


2022. július 8.2

GYŐR+ HE TI LAP Meg je le nik min den pénteken, Győr köz igaz ga tá si te rü le tén terjesztve. Ki ad ja: Győr+ Média Zrt. Fe le lős ki adó: Knézy Jenő vezérigazgató.
A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: media@gy orplusz.hu. Hir de tés fel adás:
hirdetes@gyorplusz.hu. A hirdetések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Nyom dai előké szí tés: Kon rád Grafika. Nyomtatás: Mediaworks
Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket kérjük, a terjesztes@gyorplusz.hu címen jelezzék.
ISSN 2062-7912

Dr. Dézsi Csaba András polgármester „Ady-
város Szolgálatáért” díjat adományozott
Márkus Kálmánnénak a lakókörnyezete tisz-
tasága, szépítése érdekében végzett példa-
mutató munkája és közösségi tevékenysége
elismeréseként. „Bácsa Szolgálatáért”
dr. Bérces Lászlóné és Zsédely Máté vehet-
te át a díjat. Előbbi fáradhatatlan, lelkiisme-

A nyári szünet előtti utolsó köz-
gyűlésen adták át az Adyváros,
Bácsa, Marcalváros, Ménfőcsa-
nak Szolgálatáért díjakat.

A KÖZÖSSÉGET SZOLGÁLJÁK
retes, nagy elhivatottsággal és szakmai alá-
zattal végzett háziorvosi tevékenysége mi-
att, utóbbi a Bácsai Polgárőr Egyesület tag-
jaként a közrend és közbiztonság érdekében
végzett fáradhatatlan, önzetlen és példa-
mutató szolgálatáért.

A „Belváros Szolgálatáért” Forgács Barna-
básné a közösség erősítése érdekében vég-
zett tevékenysége, magas színvonalú pénz-
ügyi munkássága elismeréseként, Makk Ta-
másné és Pálfi Károlyné a Belváros társa-
dalmi kapcsolatainak építésében vállalt aktív
munkája, valamint a lokálpatriotizmust erő-
sítő közösségi szerepvállalása elismerése-
ként kapta a díjat.

„Marcalváros Szolgálatáért” díjat vehetett át Kiss
Zoltán György kiváló intézményvezetői munkája,
több évtizedes, magas színvonalú pedagógiai
tevékenysége, valamint példamutató társadal-
mi szerepvállalása elismeréseként. Koller János
az Arrabona Polgárőr Egyesület tagjaként a köz-
rend és közbiztonság érdekében végzett fárad-
hatatlan, önkéntes és kiemelkedő közösségi
szolgálata elismeréseként részesült a díjban.

A „Ménfőcsanak Szolgálatáért” díjat Kulcsár
Béla Lajos vette át több évtizedes igazság-
ügyi szakértői munkája, oktatóként, gyűjtő-
ként, harmonikazenészként végzett színvo-
nalas tevékenysége, valamint felelős társa-
dalmi szerepvállalása elismeréseként.

Dr. Takács Péter, egészségügyért felelős ál-
lamtitkár az ünnepségen arról beszélt,
hogy három fő feladat áll az egészségügy
előtt: az, hogy prevencióval az emberek
egészségben eltöltött éveinek számát nö-
veljék, és elérjék az európai uniós átlagot,
nagyobb hangsúlyt kell fektetni az otthon-
hoz közeli ellátási formákra, valamint az,
hogy a Covid-járvány alatti rugalmasságot,
gyorsaságot, szervezettséget megőrizzék.

,,Az egészségügyben dolgozók emberfelet-
ti teljesítményt nyújtanak, amire büszké-
nek kell lenni. Jellemző rájuk az összetartó
lelkierő és a bajtársiasság. Erre a további-
akban is nagy szükségünk lesz” – hangsú-
lyozta dr. Jávor László, a Petz Aladár Egye-
temi Oktató Kórház főigazgatója.

