A gondos gazda nemcsak kedvence életkörülményeire, hanem a tartásával kapcsolatos
adminisztrációra is odafigyel!
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Gyermekjóléti Központ irodáiban, a győri Fressnapf üzleteiben, a Győri Állatmenhelyen, illetve
az eboltásban együttműködő állatorvosoknál.
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Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
Hatósági Főosztály Igazgatási Osztályának címezve (9002 Győr, Pf. 56.), vagy e-mailben az
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JORDÁN LÁSZLÓ-EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK
Szerző: Németh Boglárka
Fotó: Marcali Gábor

A Bencés Diákok Győri Egyesülete és a győri
önkormányzat emléktáblát állított dr. Jordán
László jogász, győri bencés öregdiák, lokálpatrióta emlékére. A táblát – melyet Lebó
Ferenc szobrászművész készített – a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium oldalfalán helyezték el. Az ünnepélyes avatáson dr. Jordán
László legidősebb fia, a színész Jordán
Tamás szólalt fel. „Annak ellenére, hogy szüleink 1946 óta Budapesten éltek, győriek
maradtak, eltéphetetlen szálak kötötték
őket ehhez a városhoz, mely nekem is és
László öcsémnek is szülővárosa. Édesapánk
a Győr Barátainak Köre Egyesület alapítója
feleségével, édesanyánkkal.”
Dr. Horváth József, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazgatóhelyettese jó
barátságban volt Jordán Lászlóval, ő a jogász életútját elevenítette fel. Sárai-Szabó
Kelemen bencés perjel is méltatta Jordánt:
„A mai világban ilyen példákra van szüksége a fiatalságnak. Ezzel a táblával felhívjuk

a figyelmet arra, hogy így is lehet élni, így is
lehet alkotni, így is lehet maradandót hagyni.” Benkovich Ferenc katolikus atya pedig
így fogalmazott: „Nemcsak beszélt, hanem
tett is, ő a tettek embere volt.” 1995-ben

Szent László Emlékérmet, 2002-ben Zechmeister Károly Ezüst Emlékérmet, 2003ban pedig Pro Urbe díjat adományozott dr.
Jordán Lászlónak a város. 2015-ben, 97
éves korában hunyt el.
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JÖVŐ NYÁRON NYIT AZ ÉLMÉNYPARK

HÉTSZINTES LESZ
A SZÓDÁSÜVEG VÍZI CSÚSZDA
A tervezett ütemben halad Közép-Európa legkorszerűbb vízi élményparkjának az építése Győrben. A szódásüveget formázó
óriáscsúszdát tartó állványok és a 30 méteres induló épület
szerkezete már elkészültek.
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

Több olvasónk jelezte a Katód és Holenda Barnabás utcák új társasházaiból, hogy gyerekekkel, babakocsival
csak az úttesten, balesetveszélyesen
tudnak közlekedni a kiserdő felé,
ugyanis hiányzik a járda. Rózsavölgyi
Lászlót, Marcalváros II. önkormányzati képviselőjét arról kérdeztük, hogy
van-e megoldás a problémára?

A KÉPVISELŐ VÁLASZOL
A Marcalvárosban élőkkel közösen
gondolkodva szívügyünknek tekintjük
városrészünk fejlesztését, szépítését.
Az új társasházakban élők problémája
nem ismeretlen számomra.

S

imon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő és Szeles Szabolcs alpolgármester mutatta be, hol tart most a vízi
élménypark építése. Az építkezésen százötvenen dolgoztak, de a projektvezetők szerint
az ősszel már olyan fázisba ér a beruházás,
hogy egy időben félezer emberre lesz szükség. A hatalmas vízi csúszda elemei a napokban érkeztek meg Törökországból, s a
többi látványelem és medence is folyamatosan készül.
Simon Róbert Balázs utalt arra, hogy a beruházás a Modern Városok Program keretében valósul meg, több mint 20 milliárd forintból. Aki sportolni akar, az egy huszonötször huszonötös medencében úszhat, épül
lagúnafürdő és több medence, valamint száraz játszótér is. Kiemelkedő attrakciója lesz
a hétszintes vízi csúszda – egyik szintje a
föld alá kerül –, fény- és hangeffektekkel,
sebességmérővel, fotózással. Felújítják a
Rába Quellét is, valamint elkészül egy 300
autót befogadó parkolólemez. A győrieknek
végre lesz egy, a város arculatához és értékeihez méltó fürdője, élményparkja, állapította meg az országgyűlési képviselő.

A GYŐR+ KÉRDEZ

Egy időben két kiemelkedő beruházás is épül
egymás szomszédságában – mutatta Szeles
Szabolcs alpolgármester. Építik ugyanis az innovációs és technológiai parkot, az egykori
kekszgyár dobozépületének felhasználásával.
Óriási eredmény, hogy a pandémia, az ennek
következtében kialakult gazdasági gondok, az
energiaválság, az orosz–ukrán háború okozta
nehéz helyzetben is folytatódik mindkét beruházás – mondta Szeles Szabolcs.
A vízi élménypark jövő tavasszal készül el, s
az üzemi próbákat követően nyáron már a
nagyközönség előtt is megnyitja kapuit.

Ugyan a házaik járda szempontjából
szabályosan lettek felépítve és bekötve a Mécs László utca irányából, de az
élet felülírta a terveket, hiszen az ott
lakók, különösen a kisgyermekesek,
sokkal szívesebben sétálnak és közlekednek a kiserdő felőli részen. Az Aporóvoda és -iskola felé is ez a logikus, rövidebb út. Ezt az igényt látva, az ott lakókkal egyeztetve készítettem terveket betonlapos járdákra, valamint
használtam fel képviselői keretemből
a szükséges forrásokat. Az eredmény
egy minőségi, esztétikus járda lett, ami
125 méter hosszan szolgálja az itt élők
biztonságát. Sikerült az itt lakókat bevonni a tervezésbe, hogy saját forrásaikkal és ötleteikkel közösen gondolkodva fejlesszük társasházaik környékét. Így járdák épülhettek még a Borsos Miklós utcában a fodrászatnál és
az aluljáró melletti kis parkolónál is, új
padok kerültek ki a Pátzay utcába, valamint lesz kupakgyűjtő szívünk, és
megújítjuk a Borsos Miklós utca belső
udvarában a játszóteret is.
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DR. PERGEL ELZA: „CSAK ELISMERÉST
ÉRDEMELNEK A TELJESÍTMÉNYÜKÉRT!”

Az alpolgármesteri vizit csütörtöki vendége dr. Pergel Elza alpolgármester volt. A Győr+ Rádió reggeli műsorában szó esett
a Semmelweis-napról, de téma
volt az óvodások fotózása is.

kell állniuk és maximálisan teljesíteniük, emberileg és szakmailag is. Csak elismerést érdemelnek. Azt ugyanakkor észrevettem,

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

J

úlius elseje a magyar egészségügy napja,
ennek alkalmából pedig még szerdán elismeréseket nyújtottak át az egészségügyben dolgozóknak a városházán. Az eseményről rádiós látogatásán dr. Pergel Elza is
beszélt. „Az egészségügyben és a szociális
szférában a legnagyobb kihívásokkal szembesülnek a szakemberek. Mindennap helyt

hogy mindkét szakma egy kissé elnőiesedett, szeretném, hogy a férfiak ismét felfedeznék maguknak az egészségügyet és a
szociális szférát.”

Felmerült egy aktuális téma is, ugyanis a műsor előtt dr. Dézsi Csaba András polgármester
jelezte dr. Pergel Elzának: egy szülő elég nyomatékosan kérte: nem szeretné, ha gyermeke
szerepelne az óvodai ünnepségeken készült
fotókon, s eleve, miért fényképezhetnek egy
oktatási intézményben gyermekeket? A rádiós vizit után megkezdték az ügy vizsgálatát,
de az alpolgármester leszögezte: ha profi fotósok készítenek fényképeket az önkormányzat fenntartása alá tartozó oktatási intézményekben, akkor mindig előre megkérdezik a
szülőket, hogy engedélyezik-e elkészíteni és
felhasználni a képeket. „Egy szülő panasza
miatt harminckét óvodánkban tiltotta be a főosztályvezető asszony a fotózást. Megítélésem szerint ezeket az eseményeket továbbra
is fényképezni kell, hiszen ez szép emlék a
szülőknek. Aki nem szeretné, hogy szerepeljen a csemetéje bárhol is, az jelezze, s ennek
tudatában járnak majd el a fotósok” – hangsúlyozta dr. Pergel Elza.

Radnóti Ákos alpolgármester, adyvárosi képviselő volt a Győr+ Televízió Konkrét című műsorának
vendége. A városrészt érintő fejlesztésekről Kárpát Zsolt kérdezte a politikust.

RADNÓTI ÁKOS: ADYVÁROSBAN KÉT

RENDKÍVÜL FONTOS BERUHÁZÁS ZAJLIK

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

E

gy városrészben belül hatalmas
eredmény, hogy két rendkívül fontos beruházás zajlik, az egyik a Kuopio parkban a parkolólemez építése, a
másik a Grabo-sátor felújítása. „Mindkét
fejlesztés jó ütemben halad, a Kuopio
parkban megkezdődött a parkolólemez
építése, emellett felszíni parkolóhelyeket
is bővítünk” – hangsúlyozta az alpolgármester. A Földes Gábor utcába tervezett,
42-vel több parkolóhely kialakításának
fele már elkészült a Móra-iskola mögött,
ahol teljesen új aszfaltozással és csapadékvíz-elvezetéssel újult meg az utca. Jelenleg is zajlik az épület előtt az új parkolók kivitelezése. A Kodály Zoltán utca 2–
10. szám előtt is készen vannak az új beállók, itt 25-tel több hely lett.
„A környéken lakóktól türelmet és megértést kérek, hiszen az építkezés porral és
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zajjal jár. Többen aggódtak, hogy a munkálatok miatt rezegnek a panelházak.
Mindenkit megnyugtatok, szakszerű
munka folyik, az ott élőket mindenről tájékoztatja a kivitelező is. Jövő év elejéig
zajlanak a munkálatok, utána át tudjuk
adni a parkolólemezt.”
A Grabo-sátornál is zajlik a munka, a sátor
mögött elkészültek a felszíni parkolóhelyek, több mint 40 autó tud ott megállni.
Megközelítése egy új belső szervizútról lehetséges. Ezek a beállók elkülönülnek
azoktól, amelyek az új sportcsarnokba érkezőket szolgálják majd ki. A tervek szerint
ősszel adják át a felújított létesítményt.
„Kevés olyan magyar település van, ahol
három parkolólemez is található, sőt általában egy sincs, nemhogy egy szűken
vett helyen három, márpedig Győrben ez
lesz: a kórháznál és a vásárcsarnoknál
már üzemelnek, a harmadik pedig most
épül” – hangsúlyozta Radnóti Ákos.

