés sze
rint. Érdeklődni lehet tele
fonon: 0670/6750654

Belvárosi 2 szobás, 72 m2
es, komfortos, felújított,
gangos, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cserél
ne 70 m2nél nagyobb, 3
vagy több szobás, határo
zatlan idejű, belvárosi, ná
dorvárosi, gyárvárosi bérle
ményre. Panelépület kizár
va. (Hirdetésszám: 779)

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Telefon: 06
70/2458931.
Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostetőszi
getelést, falak javítását,
festést garanciával, en
gedménnyel vállalok. Ér
deklődni lehet telefonon:
0630/3762712.
EGYÉB
A Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum ver
senyeztetési eljárás útján
bérbe adja a működtetésé
ben álló, Győr, Stelczer u.
14. alatti, 64 nmes üzlet
helyiséget. Információ:
www.romer.hu/letoltes/
stelczer.pdf

96/505050

Adyvárosi 2 szobás, 53 m2
es, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélné
nek 2 szoba, 55 m2es, ha
tározatlan bérleti szerző
déses lakásra – Belváros,
Adyváros, Marcalváros
vagy Gyárváros területére.
(Hirdetésszám: 218)
Szigeti 2 szobás, 60 m2es,
komfortos, téglaépítésű,
erkélyes, határozatlan ide
jű szerződéses lakást cse

rélne 1+2 fél vagy 3 szo
bás, 50–65 m2es bérle
ményre. Elsősorban Bel
város, Nádorváros és Ady
város városrészben. Bán
A. u. kizárva. (Hirdetés
szám: 228)
Szabadhegyi 2 szobás, 49
m2es, távfűtéses, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás,
nádorvárosi 30–55 m2es,
határozatlan idejű bérle
ményre. A WC külön helyi
ségben legyen. (Hirdetés
szám: 241)
Gyárvárosi 2 szobás, 48
m2es, gázfűtéses, határo
zatlan bérleti szerződéses,
felújított lakást cserélne
belvárosi, szigeti, újvárosi
vagy gyárvárosi 23 szo
bás, 50–60 m2es tégla
épületben lévő fszi vagy
panellakásra 3. emeletig.
Kisebb összegű tartozás
megfizetését vállalná. (Hir
detésszám: 259)

LICIT
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICIT ÚTJÁN ÉRTÉKESÍTI
2022. július 20-án: Győr, Achim András u. 7.
lakóház, udvar. Hrsz.: 9177. Teleknagyság:
782 m2 Kikiáltási ár: 22.300.000 Ft
A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási FŐosztályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon:
96/500-227. ÜgyintézŐ: Tóthné Szabó Noémi), valamint az interneten (www.gyor.hu Városháza/
Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐ meg.

pályázatot hirdet

MŰSZAKI
MUNKATÁRS –
HANG- ÉS FÉNYTECHNIKUS
munkakörbe.

Vásárolok hagyatékot,
könyveket, régi biciklit, ré
gi motorkerékpárt és egye
beket. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0620/5567141

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

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

Pályázati feltételek:
• középfokú műszaki képesítés
• hang- és fénytechnikai megoldások
és eszközök naprakész ismerete
• számítástechnikai rendszerismeret

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

Bérezés: megállapodás szerint.

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.*

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 16. napjától 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.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.

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

modern környezet
ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979
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„Gyárváros szolgálatáért” díjat kapott Nagy Ákos, a Győri ETO Hockey Club ügyvezetője tavaly. A város vezetése úgy vélte, a szakember évek óta elkötelezett, példamutató és magas színvonalú munkát végez a jégkorong-egyesület menedzsereként.