Petz Lajos Életműdíjjal jutalmazták dr.
Balogh Pétert, a Balesetsebészeti és Kéz -

A SEMMELWEIS-NAPOT ÜNNEPELTÉK

A Győri Nemzeti Színházban többek között a Győri Balett és a Hoppáré társulat előadásával
ünnepelte a magyar egészségügy napját a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház. A Semmelweis
Ignácról, „az anyák megmentőjéről” elnevezett eseményen kitüntetést adományoztak az
intézmény kiemelkedő dolgozóinak.

sebészeti Osztály főorvosát. Dr. Horváth
Katalin, a Belgyógyászat, Anyagcsere-,
Endokrin- és Diabetológiai Osztály rész-
legvezető főorvosa Nyári László Nívódíjat
kapott, s ugyancsak ebben az elismerés-
ben részesült Csehné Németh Marianna,
a Belgyógyászat, Hemato-
lógiai Osztályának vezető
ápolója. Méhes Károly
publikációs díjat adtak
át dr. Kollár Dánielnek, az
Általános Sebészeti Osz-
tály főorvosának,

míg a Patkós Imre Emlékérmet ezúttal dr.
Szalma László Tamás szakorvos számára
ítélték oda. Az eseményen több tucat Ki-
váló Dolgozó oklevelet osztottak ki a győri
intézmény munkatársainak.

Szerző: Pécskai István
Fotók: Mekliz Fotó
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A KÉPVISELŐ VÁLASZOL

A GYŐR+ KÉRDEZ
Kovács Tamás a 9. számú választóke-
rület képviselője, körzete három vá-
rosrészt is érint. Arra voltunk kíván-
csiak, hogy az ott élő gyerekeknek,
felnőtteknek milyen kikapcsolódási,
sportolási lehetőségei vannak.

Összesen hét játszótér van a körzetem-
ben, ezeket folyamatosan, ütemezetten
fejlesztjük. Az Erzsébet liget Szent Imre
út felőli játszótér kerítését tavaly cse-
réltük ki, idén a Magyar utca felőli kerí-
tését újítottuk fel. A Cuha utcai játszó-
térnél szintén megtörtént a kerítés cse-
réje, valamint rövidesen kikerül két „vi-
rágrajztábla” a kis művészeknek és egy
gyerekasztal, padokkal. A Répce utca
végén található játszinál a régi  beton -
elemeket eltávolítottuk a földből, remé-
nyeim szerint, ide még idén új játékesz-
közt telepíthetünk. Fontos, főleg ebben
a melegben, hogy az elmúlt években a
hétből négy játszótérre ivókutakat he-
lyeztünk ki és napvitorlák is védik a gye-
rekeket a tűző naptól.
Sokan szeretik és használják a Répce,
Ikva utca végén található futópályát, va-
lamint a mellette lévő fitneszgépeket,
pingpongasztalokat, füves focipályát,
kosárpalánkot. Ide hamarosan két na-
pozó-pihenő ágy kerül, valamint röplab-
dázáshoz, tollasozáshoz szeretnék há-
lót felszereltetni, hogy minél többféle le-
hetőség legyen a sportoláshoz. Képvi-
selőtársaimmal, Rózsavölgyi Lászlóval
és Borsi Róberttel egy közösségi teret
kívánunk biztosítani a körzeteinkben
működő civil szervezetek, klubok szá-
mára. A marcalvárosi aluljáróban lévő
volt közösségi kávézót újítjuk fel, ami a
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi
Tér kezelésébe kerülve, újra megtelhet-
ne élettel, az előtte található tér pedig
közösségi rendezvényekkel.

Két év után újra a Győrkőcfesztiválon
szórakoztak kicsik és nagyok az el-
múlt hétvégén – erről kérdezték első-

ként dr. Dézsi Csaba Andrást a műsorveze-
tők. Aki szerint a Covid utáni és a háború
okozta feszültség érezhető még, így nagy ki-
hívást jelentett egy ilyen jellegű fesztivál
megszervezése, de óriási sikere volt, boldo-
gok voltak a gyerekek. A gyerekek után az
idősekről is szó esett, az Apáca utcai idősek
otthonába tett látogatást a városvezető,
melynek kapcsán kiemelte, át kell gondolni
az idősellátást, az említett épület pedig na-
gyon elavult állapotban van, kezdeni kell vele
valamit.