Szent László hosszú időre megalapozta Közép-Európa és országunk történelmi szerepét, valódi történelmi súlyát. Ezt kell megőriznünk, erősítenünk – hangsúlyozta beszédében dr. Dézsi Csaba András
polgármester a hétfőn délután tartott ünnepi közgyűlésen.

NÉGY ÚJ SZENT LÁSZLÓ-DÍJAST KÖSZÖNTÖTTEK

A LOVAGKIRÁLYRA EMLÉKEZTEK
A DÍSZKÖZGYŰLÉSEN

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor, Vig Norbert

S

zent László-nap alkalmából ünnepi
díszközgyűlést tartottak a városházán,
ahol átadták a Szent László-érem díjakat. A polgármester beszédét azzal kezdte,
hogy a múlt hétvégi Szent László-napi programok sok ezer embert vonzottak, amely
megmutatta, hogy mit jelent nekünk, győrieknek ma is Szent László, a lovagkirály emléke. A politikus felelevenítette, hogy Szent
László a hatalomra jutása után hozzáfogott
a rendteremtéshez, kiadta a III. törvénykönyvét. Mindenekelőtt a tulajdon védelmét
szigorította meg. Tudta, hogy közbiztonság
nélkül nem lehet államot építeni, nem lehet
közösséget teremteni. Felismerte, hogy egy
törvények betartása nélküli ország gyenge
és támadható. A polgármester beszélt arról
is, hogy olyan éveket élünk, amire nem számítottunk, ami váratlanul ért bennünket.
„Az egész világnak, az országnak és városunknak is okoz bizonytalanságot a jelenlegi helyzet.
Ezt megoldani csak megértéssel, összefogással lehet. Én bízom a győriek józanságában, képességeiben, kreativitásában és összefogásában, mely számtalanszor bizonyította életképességét a város történetében. Szent László
hosszú időre megalapozta Közép-Európa és
országunk történelmi szerepét, valódi történelmi súlyát. Ezt kell megőriznünk, erősítenünk” –
fogalmazott dr. Dézsi Csaba András.

A beszédet követően Pergel Elza alpolgármester ismertette a közgyűlés határozatait,
a polgármester pedig átadta a Szent László-díjakat.
Szent László-érem díjban részesült Csepi
László a katasztrófavédelem területén végzett több évtizedes, elhivatott munkája, az
ukrán menekültek ellátásában tanúsított
helytállása, valamint Győr város épített értékeinek bemutatása terén végzett kimagasló tevékenysége elismeréseként. Malasits Zsolt Ferenc a város hírnevét öregbítő,
kulturális életét gazdagító, értékes művészeti tevékenysége, valamint civil közösségek alapításában és működtetésében vállalt
kiemelkedő szerepe elismeréseként vehette
át az érmet. Pálfalvi Gábor Győr sporthagyo-

mányainak ápolása terén végzett példaértékű munkája, több évtizedes, magas színvonalú sportszakmai tevékenysége, valamint
a Győri Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány és a Győri Ovifoci Klub alapításában
és működtetésében vállalt meghatározó
szerepe érdemelte ki a díjat. Radek József
több évtizedes, magas színvonalú nyomdaipari munkássága, valamint a győri intézmények, társadalmi szervezetek és hátrányos
helyzetű csoportok nemes lelkű támogatása
terén kifejtett tevékenysége elismeréseként
kapta meg az elismerést.
A díszközgyűlést követően a résztvevők, az
érdeklődő győriek megkoszorúzták a Káptalandombon Szent László király szobrát, majd
a székesegyházban Böcskei László nagyváradi megyés püspök főcelebrálásával ünnepi
szentmisét tartottak. A szentmisét követően
hagyományos fogadalmi körmenet indult a
Káptalandombról a Szent László-hermával dr.
Veres András megyés püspök vezetésével. Az
ünnepség után 982 szelet kenyeret osztott
szét a Pedró Pékség az új kenyeréből, annyi
adagot, ahány éves lenne a lovagkirály. Készítettek egy két méter magas kenyeret, akkorát,
amekkora Szent László volt. Az új kenyerük
egyben jótékony célt is szolgál, minden eladott Szent László-kenyér árából 290 Ft-ot
ajánlanak fel a győri székesegyház új, 400
kilogrammos harangjának elkészítéséhez. A
Szent László-harangot már öntik Passauban,
melyhez 5,6 millió forintot kíván összegyűjteni a pékség szeptemberig.
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ULTRAMODERN LETT A SKILL-LABOR
238 millió forint értékű eszközparkkal szerelték fel a győri Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház skill-laborját.

kockázatmentes, korszerű és magas színvonalú eszközökkel felszerelt környezetben.
„Polgármesterként, gyakorló orvosként és
oktatóként is nagyon örülök a skill-labornak. A gyakorlati oktatás ugyanis az egyébként világszínvonalú magyar orvosképzés
egyik leggyengébb pontja. Kevés olyan beteg van, aki szívesen veszi, ha rajta gyakorolnak. A medikusaink nagy része ezért úgy
jön ki az egyetemről, hogy a gyakorlati képzésük kívánnivalót hagy maga után. Nekik
tehát kiemelten fontos a skill-labor, amely
nagy segítséget jelent az orvosképzés számára” – nyilatkozta dr. Dézsi Csaba András
polgármester.

Szerző: Pécskai István
Fotó: Vig Norbert

A skill-labor olyan szimulációs eszközökkel ellátott részleg, ahol orvosok és egészségügyi

szakdolgozók, orvostanhallgatók és ápolóképzésben részt vevők gyakorolhatják a betegellátást. Valósághű körülmények között oktathatók benne a diagnosztikus, a terápiás – köztük az életmentő – beavatkozások, mindez

Dr. Jávor László, a kórház főigazgatója elmondta, a győri skill-labor hatalmas fejlődésen ment
keresztül. „Most már öt éve élünk együtt a
részleggel. Mindenki számára jól látható, hogy
komoly gyakorlati tudás megszerzésére használható a skill-labor, amely az elmúlt hónapokban nagyon sokat fejlődött, s az elkövetkező időszakban további, több száz millió
forintot érő felszerelésekkel bővül majd.”

JÓL HALAD AZ ADYVÁROSI PARKOLÓFEJLESZTÉS
Jól halad az adyvárosi parkolófejlesztés, a Földes Gábor utca 9–23. előtt és mögött 42, a Kodály Zoltán
utca 2–10. előtt 25 pluszparkoló készül. Erről számolt be a körzet önkormányzati képviselője, Győr
országgyűlési képviselői és az Útkezelő Szervezet vezetője.
Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

A

Kuopio park környékén gőzerővel folyik a munka, a napokban már a parkolólemez alapozása is elindul. A sajtótájékoztatón elhangzott: a parkolólemez
és a két utca parkolási rendjének átalakítása
166-tal több helyet eredményez, ami enyhíti
a parkolási problémákat. A Földes Gábor u.
9–23. mögötti területen végeztek a munkával. Itt néhány kandeláber hiányzik már csak.
„Az elmúlt évtizedek legnagyobb parkolófejlesztése zajlik most Adyvárosban, sokat járok
ide, itt is nőttem fel, ismerem az itt élők problémáit és tudom, mennyire várták ezt a fejlesztést, ami 2,5 milliárd forint állami forrásból
készül és nemcsak egy parkolólemez megépítését jelenti, de hozzá kapcsolódóan pluszparkolók kialakítását a Kodály Zoltán és a Földes Gábor utcákban, és parkrendezést is” –
mondta Kara Ákos országgyűlési képviselő.

lehetőség, hogy országgyűlési képviselőink
közbenjárására 2,5 milliárd forint központi
forrásból parkolólemez és új parkolóhelyek
készülhetnek, a munkák jól haladnak” –
emelte ki Radnóti Ákos alpolgármester, a
körzet önkormányzati képviselője.

„Tudjuk, ismerjük már régóta a parkolási
problémákat Adyvárosban, jókor jött ez a

„A Földes Gábor utca Móra-iskola felé eső
szervizútján végeztünk, a házak előtt pedig
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folyamatosan dolgozunk, ott az eddig ferde
állású parkolókat merőlegesre alakítjuk át,
átépítjük a járdát, ami nem lesz olyan keskeny, mint ahogy jelenleg látszik, hanem 40
centivel eltoljuk a ház felé a parapetfalat,
mindeközben pedig kezdődik a Kuopio parki
vasbeton parkolólemez alapozása is” –
hangsúlyozta Máthé-Tóth Péter, az Útkezelő
Szervezet vezetője.