´´ SZÁMÚ VIDÉKI KLUBBÁ
„AZ ELSO
SZERETNÉNK TENNI AZ ETO-T”
Szerző: Pécskai István
Fotó: Marcali Gábor

H

ozzátették, mivel sportos életmódra
neveli a gyerekeket, s mindent megtesz a klub sikeres utánpótlás-neveléséért, rászolgál az elismerésre. ,,Hatalmas
megtiszteltetés számomra, hogy megkaptam a díjat. Úgy érzem, bár vezetőként engem ért a szerencse, hogy átvegyem az elismerést, ez a kitüntetés az egész egyesület
többéves munkáját dicséri. Úgy tekintek rá,
hogy a csapatmunkánkat díjazták, így az
egész közösségünk kapta. Egyáltalán nem
számítottam rá, de természetesen nagyon jólesett. Egy ilyen nívós díjat viselni is tudni kell,
komoly felelősséget jelent. Emellett motivációt ad, hogy a továbbiakban is a lehető legmagasabb szinten végezzem a munkám” –
nyilatkozta Nagy Ákos a Győr+ Médiának.
A sportvezető Tatabányán született, tanulmányai lezárását követően sportmenedzserként diplomázott. Súlyemelőként kétszeres junior világbajnoknak vallhatja magát.
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Arnold Schwarzenegger legendás testépítő
versenyén, az ázsiai Arnold Classicon pedig
a hetedik lett.
Ennek fényében nem meglepő, hogy a jégkorongban erőnléti edzőként kezdett el tevékenykedni nyolc esztendővel ezelőtt.
2018-ban került az ETO szakmai csapatához, egy átalakuló félben lévő klub irányítását vállalta el. A győri egyesület nagy
hangsúlyt fektet az utánpótlás-nevelésre,
de nemcsak a fiatalok sikeresek, a felnőtt
gárda is remekel, az elmúlt idényben az élvonalban szerepelhetett. Nagy Ákosnak továbbra is komoly ambíciói vannak, szeret-

TAVALY HATSZÁZ
GYERMEKET
TANÍTOTTUNK MEG
KORCSOLYÁZNI

né, ha a győri hoki országos szinten meghatározóvá válna.
„Egyértelmű célom, hogy tovább építsük a
klubot, s a magyar jégkorong első számú vidéki fellegvárává tegyük az ETO-t. Szeretnénk minél több gyerekkel megismertetni a
téli sportokat. Szerencsére azt látom, hogy
nagyon népszerű a gyerekek körében a jégkorong, ezt számokkal tudom alátámasztani. Az ovikori-program keretében csak tavaly hatszáz gyermeket tanítottunk meg
korcsolyázni. A klub színeiben összesen
négyszáz sportoló versenyez, a jégkorongozóink mellett immáron a műkorcsolyázóknak és a curlingeseknek is szurkolhatunk” –
fejtette ki Nagy Ákos.
A sportvezető hosszú távon is Győrben képzeli el az életét.
„Remekül érzem magam a városban. Aki a
Rába partjára költözik, egyből tapasztalhatja, hogy ez az egyik legélhetőbb település
hazánkban. A gyermekem már itt született,
nem is kérdés számomra, hogy a családommal hosszú távon szeretnék Győrben élni” –
mondta Nagy Ákos.

A FIATAL SPORTOLÓK
GYŐR JÓ HÍRÉT VISZIK
A NAGYVILÁGBA
litenisznek. Elég csak Jónyer István négyszeres világbajnok legendát, a Nemzet Sportolóját, az idei játékok fővédnökét említeni.
„Manapság is vannak tehetséges magyar versenyzők, akik fényes karrier előtt állnak. Az a
célunk, hogy a gyermekek közül még többen
ragadjanak ütőt. Pont azért szervezzük ezeket
az eseményeket, hogy tovább népszerűsítsük
a sportágat. Ha minden jól megy, s a mostani
Világfesztiválon jól vizsgázunk, mi rendezhetjük jövőre az utánpótlás-vb-t. Az Európa-bajnokságnak 2004-ben már otthont adhatott
Magyarország, azonban ez lenne az első alkalom, hogy nálunk kerül sor a vébére” – fogalmazott Vígh Zsolt.

Húsz ország több mint ötszáz fiatal ping-pongosát látja vendégül
Győr, amely ezen a héten rendezi meg az Asztalitenisz Világfesztivált. Amellett, hogy a város egy rendkívül magas presztízsű eseménynek adhat otthon, fontos, hogy a földkerekség különböző
pontjairól érkező ifjú sportolók jó hírét viszik Győrnek a nagyvilágba.