Máthé-Tóth Pétert bízta meg a
győri közgyűlés a város Útkezelő
Szervezetének vezetésével. A
szakembert kérdeztük feladatairól, arról, hogy ebben a gazdasági helyzetben hogyan látja
a jövőt.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Hogyan került annak idején a szakmába,
gyermekként miről álmodott, mi lesz felnőttként?
Már óvodás koromban megalapoztam azt,
amit most csinálok. Az ovi előtti utcát vízvezetékcsere miatt feltúrták a munkagépek, én
pedig az óvodás „kollégákkal” a homokozóban
kicsiben lemásoltam azt az építkezést, amit
nagyban az utcán láttunk. Mindig is műszaki
beállítottságú voltam, így 1999-ben a Széchenyi István Főiskolán településmérnöki diplomát szereztem. A képzés során minden
szegmensét megismerhettem annak a munkának, amitől egy település működik, minden
olyan dolgot megtanultam, mint a gyakorlati
életben hasznosítani tudok a munkám során.
A főiskola elvégzése után polgári szolgálatos
státuszban kerültem az Útkezelőhöz, ahol
másfél év után munkatársként forgalomtechnikai főelőadó lettem. A 2000-es évek elején
több útépítési, felújítási feladatot kapott a
szervezetünk, és mivel a főnököm meglátta
bennem, hogy érdekelnek a beruházások,
komplett csomópont-átépítéseket bízott rám.
Az első ilyen munkám volt a Tihanyi Árpád út–
Magyar út csomópontban körforgalom létesítése. A 4-5 hónapos építkezés során nagyon
sok problémát kellett megoldani, itt ragadtak
rám a kommunikációs feladatok is.

A 34 ÉVES INTÉZMÉNY
LEGNAGYOBB ÉRTÉKŰ,
2,5 MILLIÁRDOS
PROJEKTJE
ZAJLIK JELENLEG
Végigjárta a ranglétrát...
Egyre nagyobb súlyú és összetételű beruházásokat bíztak rám, rengeteget kellett kommunikálnom a sajtó felé is, majd műszaki
vezető lettem. Ekkor nemcsak egy csapatot
koordináltam, hanem az Európai Ifjúsági
Olimpiához kapcsolódóan az útépítések is
rám vártak. Amikor pedig Prédl Antalt, a korábbi főnökömet a Győr-Szol élére kinevez-

SZERETEM A MUNKÁMAT,

23 ÉVE NINCS KÉT
EGYFORMA NAPOM
ték, engem jelöltek ki az Útkezelő megbízott
vezetésére. Szeretem a munkámat, 23 éve
nincs két egyforma napom, mindig más és
más kihívások várnak rám.
Mi vár önre intézményvezetőként?
Idén 2003-as szintű költségvetésünk van,
ez azzal jár, hogy nagyon szigorú intézményi gazdálkodást kell tartani. A kötelező
feladatokat – mint a 600 kilométer városi
úthálózat, a jelzőlámpák, a közvilágítás, az
aluljárók, a hidak, a járdák, a kerékpárutak
működtetése – el kell látni. Fő szempont
az állagmegóvás, és az, hogy minden kötelezően működtetett eszközünk, építményünk biztonságosan szolgálja a mindennapokat. A másik feladatunk készülni a jövőre, projektcsomagokat dolgozunk ki,
hogyha lesz forrás, azonnal tudjunk reagálni. Az intézmény 34 éves fennállásának
legnagyobb értékű, összesen 2,5 milliárd
forintos projektje az adyvárosi parkolófejlesztés, amely várhatóan jövő tavasszal
fejeződik be. Mindezek végrehajtása precíz
működtetést igényel, melyen csapatként,
a kollégákkal közösen dolgozunk.

Ön szerint Győrben milyen fejlesztésre lenne a legnagyobb szükség a közlekedés területén?
Ahhoz, hogy spórolni tudjon a város, a közvilágítást kellene korszerűsíteni, ledes fényforrással. A forgalom bővülésével új úthálózat létesítésére lenne szükség, valamint
mintegy 90 kilométernyi lakóutcában kellene teljesen kicserélni az aszfaltot és kiépíteni vízelvezetést. Szükség lenne járdafelújításokra, a kerékpárutak korszerűsítésére.
A munka után hogyan tud kikapcsolódni?
A családalapítás miatt 17 éve Székesfehérváron élek, naponta ingázok. Feleségem konduktor-tanító, speciális pedagógiai szaktanár,
fejlesztő pedagógus egy matematikai irányultságú általános iskolában. Fiunk 12 éves,
most lesz kisgimnazista, a Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia igazolt játékosa. Nekem a
család jelenti a kikapcsolódást, túrázunk, kerékpározunk. Kedvencünk a Balaton-felvidék,
a Bakony és az Őrség, illetve Szlovéniában a
Júlia-Alpok. Szeretek kertészkedni, a növényeimmel bíbelődni – mindezek összessége
feloldást jelent a napi stressz alól.
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A Semmelweis-nap alkalmából a városháza dísztermében köszöntötték az egészségügyi és a szociális szféra idei kitüntetettjeit.

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS
SZAKEMBEREKET TÜNTETTEK KI

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Vig Norbert

„Semmelweis Ignác személye, sorsa azt üzeni nekünk, hogy a dolgokat akkor is a legjobb
tudásunk szerint kell végezni, ha sokan nem
értik azt és kinevetnek érte” – mondta köszöntőjében dr. Dézsi Csaba András. A polgármester példaként említette a világpolitikát, ahol velünk, magyarokkal ez naponta
megtörténik az Európai Unióban, amikor az

önfeladás helyett a túlélést választjuk. Semmelweis nem volt önfeladó, elszántan ragaszkodott az elveihez. Ennek köszönhette
az életét rengeteg ember, nem véletlenül nevezik őt az anyák megmentőjének. Sok mindenben ő volt az első, ez pedig nem könnyű,
másfajta gondolkodást igényel.
A köszöntőt követően dr. Pergel Elza alpolgármesterrel közösen átadták az elismeréseket.

„Győr Város Egészségügyéért” díjban részesült
dr. Ladocsi Szilvia iskolaorvos és dr. Bábszki Erzsébet fogorvos. „Győr Város Szociálpolitikájáért” díjat vehetett át Tamaskó Mária Hajnalka, a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat munkatársa, valamint Simon Szilvia, az Egyesített
Egészségügyi és Szociális Intézmény műszakfelelős ápolója. A négy díjazott mindegyike elkötelezettje választott hivatásának, színvonalas munkájukat sok éve végzik, mellyel kivívták
környezetük elismerését.

SEMMELWEIS-NAP SZIGETBEN
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

Semmelweis-napi megemlékezést tartottak Szigetben az
anyák megmentőjére emlékezve. A megjelenteket dr.
Schmidt Péter főorvos, a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesületének elnöke köszöntötte.
Az orvos-tudóst Szeles Szabolcs alpolgármester méltatta:
„Aranybetűs ünnep kell legyen július 1-je, Semmelweis
születésnapja a történelmünkben. Ő az egész életét a gyógyításra, a segítségnyújtásra tette fel. A kézmosás fontosságának felismerése a mai napig meghatározza életünket,
ezt az elmúlt járványos időszakban különösen is éreztük.
Nem véletlen, hogy máig az egész világra a tíz legnagyobb
hatást gyakorló orvosok egyikeként tartják számon.”

Dr. Schmidt Péter, dr. Schneider Károly, dr. Niederland Vilmos és Szeles Szabolcs
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A jeles alkalomból a győri önkormányzat oklevelet adományozott dr. Niederland Vilmos és dr. Schneider Károly főorvosoknak sok évtizedes, színvonalas gyógyító munkájuk elismeréseként. A jelenlévők megkoszorúzták a Radnóti utcai
gyermekorvosi rendelő előtt álló Semmelweis Ignác-szobrot
és a rendelő belső falán elhelyezett márványtáblát.

SZEMSZ

G

P. Csapucha Adrienn

ÚJRAÉLESZTIK
A GYŐRKŐCÖT!

Szerző: Győr+
Fotó: Archív

Két év után rendezik meg újra a Győrkőcfesztivált július első hétvégéjén, immáron
15. alkalommal. A gyerkőcök legelőször
2008-ban vehettek részt ezen az eseményen. Már akkoriban is nagy volt az érdeklődés, vastag sorokban álltak a belépésnél, tele volt az egész tér – idézte fel emlékeit Kocsis Rozi, a Vaskakas Bábszínház igazgatója,
aki a fesztivál főszervezője is egyben.
A fesztivál célja, hogy a belváros egy hatalmas
játszótérré változzon. A gyerekek kerüljenek a
központba, csak róluk szóljon minden. A rendezvény mottója: „10 helyszínen 1000 program, zsebpénz nem kell, mert ingyen van” –
emelte ki Kocsis Rozi. A rendezvény minden 14
éven aluli gyereknek ingyenesen látogatható.
A karszalag egyfajta belépő, ami ujjnyomat ellenében kapható, amely biztonsági okokból is
meglehetősen fontos, ugyanis a segítők az
összes érkező kisgyerek karszalagjára egyenként ráírják a felnőtt kísérőjének a telefonszámát – részletezte az igazgató.
A megnyitó a Dunakapu téren veszi kezdetét
pénteken fél 6-kor az Égigérő muzsika mesekoncerttel, ezután a Győri Ütőegyüttes köszönti a résztvevőket. A fesztivált csak akkor
tudják újraéleszteni a gyermekek, ha vigyorognak, jól érzik magukat, nevetnek és hangosan

kiabálják újra a Győrkőcöt. Az este legfontosabb eseménye 20 órakor a kulcsátadó ceremónia, ahol a gyerekek Győr polgármesterétől,
dr. Dézsi Csaba Andrástól megkapják a város
kulcsát, amit a nap végén egy utcabállal ünnepelhetnek meg. Idén a környezetvédelem, a
környezettudatos gondolkodás miatt a tűzijáték elmarad – hívta fel a figyelmet a szervező.
A gyerekek művészeti áganként is kipróbálhatják magukat, a programokat tematikusan
helyezik el a belvárosban, köztük a Széchenyi téren, a Kazinczy utcában, a Bécsi kapu
téren, a Radó-szigeten. A Széchenyi téren
vizes játékok színesítik a programot. A Radó-sziget Győrkőcfaluvá és mesevárossá
változik, ahol számos előadás, koncert vonzza a gyereket. A versjátszótéren lehetőségük lesz ismert költőkkel találkozni, mint
Varró Dániel, Harcos Bálint, Tóth Krisztina és
Nyulász Péter.
A Baross úton a gyerekek portrérajzai már
egész héten megtekinthetőek, majdnem
1600-an küldtek be a tavalyi fesztiválra rajzokat, amiket idén tudtak kiállítani. A támogatók mellett több száz önkéntes segítsége is
hozzájárul a fesztivál sikerességéhez.
A háromnapos ünneplést egy fesztiválzáró
koncerttel zárják a Radó-szigeten vasárnap
este a Bab Társulat gólyalábas előadásával
és a Vaskakas Bábszínház minikoncertjével.

ÚTLEZÁRÁS
A 15. Győrkőcfesztivál biztonságos megrendezése érdekében június 30-án (csütörtökön)
23 óra és július 4-én (hétfőn) hajnali 4 óra között teljes szélességében lezárják a Zechmeister utcának a Virágpiactól a Bécsi kapu térig terjedő szakaszát és a Rába-kettős hidat. A lezárás teljes időtartama alatt az 1, 1A, 1B, 2B, 11, 12Y, 13, 13B, 14, 14A, 14B és
a 18-as jelzésű járatok mindkét irányban terelőútvonalon, a Petőfi hídon át közlekednek.
Az autóbuszok ezen idő alatt ideiglenes megállóhelyeken állnak meg, erről az utasok az
érintett útszakasz valamennyi megállóhelyében tájékozódhatnak. Megértésüket, türelmüket nagyon köszöni a fesztiválszervező Vaskakas Bábszínház társulata.

MESEVÁROS
FESZTIVÁLOZÓI
Nem tagadom, igazi fesztivállány vagyok. Mindig is imádtam ezeknek a kavalkádoknak
a hangulatát, elvarázsolt a
fesztiválok felhőtlensége és
nyüzsgése. Tíz évvel ezelőtt
egyetlen VOLT-ot sem hagytam volna ki, igaz, sok esetben
egybeesett a Győrkőcfesztivállal, ahol száguldó riporterként, egy operatőr kollégával
karöltve tudósítottunk a mesebirodalom helyszíneiről. Sosem bántam, hogy nem értem
oda időben a barátaim után
Sopronba, mitöbb, olyannyira
beszippantott a színes esernyők, a kreatív játékok, vagy
éppen a kacsaúsztatóvá változott Széchenyi tér hangulata,
hogy titkon abban bíztam, valaki elvarázsol, és akkor én is
gyerekként élhetem meg a
forgatagot.
Idén kétgyerekes anyukaként
készülök a Győrkőcre. A fesztivál Csipkerózsika-, pontosabban Covid-álmából felébredve, a tőle megszokott lüktetéssel várja a gyerekeket és
a gyereklelkű felnőtteket. 10
helyszínen 1000 programot
kínál a szervező, a Vaskakas
Bábszínház társulata, akik ezúttal is rengeteg meglepetéssel készültek. Nekünk nagyoknak és a csöppségeknek. Mert
ez a fesztivál mindenkinek
szól, ott a helye az egész családnak, ráadásul zsebpénz
sem kell, mert ingyen van, egy
ujjlenyomatért cserébe már
ragasztják is fel a belépésre
jogosító karszalagot a mancsokra. Már csak az a kérdés,
hogy a háromnapos játék maratont ki bírja majd jobban
szusszal, az én 3 és 6 évesem,
vagy mi, a nyughatatlan örök
fesztiválozók a férjemmel.
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A közelmúltban megrendezett elektromobilitási családi nap a vártnál is több érdeklődőt vonzott a Dunakapu térre. Az egyik legnépszerűbb programnak a víztakarékos kocsimosás bemutatása bizonyult.

AUTÓMOSÁS VÍZTAKARÉKOSAN
Szerző: J. Kovács Andrea

Maróti Árpádot mindig csábították az új ötletek. Úgy véli,
ahogy fejlődik a világ, egyre inkább figyelnünk kell a természet védelmére, ráadásul erre
több lehetőségünk is van.
Ugyanakkor szem előtt kell tartani az életszerűséget, vagyis
olyan módszerekkel és technológiákkal lehet elérni a célt, melyet tömegek tudnak fenntartható módon használni. Ebből
kiindulva alapította meg cégét,
mely víztakarékos környezetbarát autómosással foglalkozik
immár csaknem egy évtizede.
S hogy ez mit takar? „Először is
minden tévhittel ellentétben ez
a módszer sem száraz, illetve
vízmentes. Ugyanúgy vízzel
tisztítunk, csakhogy nem a tö-

megét és az erejét használjuk. A
vizet közegként alkalmazzuk,
ami a hatóanyagokat kiválóan
eljuttatja az adott helyekre.
Ezért nem kell sok belőle. Tulajdonképpen egy vízréteggel bevonjuk az autót, úgy, mint amikor vasaláskor spriccelünk a ruhára. Ily módon egy személygépkocsit 1 liter vízzel mosunk
meg az egyébként felhasznált
150-200 liter helyett.
Alapanyagainkat vízzel előre
bekeverjük, majd rápermetezzük a tisztítandó felületre. Rövid behatási idő után speciális
törlőkendőkkel letöröljük. Az
első fázisban történik a tisztítás, a másodikban pedig egy viaszréteggel kezeljük. A végeredmény pedig a klasszikus
módszerhez képest tisztább és
csillogóbb felület.”

Az idei Szent László-díjasok között szerepel Csepi László ezredes,
polgári védelmi felügyelő is, aki hosszú évtizedek óta kimagasló színvonalon látja el feladatát. Három lány boldog édesapja, nem szereti,
ha nincs feladata, és soha nem hiányzott neki a jogosítvány. Fogalom
lett a városban, mert egy biztos: a „CsepiLacira” lehet számítani!

„NEM SZERETEK UNATKOZNI!”
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Vig Norbert

„Amikor leszereltem a katonaságtól, akkor kerestek meg, hogy lenne-e kedvem gyermekekkel foglalkozni. Így 1987. október 15-én
kezdtem el a mostani munkámat, akkor még
civilként. Ez az állapot 2000-ig tartott, akkor
lettem én is hivatásos. Három év mosonmagyaróvári szolgálat következett mint polgári
védelmi kirendeltségvezető. Végül visszakerültem Győrbe, s azóta is itt dolgozom.”
2012-ben megint változott kicsit a helyzet, s
onnantól polgári védelmi felügyelőként látja
el temérdek feladatát. Az, hogy most az ukrajnai háború miatt a menekültek ellátásába
is besegít, külön polgármesteri kérés volt,
amelyre természetesen azonnal igent mondott. Hiszen ott segít, ahol szükség van rá. Az
alapvető feladatai
azonban neki is megszabottak: ilyen az
árvízi védekezés, a
szirénák éves felülvizsgálata, a különféle gyermekrendezvények, versenyek lebonyolítása, a győri, a
téti és a pannonhalmi
járásban lévő településeken létrehozott köteles polgári védelmi
szervezetekhez tartozók nyilvántartása és
folyamatos képzése is.
„Egyre nehezebb az embereket motiválni, de
szép kihívás. Meg kell találni a közös hangot a
települések polgármestereivel és a képzésen
részt vevő önkéntesekkel is. Karakánnak kell

lenni, megmondani, amit meg kell. Merni kell
dönteni, és én tudok is. Lehet, hogy rosszul,
de ki kell tartani és vállalni a felelősséget. Jó
szívvel emlékszem vissza a nagyobb szabású
rendezvényeinkre. Ilyen volt az Audi Aréna kiürítése – több alkalommal is –, amelyet iskolásokkal mutattunk be. Huszonhatodik éve
szervezzük meg a győrújbaráti tábort, több
mint tíz éve megyünk egy ausztriai versenyre
is. Mindig van valami kihívás… ”
Adja magát a kérdés, hogy Csepi ezredes hogy
bírja már hosszú évtizedek óta is ugyanakkora
szenvedéllyel, munkabírással és szigorral tenni a dolgát, amikor a világ, a fiatalok és az emberek is változnak. A válasz látszólag egyszerű: „Nem szeretek unatkozni! Ezeket mind
azért tehetem, mert pedagógus feleségem
biztosítja a nyugodt hátteret és velem van
hosszú évtizedek óta. Nélküle nem lennék
ilyen boldog és kiegyensúlyozott…
Na meg a munkám a
hobbim, rengeteg fiatal vesz körül. Soha
nem volt jogosítványom, így mindenhova gyalog vagy biciklivel járok. Így van
időn nézelődni, gondolkodni. Az alagúttúrát is az élet adta tulajdonképpen. A vasút előtt szakadt be egy lámpaoszlop, s akkor derült ki, hogy egy alagút teteje nyílt meg az óvóhelyre. Ezt megmutattuk
az embereknek, s most is hatalmas az érdeklődés, igazi sikersztori…” Ahogy Csepi László
ezredes pályája is.

MERNI KELL
DÖNTENI,
ÉS ÉN TUDOK IS
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Kovács Ildikó kerámiaszobrai olyanok, mint az alkotójuk. Szeretetet, derűt, az élet tiszteletét sugározzák környezetükre. A kemény agyag meglágyul a törékeny asszony ujjai alatt, az anyag aláveti
magát a teremtő gondolatnak és erőnek.