A Világfesztivál apropóján látványos kiegészítő programokkal készültek a szervezők. A
Széchenyi téren tartott megnyitón koncertet
adott Rock Milady, fellépett a BRO'n'SIS
együttes, de a népitánc-együttes és a dobshow is elkápráztatta a közönséget. A vasárnapi záróünnepségre is maradt sztárfellépő: Fehérvári Gábor Alfréd „Freddie” énekel
majd. Fellépnek a balettnövendékek és a
Győri Nemzeti Színház stúdiósai.

Szerző: Pécskai István
Fotó: Vig Norbert

„Több száz fiatal versenyző érkezik a városba,
akiknek a sport mellett a kulturális és a szabadidős tevékenységre is van lehetőségük. A
fakultációs programok között szerepel például
a vízibuszos városnézés és az állatkert látogatása, a fiatalok felfedezhetik Győr kulturális
értékeit. Sokat nyerhetünk vele, ha a város jó
hírét viszik például Japánba, Brazíliába, Ecuadorba vagy Ghánába, mindezzel tovább épül
a megyeszékhely imázsa. Összesen csaknem
négyezer vendéget látunk vendégül az eseményen” – nyilatkozta Vígh Zsolt, a szervezőbizottság társelnöke, a magyar paraasztalitenisz-válogatott szövetségi kapitánya a Győr+
Médiának.
Hozzátette, nem szabad elfelejteni, hogy Magyarországon komoly tradíciója van az aszta-
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„SZÁMOMRA AZ ÚSZÁS ÉLETFORMA”
Háromszoros gimnáziumi világbajnok és a Győri Úszó SE egyik legnagyobb tehetsége. Andor Benedek alig 18 évesen már nagyon komoly
oroszlánkörmöket villantott. A klasszikus ötven mellett százméteres
gyorsúszásban, váltóban és mixben is odaérhet a legjobbak közé.
Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Győri Úszó SE

B

enedek igazi balatoni fiatalember, hiszen a Keszthely melletti Gyenesdiásról származik. Ennek köszönhetően
már kiskorában megismerkedett az úszással, amelyet azóta is szenvedélyesen és
egyre magasabb szinten űz: „Más motorozni
vagy kirándulni szeret, nekem az úszás az
életem. Elképzelésem sincs, mivel pótolnám
az űrt, ha egyszer abba kellene hagynom” –
vallja választott sportágáról.
Bármennyire is szereti azonban a Balatont,
korábban Keszthelyen csak egy huszonöt
méteres medencében tudott készülni. Egy idő
után a középiskolai továbbtanulásról is döntenie kellett a családnak, ekkor került képbe
Győr-Moson-Sopron megye: „Olyan várost
kerestünk, ami még elérhető távolságban

van, és ahol úszóként szintet tudok lépni. Így
esett a választás öt évvel ezelőtt Győrre.”
Az idei év eddig kiugró a Győri Úszó SE ifjú
titánjának. Néhány héttel azután, hogy májusban három aranyérmet is besöpört a
gimnáziumi világbajnokságon, két egyéni
arannyal duplázott az ifjúsági magyar bajnokságon. Így a válogatott keret tagjaként
50 és 100 méteres gyorsúszásban is készülhet a július 6-án kezdődő ifjúsági Eb-re: „Egy
középdöntőt mindenképpen várok magamtól, és ha az megvan, miért ne jöhetne össze
a döntő is? Nem akarok nagyon előre gondolkodni, de az országos bajnokságon
úszott mostani időmmel tavaly bronzérmet
lehetett volna nyerni az ifi Eb-n 50 gyorson.
Egy biztos: nagyon várom, hogy ott legyek,
és mindent megteszek majd a sikerért” – fogalmazott. Benedek akkor sem jön zavarba,
amikor távlati terveiről kérdezzük: „Nem tudom elképzelni magam egy irodában. Szá-

momra ez egy életforma, szeretném, ha az
úszás és a sport a későbbiekben is az életem
része maradna. Nagyon szívesen foglalkoznék gyerekekkel, éppen ezért a sportolás
mellett az edzői pálya vonz igazán.”