KOVÁCS ILDIKÓ VARÁZSLATOS VILÁGA

AGYAGBA ÁLMODOTT ANYASÁG
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

G

yőri születésű édesapja kántortanító
volt, aki a harmincas évek munkanélküliségében végül Bezin nyert tanítói
állást. Ezt aztán annyira megbecsülte, hogy
haláláig ott maradt, hiába hívták később máshová. A ragaszkodás kölcsönös volt, a kis közösség is szerette tanítóját és övéit, az ötvenes évek nélkülözéseiben élelemmel segítették őket. Ebben a piciny faluban született a
hat Kovács testvér. Összetartó, szerető nagycsaládban nevelkedtek. A közeli tóról hordott
agyag formázása jó időtöltés volt a gyerekeknek, szívesen próbálgatta mindegyikük.
Ildikó az apai példát követve először tanító,
majd földrajz-történelem szakos tanár lett.
Több mint két évtizedet töltött a Nádorvárosi
iskolában, ahol egyebek között szakköröket
vezetett. Tanítványaival együtt kezdett újra
agyagozni, egyre többet és többet. Jöttek a
gyerekek és nem akartak hazamenni a foglalkozásokról. Az egykori úttörőházban volt a kemence, ahol kiégették a produktumokat. Ildikó
itt találkozott a festőművész házaspárral, Babos Ágnessel és Kovács Gáborral, tőlük leste
el a szakmai fortélyokat. A formázást most
már nem tudta abbahagyni, de nem is akarta.
Családjának nagy szüksége volt rá, így aztán
az alkotásra maradtak az éjszakák. Frissnyugdíjasként részt vállalt unokái nevelésében,
szabad óráiban pedig szobrászkodott.
Kovács Ildikó otthon érzi magát a szakrális
művészetben. Számára az istenhit erőforrás
és ajándék, a család pedig szent. A kereszténység a vezérlő elv életében. Művei a szülőfalujában, valamint győri, kisbajcsi, kunszigeti és egy római templomban segítenek át-
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élni Jézus szenvedéstörténetét, Szűz Mária
fájdalmát és örömeit.
Kisplasztikáinak legkedvesebb témája az
anyaság. Számtalan módon eleveníti meg
anya és gyermek bensőséges kapcsolatát, a
mindennapi élet változatos pillanatait.
Gyengédség, jóság, és valamiféle könnyed
báj árad szobraiból.
Művésztársaival tizenegy éve hozták létre a
Győri Alkotók Napóra Egyesületét, melynek
kezdetektől a vezetője. Mind a megyében,
mind Európa nagyvárosaiban számos nemzetközi tárlaton szerepelt. Első kiállítását
volt munkahelyén, a Nádorvárosi iskolában
dr. Dézsi Csaba András főorvos nyitotta meg
közel harminc éve. Ildikó azt szeretné, ha az
életművét bemutató utolsó kiállítást is ő
ajánlaná majd a látogatók figyelmébe immár
polgármesterként.

A tavalyi év nagy újdonságokat hozott a Győri Állatkert életébe:
afrikai elefántokkal is bővült az állatsereg. Jelenleg négy felnőtt
bika birtokolja a hatalmas kifutót. Bou-Bou, Pembé, Kito és
Rungwe alig pár hónap alatt kialakította a csapategységet és a
hierarchiát, és most autentikus területük minden adottságát
kiélvezve játszanak, vándorlást szimulálnak és beszélgetnek.

BOU-BOU, A TELEREGÉNYSZTÁR
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

E

zen a héten Bou-Bou-t (Bubu), az
afrikai elefántbikát ismerhetik meg
az olvasók. Bou-Bou 2006. március 23-án született a hodenhageni Serengeti Parkban. Születésekor súlya 110
kg, magassága pedig 95 cm volt. Egy hónappal a születése után adták a nevet a
kis elefántbikának, amelyet több ezer javasolt névből húztak ki. A Bou-Bou név
szuahéli és azt jelenti, hogy „kis elefánt”.
Bou-Bou 2012-ben költözött a La Fleche-i
állatkertbe, ahol igazi sztár lett. Plüssfigurák, ajándéktárgyak készültek róla.
Egyszer még a Paul nevű jóslópoliphoz
hasonlóan Bou-Bou véleményét is kérték

egy futballmérkőzés eredményével kapcsolatban. A francia 4-es tévécsatornán
vetített teleregény állandó szereplője
volt. Emiatt tavaly a június 4-i Győrbe
költözését egy 11 tagú tévéstáb is végigkísérte. Ő volt az első elefánt, aki a győri
állatkertbe költözött. Naponta körülbelül
150 kg takarmánnyal és gyümölccsel
táplálkozik. Bou-Bou 16 éves, még fiatalnak számít. Jelenleg 3,8 tonna, amikor
felnőtté válik, akár öt és fél tonna is lehet. Bou-Bou és társai tréningjét a kalandoZOO látványetetés program keretében a látogatók mindennap 12.30-kor
és 16.30-kor megtekinthetik. (x)
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A ma is rendkívül aktív Kéry Klára doktornő 2020-ban „Bácsa Szolgálatáért” díjat kapott, Győrt és a városrészt szolgáló több évtizedes, magas színvonalú gyógyító munkájáért és karitatív tevékenységéért.

GYÓGYÍT ÉS SZOLGÁL
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

„Örülök, hogy Győrben élhetek, mert itt van
kultúra, sport, szabadidős tevékenység, iskolák, egyetem, egyszóval minden. Ki is
használjuk, most éppen a Jaurinum Fesztiválon voltunk, előtte a táncünnepen, s már
kinéztem a következő koncertet az Apátúrházban” – kezdi a beszélgetést dr. Kéry Klára
szemész főorvos a szép bácsai családi ház
virágos teraszán. A soproni pályakezdő orvos és gépészmérnök férje a diploma megszerzése után itt talált állást, így kerültek a
városba 1979-ben.

ELSŐ PÁCIENSEIM
A LEGKEDVESEBB
SZOMSZÉDAIM
VOLTAK

„Nehezen indult az életünk, hiszen se rokonunk, se ismerősünk nem volt a városban,
de aztán a munkahelyen és a lakókörnyezetünkben jó barátokra leltünk.” Néhány lakótelepi év után Bácsán, az akkor alakuló
„Ergényin” építkeztek. A férj sok munkát
maga végzett el, az ebédet hordó feleség
pedig nemegyszer eltévedt odafelé. Beköltözés után a város zajához szokott családnak egy darabig furcsa volt a nagy csend,
de mivel a jót könnyű megszokni, rövid idő
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múlva kislányaikkal együtt igazán otthon
érezték magukat. „Kertszomszédunk volt
egy nagyon kedves, idős házaspár, Károly
Feri bácsi és Kriszta néni, akiktől nemcsak
hasznos tanácsokat és finom süteményeket, hanem szeretetet is kaptunk, akárcsak
Lencse Józsi bácsitól és még sorolhatnám
a neveket. Befogadtak, sőt még a nyugdíjasklubba is meghívtak mindkettőnket alig
negyvenévesen! Befejeztem a rendelést és
átszaladtam a klubba az idősekkel mulatni.
A férjem hazaért a munkából, átjött és harmonikázott. Ugyancsak szép emlékek az
utcabeliekkel közös karácsonyok, vagy a
gyerekeknek rendezett nyárzáró szalonnasütések, tábortüzek.”
A doktornő 1992-ben merész lépésre szánta el magát. Magánrendelőt nyitott a házukban Bácsán. Sokan nem értették, próbálták
lebeszélni, mondván, úgysem jönnek ki ide
az emberek. Ám ő kitartott elképzelése mellett, s jól tette. „Úgy éreztem, kell egy hely,
ahol önállóan foglalkozhatok a betegekkel.
Természetesen az is fontos szempont volt,
hogy nem kellett éjjel és hétvégén ügyelni.
Férjem éppen a második diplomáját szerezte, a nagymamák nem itt éltek. Olykor a
szomszédok vigyáztak a lányokra, de ebből
nem akartam rendszert csinálni. Első pácienseim a legkedvesebb szomszédaim voltak, aztán elterjedt a hír a környéken és egyre többen jöttek a városból és vidékről is.
Azok a szülők, akik annak idején kisgyerekként jártak nálam, ma már a gyerekeiket
hozzák el. Idén lenne a rendelő harmincéves,
de a Covid alatt bezártam, s nem itt, hanem
a belvárosban nyitottam ki újra. Ennek az az
egyetlen oka, hogy közös volt a bejárata a

lakással, s ez járvány idején nagy rizikótényező. Addig gyakorlatilag hétfőtől vasárnapig működött. Ha valakinek begyulladt a
szeme, belement valami, illetve bármilyen
hirtelen jött panasza volt, akkor én abbahagytam a rántott hús sütését, vagy a vendégséget, és ha tudtam, segítettem.”
A másokért végzett munka mindig közel állt
Klárához, számos ismeretterjesztő előadást
tartott, jótékonysági szemvizsgálatokat
végzett, ezért nem véletlen, hogy 1995-ben
meghívták az Első Győri Lions Clubba. A
szervezet különösen sokat tesz a vakokért
és látássérültekért, így még jobban kiteljesedhetett a jótettekben.

Egészen különleges hobbinak hódol Csíkász Levente, a PÁGISZ-iskola tizenhét éves tanulója. A fiatalember neonfeliratokat, retró utcaképi elemeket és közvilágítási
lámpatesteket ment meg az enyészettől. Hatszáz darabos gyűjteményében megtalálható a győri
strand régi neonfelirata és egy
komplett fénysorompó is. Legutóbb a Rába-gyár hatalmas „ufólámpái” kerültek a kollekcióba.

´´ AKCIÓ
LÁMPAMENTO
A RÁBA-GYÁRNÁL

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Ács Tamás

Melyik a gyűjteményed legértékesebb darabja?
Egy budapesti lomtalanításról előkerült közterületi lámpa, amelyet még az 1910-es évek
elején gyártottak Engel Károly villamosipari
gyárában. Egészen kivételes a története, hiszen sikeresen túlélt két világháborút és átvészelte az 1956-os forradalmat. Legjobb tudomásom szerint ez az utolsó példány belőle.
Hogy zajlik egy ilyen lámpamentés?
Sokat kirándulok, járom az országot és feltérképezem azokat a használaton kívüli ipari területeket és vasútvonalakat, ahol felbukkanhatnak ritkaságok. Levelet írok az önkormányzatoknak, cégeknek, a MÁV-nak – attól
függően, hogy ki az adott terület jogos tulajdonosa –, ahol a lámpatest található. Bemutatkozom, elmondom, ki vagyok, mivel foglalkozom, és ha engedélyt kapok – ami nem
mindig egyszerű –, szakszerűen lebontjuk,
gondosan dokumentáljuk, és megőrizzük az
utókor számára ezeket az emlékeket.
Győr gazdag ipartörténeti múltjának köszönhetően gondolom, kiváló terep a számodra.

Többek között egy komplett fénysorompót
és a győri strand régi neonfeliratát is nagy
becsben őrzöm. Legutóbb pedig az egykori
Rába-gyár ikonikus „ufó-lámpáit” mentettük meg. Ez volt az eddigi legnagyobb szabású akciónk. Szakemberek közreműködésével három darab, tizennyolc méter magas
és másfél tonnás oszlopon nyugvó, több

MEGŐRIZZÜK
AZ UTÓKOR SZÁMÁRA
EZEKET
AZ EMLÉKEKET
méter sugarú lámpatestet bontottunk el
biztonságosan. Ezek a valaha volt legnagyobb magyar közterületi lámpák, egyben a
város ipartörténetének pótolhatatlan részei.

Grandiózus méretükön kívül mitől olyan különlegesek ezek a Rába-gyári lámpák?
Mert Győrben tervezték őket és az Erzsébethíd 1964-es ünnepélyes átadásán mutatkoztak be először a nagyközönségnek. A frissen
felavatott hídtól egészen a Keleti pályaudvarig többek között ezekkel a fényforrásokkal
világították ki Budapestet. Annyival jobb lett
a közvilágítás, hogy ezt a szakaszt egyenesen
Fénytengelynek nevezték el. Ezután néhány
év alatt meghódították egész Magyarországot. Mára viszont csupán öt darab maradt
belőlük, köztük a három győri.
Hol látható most a gyűjteményed és milyen
terveid vannak vele?
Jelenleg a határ másik oldalán, Csilizradványon nézhető meg a gyűjtemény. Nagyon
örülnék, ha lenne Győrben egy állandó kiállítóhelyünk, akár szabad téren is. Jelenleg
elektrotechnikusnak tanulok és szeretném
folytatni az értékmegőrző munkát, bemutatni a múltunknak ezt az egészen különleges és nagyon izgalmas szeletét.

ÜNNEPÉLYES BIZONYÍTVÁNYOSZTÓ AZ AUDI ISKOLÁBAN
Az intézmény érettségiző diákjai és a szakképzési tagozat végzősei június 24-én ünnepélyes
keretek között vehették át bizonyítványaikat.
Corinna Wesche főigazgató méltatta a tanulók
szorgalmát, kitartását és elszántságát. A főigazgató gratulált a ballagó diákoknak és kívánt nekik sok sikert, valamint köszönetet
mondott az intézmény fenntartójának, a tanári

karnak és a szülőknek. Az intézmény negyedik
„Idegennyelvű ipari és kereskedelmi technikus” évfolyama tett sikeres záróvizsgát. Anja
Schmiedel-Paul szakképzésért felelős vezető
örömét fejezte ki, hogy a kétéves duális képzést sikeresen zárták a tanulók és megkezdhetik szakmai pályafutásukat. A Német–Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara nevében

Boros Huber Mária gratulált a diákoknak. Az
ünnepség keretében az érettségi, illetve szakképzési bizonyítványok, valamint nyelvvizsgabizonyítványok mellett kimagasló eredményekért járó díjakat adtak át. (x)

ÁLLÁSHIRDETÉS

Sárgabarackvásár és lekvárfőzés lesz a vásárcsarnokban július
15-én, pénteken 11 és 18 óra között!

JÓTÉKONYSÁGI BARACKNAP

A VÁSÁRCSARNOKBAN!

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

´´ (KÖZTISZTASÁGI ÜZEM)
´´
MUVEZETO

Feltétel: középfokú végzettség, B kategóriás jogosítvány. Előnyt jelent: kertész szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettség

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ, GÉPI ÚTTISZTÍTÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy
műszakos munkarend

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

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

´´ ´´
ASZTALOS, KOMUVES,
LAKATOS,
´´
´´
ÁCS, CSOSZERELO

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

´´
´´
´´
MUSZAKI
ELOKÉSZÍTO

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

´´
´´
VILLANYSZERELO´´ MUVEZETO

Feltétel: szakirányú végzettség; hasonló munkakörben szerzett tapasztalat; magabiztos, határozott, döntésképes, önálló munkavégzésre képes
személy; B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin
Előnyt jelent: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló képesítés; villámvédelmi felülvizsgáló
képesítés; E.ON regisztrált szerelő. Amit kínálunk: 8 órás munkaidő; hosszú távú munkalehetőség; versenyképes fizetés; béren kívüli juttatás;
szakmai képzések támogatása

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNO´´

Foglalkoztatás jellege: 4 vagy 6 órás munkaidő,
irodai takarítás

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

vásárcsarnok két nagy zöldség-gyümölcs kereskedője, Szakács Zsoltné
Orsi és Markó Vendel százötven kilogramm sárgabarackot ajánlott fel, melyből július 15-én a vásárcsarnok előtti téren helyben,
frissen főzött lekvár készül. Aki szeretné megkóstolni a finomságot, hozzon magával üveget
és vihet magával az elkészült lekvárból. A kóstolóért cserébe a szervezők tetszőleges öszszegű felajánlásokat várnak, melyet a Lurkó
alapítványnak adományoznak. Aki kedvet kap
a befőzéshez, ezen a napon a vásárcsarnokban

kedvezményes áron vásárolhat hozzá finom,
magyar alapanyagot.
A jótékonysági baracknapon ott lesz Győr+
Rádió csapata, akik 13 órától 17 óráig a legjobb dalokkal felvértezve várnak mindenkit a
vásárcsarnok előtti téren. Július 15-én délután
érdemes lesz hallgatni a Győr+ Rádiót, hiszen
élő bejelentkezésekkel, a forró lekvár mellé a
legforróbb nyári slágerekkel jelentkezik a helyszínről a stáb. Aki a kívánságműsorban számot
kér, egy egyedi győrpluszos vászontáskát kap.

LOCSOLÁS KÁNIKULÁBAN

A

kánikulára való tekintettel a Győr-Szol
Zrt. megkezdte a kezelésében lévő
városi utak locsolását. Emellett a közterületi ágyásokba, növényládákba kiültetett
virágok és a fiatal fák is kapnak vizet. Locsolóautók járják a város forgalmas útjait a nagy
meleg enyhítése érdekében. 10 és 18 óra között két arra alkalmas locsoló jármű folyamatosan frissíti fel a város fő közlekedési útvonalait és a belváros forgalmas útszakaszait.
Az egyik jármű a Szent István út–Révai utca–
Városháza–Aradi vértanúk útja-Zechmeister
utca–Árpád út–Bajcsy-Zsilinszky utca–Czuczor Gergely utca–Teleki László utca–Pálffy
Miklós utca–Schwarzenberg utca–Tartsay Vilmos utca–Kiss János utca–Móricz Zsigmond
rakpart útvonalon halad. A második gép a Szigethy Attila út–Tihanyi Árpád út–Földes Gábor
u.–Ifjúság krt.–Magyar utca–Mónus Illés utca–
Kodály Zoltán út–Lajta út–Vasvári Pál utca–
Mécs László utca–Illyés Gyula u.– Jereváni út–
Szabadi út–Zöld utca–Szőnyi Márton út–Erfurti út–Ipar út vonalon végzi a munkát.

A Győr-Szol munkatársai a növényeket is locsolják. Az éjszakai és a hajnali órákban a kiültetett virágok, napközben pedig a fiatal fák
kapnak vizet. A városban egyre több helyen
biztosítja automata öntözőrendszer a növények vízellátását, ezek működéséről is folyamatosan gondoskodik a szolgáltató. A munka addig folytatódik, amíg az időjárási körülmények indokolják.

Először ad koncertet
Magyarországon a világhírű

CAPPELLA PRATENSIS
énekegyüttes

AJÁNLJUK!

Július 8. 19.00,
Szent Ignác Bencés Templom
Támogatói jegyár: 6.000 Ft

ÚJRA A GYERMEKEKÉ A FŐSZEREP!
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

I

dén végre újra találkozhatnak velünk a
kalandvágyó „győrkőcök” Győr egyik legnagyobb eseményén, a 15. Győrkőcfesztiválon! Számos kalandos vizes játékkal, sok
mókával és nyereményekkel készülünk mi is a
kis lurkóknak a hétvégére. A rendezvényre elkísér bennünket élőben a híres, kalandos történetű aligátorteknős, Csövi, aki legendájával
a Pannon-Víz Zrt. kabalafigurájává, és plüss
változatban a fiatalok kedvencévé vált az elmúlt időkben. Csövit lassan a környéken már
mindenki ismeri, szereti, és most elhozza magával barátait is. Nemcsak a kicsiknek, de a nagyobbak részére is készülünk meglepetésekkel, láthatók lesznek makettjeink, amelyekről
a hétvégén több izgalmas történetet is megtudhatnak az érdeklődők. Mindezeken túl még
egyéb érdekes és tanulságos installációkkal is
találkozhatnak a rendezvény résztvevői.