´´ DÓZSÁBÓL INDULT AZ EURÓPAI JUDÓ ELSŐ EMBERE
A GYORI
a végrehajtó bizottság tagja, mostantól pedig ő az európai judó első embere. A győri
származású sportvezető a szervezet tizedik
elnöke lett.
Az EJU korábbi vezetője, az orosz Szergej
Szolovejcsik, az ukrajnai orosz invázió miatt,
tizenöt év után, február végén mondott le
tisztségéről, a szövetség ideiglenes elnöke
a német Otto Kneitinger lett, aki nem sokkal
később jelezte, hogy nem kíván pályázni a
tisztségre. Tóth László negyvenkilenc szavazattal, közfelkiáltással lett az EJU új elnöke.
A magyar sportdiplomata beszédében kiemelte a hagyományok ápolását.

A

z Európai Cselgáncs Szövetség (EJU)
bécsi tisztújító kongresszusán Tóth
Lászlót választotta meg elnökének. A
62 esztendős sportdiplomata huszonnégy
éve vezeti a Magyar Cselgáncs Szövetséget,
2002 óta volt az EJU főkincstárnoka, egyben
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„A világunk nagyon gyorsan változik, erős
alapokra van szükségünk a folyamatos fejlődésünkhöz, és ez az erős alap a hagyományainkból ered. Az EJU egyesíti az összes
európai judokát, elősegíti a nemzeti tagszövetségek közötti kapcsolatokat és védi a
sportág érdekeit egész Európában. A dzsúdó
több mint sport, a dzsúdó életforma" – fogalmazott az új elnök.
Sportolóként a Győri Dózsa, majd az Újpesti
Dózsa versenyzőjeként kétszer szerzett fel-

nőtt magyar bajnoki címet a 86 kilogrammos súlycsoportban, az 1985-ös, kobei Universiadén érte el legnagyobb sikerét, ahol az
open kategóriában ötödik lett. Tóth Lászlót
néhány hete a Magyar Judo Szövetség is
megerősítette elnöki tisztségében, amelyet
1998 óta tölt be, mostani megbízatása
újabb négy évre szól.
„Magyarország egyebek mellett két felnőtt
világbajnokság, továbbá a világ judosportját
újraindító budapesti Grand Slam torna házigazdája volt. A magyar cselgáncsozók 2017
és 2022 között világversenyeken 19 arany-,
18 ezüst- és 50 bronzérmet gyűjtöttek,
ugyanebben az időszakban a parasport területén 11 arany, 4 ezüst és 3 bronz volt a
magyar termés” – mondta Tóth László az
utóbbi évek eredményes magyar szerepléséről. Hozzátette: a gyengébben sikerült riói
olimpia után Tokióban ismét remekül teljesítettek a legjobbak, Tóth Krisztián bronzérmet szerzett, Pupp Réka pedig az ötödik helyen végzett. Az elnök megemlítette, hogy a
Magyar Olimpiai Bizottság új stratégiai
programja már elkészült, 2023 és 2030 között újabb sportágfejlesztési program részese lesz a judosport.

A nyílt vízi úszóidény közepén egymást érik azok a versenyek, amelyeken
Patkás Tamás „Tomi Rocky” is elindul, és paraúszóként az ép sportolókkal
együtt tempózik. Valamennyi erőpróba fontos állomása annak a felkészülésnek, aminek a végén a nagy cél lebeg: Tomi ott lesz augusztusban az
Egyesült Államokban az Alcatraz-úszáson.