A jegyek korlátozott számban a Bencés
Boltban (Győr, Széchenyi tér 9.) és a
koncert előtt válthatók. Győri koncertjük
témája Gyümölcsoltó Boldogasszony,
azaz Jézus fogantatásának, illetve születése hírül adásának ünnepe. A Cappella
Pratensis gregorián tételekkel és motettákkal egészíti ki a műsort. (x)

tiválon! Játsszunk együtt egy jó nagyot! Éljenek a gyerekek!
A rendezvényen a Pannon-Víz Zrt. a KEHOP2.1.7-19-2019-00022 azonosítószámú, „A
klímaváltozás hatása a vízbázis védelmére a
PANNON-VÍZ Zrt., az AQUA Szolgáltató Kft.
és a Soproni Vízmű Zrt. területén: szemléletformálás a lakosság körében” elnevezésű
pályázat keretében vesz részt, ami Magyarország Kormánya megbízásából az Európai
Unió 117.399.727 Ft összegű támogatásával valósul meg.

Várunk minden érdeklődőt szombaton és
vasárnap a Széchenyi téren a Győrkőcfesz-

NYÁRI NAGYTAKARÍTÁS
SZIGETBEN

A GYHG Nonprofit Kft. Szeles Szabolcs alpolgármester, önkormányzati képviselő kérésére és támogatásával a háztartásokban felhalmozódott lom jellegű hulladékok elhelyezésére gyűjtőpontot üzemeltet július 2-án szombaton 8 és 16 óra között a régi
Rábca gyalogos híd (volt pinnyédi híd) lábánál található murvás parkolóban. Itt elhelyezhet elektronikai, fém-, papír-, műanyag hulladékot, nyesedéket, építési törmeléket,
csomagolóanyagokat, bútorokat, berendezési tárgyakat stb. (Kivéve a veszélyes hulladéknak számító anyagokat!) A hulladék elhelyezéséhez hozza magával korábban kiadott Győr Kártyáját vagy lakcímkártyáját vagy hulladékdíjszámláját. A hulladékudvari
kitelepülés a rendőrség és a városrendészet kiemelt biztosítása mellett zajlik. A Reptéri úti hulladékudvar július 2-án zárva lesz.

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

UDVARI MUNKÁS
Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend
Főbb feladatok:
Telephelyeken az általános rend fenntartása,
beérkező hulladékok minőségének ellenőrzése,
szükség szerinti válogatása.
Az álláshoz tartozó elvárások:
Egészségügyi alkalmasság,
jó fizikai és szellemi teherbírás, rugalmasság.
Amit kínálunk:
Bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés,
változatos munka,
versenyképes fizetés + cafetéria,
vidékieknek bejárási költség térítése,
hosszú távú munkalehetőség,
munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat
biztosítunk.
Jelentkezési határidő: 2022. július 15.

Szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt.
Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy
munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel az „Udvari munkás” jeligét.
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SZOLGÁLTATÁS
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: 06
70/2237957.
Kerítések, kapuk, javítása
készítése, lakatosmunkák,
költségkímélő megoldá
sok. Tel.: 0670/2237957.
Kárpitozás! Ülő, fekvőbú
torok javítása, áthúzása
anyagválasztással. Ingye
nes felmérésszállítás. Au
tók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Érd.:
0670/8846838.
Fűkaszálás, bozótirtás, te
lektisztítás, tuskómarás.
Érdeklődés telefonon: 06
70/6032935

LAKÁSCSERE
Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Telefon: 06
70/2458931.
Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostető
szigetelést, falak javítását,
festést garanciával, enged
ménnyel vállalok. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
30/3762712.
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
Vásárolok hagyatékot,
könyveket, régi biciklit, ré
gi motorkerékpárt és egye
beket. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0620/5567141

ES
INGYEN É S
FELMÉR

96/505050
Belvárosi, 2 szobás, 72 nm
es, komfortos, felújított,
gangos, határozatlan bér
leti szerződéses lakást cse
rélne 70 nmnél nagyobb,
3 vagy több szobás, hatá
rozatlan idejű, belvárosi,
nádorvárosi, gyárvárosi
bérleményre. Panelépület
kizárva. (Hirdetésszám:
779)
Adyvárosi, 2 szobás, 53
nmes, határozott bérleti
szerződéses lakást cserél
nének 2 szobás, 55 nmes,
határozatlan bérleti szer
ződéses lakásra – belváros,
Adyváros, Marcalváros
vagy Gyárváros területére.
(Hirdetésszám: 218)
Szigeti, 2 szobás, 60 nm
es, komfortos, téglaépíté
sű, erkélyes, határozatlan
idejű szerződéses lakást

cserélne 1+2 fél vagy 3
szobás, 50–65 nmes bér
leményre. Elsősorban bel
város, Nádorváros és Ady
város városrészben. Bán A.
u. kizárva. (Hirdetésszám:
228)
Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nmes, távfűtéses, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás,
nádorvárosi, 30–55 nmes,
határozatlan idejű bérle
ményre. A WC külön helyi
ségben legyen. (Hirdetés
szám: 241)
Gyárvárosi, 2 szobás, 48
nmes, gázfűtéses, hatá
rozatlan bérleti szerződé
ses, felújított lakást cse
rélne belvárosi, szigeti,
újvárosi vagy gyárvárosi,
23 szobás, 50–60 nmes
téglaépületben lévő, föld
szinti vagy panellakásra
3. emeletig. Kisebb össze
gű tartozás megfizetését
vállalná. (Hirdetésszám:
259)

Mindennemű

KÁRPITOZÁST
vállalok
HAUZER PÉTER
kárpitos

20/2399-198

Győr, Mészáros Lőrinc u. 12.

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET

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

modern környezet

Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

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

(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.
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EROFORRÁSTÉRKÉPEN
A MUNKALEHETŐSÉGEK
Megjelent Győr-Moson-Sopron megye idei
Erőforrástérképe. A kiadvány célja, hogy bemutassa az aktuális gazdasági és munkaerőpiaci helyzetet. A térkép segít abban, hogyan tájékozódjunk a humánerőforrás-piacot meghatározó feltételekről – globális és
lokális szinten egyaránt.
„Azt vizsgáljuk, milyen gazdasági helyzetben
van a megye. Nincs olyan szakma, amelyben

ne lenne hiány a szakemberekből. A vendéglátó szekció például különösen rosszul áll, hiszen a koronavírus-járvány miatt bezárások
és elbocsátások voltak. Nagyszerű vállalkozások küzdenek munkaerőhiánnyal, s üzemelnek úgy, hogy csak hétvégente vannak nyitva,
vagy napokon keresztül ki sem nyitnak.
Ugyanakkor a megyében nincs munkanélküliség. Megfelelő minőségű és mennyiségű
munkaerő van, de ennek a nagy része Auszt-

riában vagy a pozsonyi régióban dolgozik” –
mondta Pintér-Péntek Imre, a Győr-MosonSopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke, aki szerint erősíteni kell a vállalkozások munkaerő-megtartó képességét, s a cégeket tudástranszferrel is muszáj támogatni.
Dr. Horváth Szabolcs, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adóés Vámigazgatóságánák igazgatója hangsúlyozta, a kiadványban olvasható tapasztalatokat három évre visszamenőleg szedték öszsze. „Elemzésünkben az adózóinktól, illetve a
társhatóságoktól beérkező foglalkoztatási
adatokat vesszük górcső alá, és próbálunk
mindenki számára hasznosítható információkat nyújtani. Azt a törést, amit a koronavírusjárvány első hulláma okozott, kiheverte a
munkaerőpiac. Most már többen dolgoznak,
mint 2019-ben. Az egyéni vállalkozók száma
emelkedett, ahogy átlagosan a bérek is növekedtek az elmúlt három esztendőben.”
A magazint bemutató tájékoztató után a kamarában tisztújító küldöttgyűlést tartottak:
a kamara általános alelnökének Szekeres
Istvánt, a MIB Property Kft. ügyvezetőjét választották meg a küldöttek. (x)
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A GYAC atlétái szinte szünet nélkül váltottak a fedett pályás idényről a szabadtéri szezonra. Az évnek ebben az időszakában egymást érik a hazai és külföldi nemzetközi versenyek, a különböző bajnokságok és válogatók. A győri klub sportolói kiemelkedő eredményekkel is büszkélkedhetnek, bár a
GYAC-nak egyelőre csak utánpótlás szinten vannak válogatott atlétái.

VILÁGVERSENYEKEN A GYAC-OS ATLÉTÁK
„Mielőtt elkezdtük a szabadtéri versenyeket,
minden csoportunkból edzőtáborokba vonultak azok az atléták, akikről úgy gondoltuk,
hogy a nagy nemzetközi versenyek kvalifikációs szintjéhez közel állnak. Boczonádi Bora
és Kapuy Júlia távolugrásban, a sprinterek közül Alexovics Dániel, Vecsey László, Zemen
Zalán, valamint Varga Milán is lehetőséget kapott a felkészülésnek erre a formájára, de a
középtávfutók, Pintér-Horváth Mátyás, Jó
Alíz, Simon Péter, valamint két dobóatlétánk,
Horváth Márk és Losonczi Blanka is edzőtáborozhatott" – mondta Kiss Dániel, a GYAC
atlétáinak szakosztályvezetője. A közelgő világversenyeken várhatóan több győri fiatal is
bizonyíthat a korosztályos válogatottakban.
Közülük Farkas Roland tanítványa, Alexovics
Dániel 200 méteres síkfutásban és a „svédváltó" tagjaként ott lesz az U18-as Európabajnokságon Jeruzsálemben július elején, többen pedig más válogatott viadalokon szerepelnek a magyar csapatban.
„A versenyszezon a csapatbajnoksággal
kezdődött, az Olimpiai Sportparkban a
GYAC rendezte az egyik elődöntőt, ahol
már önálló csapattal indultunk, korábban a
veszprémiekkel együtt alkottunk egy gárdát. A hazai versenyen ötödikek lettünk,
így bejutottunk a fináléba. A pontszerzők
között volt a gyalogló Torma Anett, a dobóink, Horváth Márk és Losonczi Blanka,

valamint a 4x400 méteres fiú váltónk is.
Szintén májusban rendeztük Győrben az
országos diákolimpia döntőjét, több mint
ezer általános és középiskolás részvételével. Az egyhetes viadalon sikeresen szerepeltünk, és rendezőként is helytálltunk,
naponta 80-100 versenybíró és önkéntes
dolgozott velünk. Szeptemberben vár még
ránk egy felnőtt Szuperliga-döntő, és két
korosztályos országos bajnokság megrendezése" – mondta Kiss Dániel, aki arról is
beszélt, hogy az U14-es, U16-os csoport
rendkívül erős a GYAC-nál, így remélik,
hogy közülük többen is eljutnak a felnőtt-

válogatottságig. Ez a korosztály az OB első
fordulójában 37, a második fordulóban 40
érmet szerzett. A GYAC minden szakosztálya kiemelt figyelmet fordít a parasportra, így vannak ezzel az atléták is.
„Szomszád Máté a paralimpiára szeretne kijutni, így keményen, napi két edzéssel készül. Nála megtörtént a sérültségi kategóriába sorolás, így indulhat nemzetközi versenyeken, és gyűjtheti a kvalifikációhoz szükséges világranglista-pontokat. Diszkoszvetésben, súlylökésben és gerelyhajításban” –
tette hozzá Kiss Dániel.
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A magyar csapat 30 érmet szerzett a Győrben vasárnap véget ért 5. Ifjúsági Asztalitenisz Világfesztiválon. Az Olimpiai Sportpark három csarnokában 54 asztalon rendezett, hatnapos eseményen 20
ország 232 sportolója vett részt, és összesen 1618 mérkőzést játszottak a versenyzők.

HARMINC MAGYAR ÉREMMEL ZÁRULT
AZ ASZTALITENISZ VILÁGFESZTIVÁL

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Vig Norbert

A világfesztiválon öt korosztályban mérkőzhettek meg egymással a fiatalok, a 11
évesektől a 19 évesekig. Amit biztosan tudunk, hogy rengeteg tehetség lépett az
asztalokhoz és ért el olyan sikert, amire
egész életében emlékezni fog. Amire pedig
jó esély van: voltak a mezőnyben olyanok,
akik később Európa- és világbajnokok,
vagy olimpikonok lesznek.
A húsz év szünet után újraélesztett rendezvény legfontosabb célja, hogy a fiatalok tapasztalatot szerezhessenek komolyabb nemzetközi versenyen, az asztaliteniszezők és a szurkolók is jól érezzék magukat, a sportolási lehetőségen kívül kapjanak kulturális élményeket is. A Világfesztivál záró ceremóniáját a Széchenyi
téren rendezték, ahol több sportágat is kipróbálhattak a résztvevők, a színpadon
pedig fellépők egész sora szórakoztatta a
Győrbe érkezett pingpongosokat. A záróünnepség különleges meccset is tartogatott, hiszen a színpadon dr. Dézsi Csaba
András, Győr polgármestere a paralimpiai

bronzérmes Szvitacs Alexával alkotott egy
párost, ellenfelük pedig a többszörös világbajnok Jónyer István, Klampár Tibor
kettős volt.
„A világbajnok trió, Jónyer István, Gergely
Gábor és Klampár Tibor számomra is példaképek, hiszen annak idején csodát tettek
azzal, hogy a ma már verhetetlen ázsiai válogatottakat győztek le. Megtiszteltetés
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volt játszani pár percet közülük két legendával. Kikaptunk 4–1-re, ez nem Alexán
múlt, inkább rajtam” – mondta Győr polgármestere.
A magyarok 4 arany-, 10 ezüst- és 16
bronzéremmel – vagyis 30 dobogós helye-

zéssel – zárták a viadalt. Az első helyen végzett Fazekas Lizett (U11), a Kókai Ákos, Kasa
Zsombor (U13) és a Polónyi Nóra, Molnár
Kendra kettős (U13), valamint az U15-ös leánycsapat. A hazai együttes toronymagasan
nyerte az összesített pontversenyt az ukránok, az üzbégek és a japánok előtt.

SZABÓ SZEBASZTIÁN A VILÁG
LEGJOBB SPRINTEREI KÖZÖTT
Szerző: Nagy Roland
Fotó: Magyar Úszó Szövetség/Facebook

D

öntős helyezésből többet, éremből azonban
csak kettőt nyertek a magyar úszók a budapesti vizes világbajnokságon. A két érem
arany volt, ezek Milák Kristóf nevéhez fűződnek, a Honvéd 22
éves klasszisa 200 méter pillangón világcsúccsal védte meg címét, és 100 méteren sem talált
legyőzőre. A Győri Úszó SE csapatát négy versenyző képviselte
a vb-n, közülük Szabó Szebasztián szerepelt a legjobban. A 26
éves sprinter egy olimpiai számban, 50 méteres gyorsúszásban
a 4. helyen végzett, de ugyanezen a távon pillangóban is döntőt úszhatott. Jakabos Zsuzsanna a női 4x200 méteres gyorsváltóval – bár a döntőben a győri
versenyző nem úszott – az ötödik helyen végzett, de Sebestyén
Dalma és Szentes Bence úszására sem lehet panasz.

Kiemelt ajánlat: július 1—7.

Dalma és Szabó Szebasztián is elérte, tőlük várjuk a kontinensviadalon az eredményeket. Bár fociban Milánó sokkal jobb, én Rómát
is nagyon szeretem, szerintem
nem jövünk haza érmek nélkül.

vannak a hibák. A világbajnokság
alatt is követtem el hibákat, próbáltam figyelni az edzői visszajelzésekre, szerintem az 50
gyors döntője volt a legjobb
úszásom, de még az sem volt

Húsos császárvég

1199 Ft/kg
Sertés húsos csont,
sertésmáj, sertészsírszalonna
folyamatosan kapható!

Füstölt kolbász, csemege,
csípôs
J+T Hús Kft.

1999 Ft/kg
Csirkemáj

839 Ft/kg
Riska félkemény sajt,
laktózmentes
1 kg

2199 Ft/kg

Hogyan értékeli a győri úszók
vb-szereplését? – kérdeztük
Petrov Ivántól, a Győri Úszó SE
edzőjétől.
Zsu, Szebi és Bence is szezoncsúcsokat értek el a versenyen valamennyi számukban, ilyenkor nehezen lehet az ember elégedetlen. Alakulhatott volna szerencsésebben a dolog, pár apróság
és három győri vb-éremről is beszélhetnénk, de ilyen a sport. Biztos vagyok benne, hogy Dalmában is sokkal több van 200 vegyesen, szerencsésebb lett volna,
ha nem rögtön az első napon
ússza a fő számát, szerintem az
Eb-n meg fogja mutatni ebben a
számban, hogy mit tud.

NINCS SZÜNET AZ OLIMPIÁIG
Világbajnoki érmet szeretett volna, ezt többször is nyilatkozta
korábban. Nem sikerült dobogóra állni, viszont olimpiai számban ért el bravúros eredményt.
Elégedett? – ez a kérdés már
Szabó Szebasztiánhoz szólt.
Összességében úgy érzem, amit
januárban célként kitűztünk, azt
elértük. Minden olimpiai számban, amiben elindultam (50
gyors, 100 gyors), nagy egyéni
csúcsot értem el, nem véletlenül.
Tervszerű munka eredménye.
Kesereghetnék azon, hogy ha 6
tized másodperc másképp alakul,
akkor most három világbajnoki
érmem lenne, de nem teszem.
Elsősorban a fejlődés az, ami erőt
ad a következő időszakra.

Az év másik nagy versenye a római Európa-bajnokság lesz augusztusban. A vb-eredmények
alapján Szabó Szebasztiántól érmet, akár aranyat is várhatunk,
de kik lesznek azok a győri úszók,
akiket láthatunk az Eb-n?
A Sós Csaba által kiírt szinteket Jakabos Zsuzsanna, Sebestyén

Az 50 pillangó volt a legerősebb
száma, de most gyorson alig
maradt le a dobogóról és beköszönt a közvetlen világelitbe.
Biztató ez a párizsi olimpia közeledtével.
Ez az eredmény nem véletlen, az
év minden versenyén elemeztük, hogyan lehetek jobb, hol

tökéletes. Biztosan prioritás lesz
Párizsig ez a szám, de ezt majd
az Eb után fogjuk eldönteni.
Következik az Európa-bajnokság, ahol 50 pillangón címvédő. Lesz-e pihenésre lehetőség, belefér-e egy kis lazítás
az időbe?
Július első hetében az Egyesült
Államokbeli Birminghamben a
Világjátékokon fogok szerepelni
a vízimentőcsapat tagjaként, ezt
követően pedig már csak egy
szusszanás az Eb-ig, pihenés
értelemszerűen nem fér bele. A
felkészülés folyamatos, a 2024es olimpiai játékokig nem lesz
érdemi szünetem.
Milyen eredménnyel lenne elégedett az Európa-bajnokságon?
Felkészülési állomásként tekintünk az Eb-re, a legbüszkébb arra lennék, ha a fiúkkal meg tudnánk tréfálni mindenkit és
4x100 méteres gyorsúszásban a
dobogó tetejére állnánk. Mindemellett az egyéni számokban
vannak éremesélyeim, ezeket
realizálni akarom.

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

469 Ft/cs
Steffl dobozos sör 4,1%-os,
0,5 l, 418 Ft/l

kartonos ár

209 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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