ROCKY ÚSZVA SZÖKNE
AZ ALCATRAZBÓL

399 Ft/kg
Sertés húsos csont, húsos
császárvég sertés zsírszalonna
folyamatosan kapható

A

Mangalica kenyérszalonna

2549 Ft/kg
Mangalica kenômájas 2549 Ft/kg
Man. vékonykolbász 4199 Ft/kg
Man. vastagkolbász 5799 Ft/kg
Vénusz sütômargarin

„Kemény dió lesz ez az öböl,
amatőröknek nem ajánlják, mert
másfél órát kell kibírni a tizenöttizenhat fokban és durva áramlatok várnak. Porecben van Horvátországban hasonló verseny, mostanában ott is tudtunk készülni, a
hideg víz miatt pedig hegyi tavakban is edzünk. Az Alcatraz-úszás
legendájához hozzá tartozik,
hogy cápák is vannak a környéken, de szerencsére ilyen támadás még nem történt. Van cápariasztó, bár az amerikaiak azt

„Nemrég Szlovákiában indultam
egy 24 órás versenyen, ahol az

3599 Ft/kg
Sertésmáj

világ egyik legismertebb
extrém úszóversenyén
mindössze három kilométert kell megtenni, ami uszodában Rockynak könnyed feladat. A nyílt víz, főleg ez a terep
azonban más.

mondták biztatásképpen, hogy a
fehér cápát az nem igazán zavarja” – mesélt Patkás Tamás a rá
váró megpróbáltatásokról. A Győri Úszó SE és a GYAC paraúszója,
valamint edzője, Rajos István augusztus 23-án utaznak ki San
Franciscóba, ahol tíz napjuk lesz
az edzésekre a rajt előtt. Addig
sem pihennek, szinte minden
hétre jut komoly megmérettetés.

Marhalábszár

Marhacomb és vesepecsenye
folyamatosan kapható

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Facebook

AMIÓTA
GYORSBAN
ÚSZOM, OLYAN
LETTEM, MINT
A RAKÉTA

Kiemelt ajánlat: június 24—30.

Ajánlatainkat, álláshirdetésünket
a www.cbadelikat.hu
honlapunkon találják.

250 g, 1516 Ft/kg

379 Ft/db
Rio Mare tonhal
extra szûz olívaolajban
160 g, 8118,75 Ft/kg

1299 Ft/db
Üzleteinkben több mint 10 féle
olívaolajos hal kapható!

Pannonhalmi
Olaszrizling
0,75 l, 1865,63 Ft/l

ennyi idő alatt megtett táv számított. Én vadászok a különleges versenyekre, így találtam
meg ezt is. Az első etapot úgy
gondoltuk ki, hogy teperek,
amennyit bírok, az 10 kilométer
volt, és a pihenő után ehhez tettem még hozzá hatot. Így megelőztem jó néhány ép úszót az
összeredményemmel, a középmezőnyben végeztem. Rengeteg verseny van, de a legfontosabb, a legnagyobb durranás az
tényleg az Alcatraz lesz” –
mondta a győri paraúszó, akinek
a felkészülését Rajos István edző segíti. A páros hosszú idő
alatt együtt eljutott oda, hogy az
addig mellen úszó Tomi egyre

jobb lett gyorsúszásban, és ma
már csak ebben az úszásnemben versenyez.
„Amióta gyorsban úszom, olyan
lettem, mint a rakéta, nincs időm
gondolkodni. Mellúszásban csak
belőttem a célt, amikor már a
közelében jártam, és pontosan
tudtam, mikor érek oda, közben
a nutellás palacsintára gondoltam. Gyorsban előfordult olyan,
hogy mire felnéztem, lefejeltem
a stéget. Nem szabad San Franciscóban sem túl lassúnak lennem, rengeteget edzettem, remélem, a célba érkezés után loboghat majd a magyar zászló,
rajta a Győr felirattal.”

1399 Ft/db
CBA és Príma üzleteinkbe felveszünk eladó, pénztáros, árufeltöltô munkakörbe kollégákat.
Hentes-eladó bruttó 500.000 Ft
elérhetô munkabér 8 órás munkakörben! Pályakezdôk, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk részmunkaidősként. Jelentkezés helyben, az
üzletvezetônél vagy fényképes önéletrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail-címre várjuk.
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.
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