A polgármester a műsorban beszélt a győri
fejlesztésekről is, melyekkel kapcsolatban
több egyeztetés is történt a közelmúltban.
„Vélhetően a közeljövőben némileg csökken
majd a beruházások volumene, de intenzí-
ven kell tervezni a fejlesztéseket, hogy ami-
kor már odakerülünk, kész tervekkel tudjunk
hozzáfogni az elképzelések megvalósításá-
hoz. Tervezni kell a jövőt!" A fejlesztéseknél
maradva, a többi között az ipari park bővíté-
se is szóba került, ahol folyamatban van a
szükséges telkek beszerzése, de szinten

Csütörtökön ismét a Győr+ Rádióban vizitelt a polgármester.
Dr. Dézsi Csaba András itt jelentette be a város új energetikai
korszerűsítési programját.

Szerző: Győr+
Fotó: Vig Norbert

előre kell tervezni a kulturális központ kiala-
kítását és az útfelújításokat is. 

A viziten ezúttal bejelentést is tett dr. Dézsi
Csaba András. „Energiát adunk a győrieknek.
Lámpaégőcsere-programot indítunk ősszel,
LED-re cseréljük a világítótesteket a laká -
sokban.” Mint kiderült, az érdeklődőknek egy
online felületen kell majd regisztrálniuk, és
az éremátadóhoz hasonlóan, a polgármes-
tertől és az alpolgármesterektől vehetik
majd át a győriek az izzókat. „Minden erőt
meg kell mozgatnunk, hogy Győr energetikai
helyzetét és jövőképét javítsuk, és ez az ak-
ció kiválóan illeszkedik a Zöld Győr koncep-
cióba is” – emelte ki a városvezető.  

Ugyancsak egy Győr egészét érintő témában
posztolt közösségi oldalán a polgármester
nemrégiben. A bejegyzésből az derül ki, hogy
tovább nőtt Győr lakossága. Dr. Dézsi Csaba
András szerint ez jó dolog, de az ipar fejlődése,
az új munkahelyek teremtése, a lakásszám és
a közterületek növekedése terheket is ró az ön-
kormányzatra. Az adóbevételek pedig nem nö-
vekednek a lakosságszám arányával. A város-
vezető végül megjegyezte: Győr alapvető meg-
ítélése az, hogy egy gazdag város.

Cikkünket bővebben a gyorplusz.hu-n
olvashatják!

NAGY BEJELENTÉS A POLGÁRMESTERI VIZITEN

DR. DÉZSI: ENERGIÁT ADUNK 
A GYŐRIEKNEK!
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AMagyar Vöröskereszt 1939 óta vesz
részt a véradásszervezésben. A nyári

hónapokban a biztonságos vérkészlet fenn-
tartása minden évben kiemelt feladatot je-
lent a nagy meleg, a szabadságok és a nya-
ralások miatt, ezért a Magyar Vöröskereszt
Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete a
Győr+ Média és a Cutler Fittness támogatá-
sával, valamint a győri önkormányzat képvi-
seletében dr. Pergel Elza fővédnökségével
idén is kampányt szervez, hiszen nyáron is
szükség van az életmentő vérre.

A Véradó Vakáció ideje alatt győri sportolók
és sportegyesületek véradóként segítik a

Afilm egyik jelenetében Hugh
Grant Julia Robertsnek olvas

fel egy londoni parkban egy padon.
Ennek a padnak a másolatát készí-
tették el Győrben és helyeztek ki a
tó partjára egy tábla kíséretében,
amely elmeséli a pad történetét. A
22 éve bemutatott filmben van
egy rész, amikor a főszereplők
egyik este beszöknek egy kertbe,
ahol áll egy szép pad, amit a felirat
szerint egy férfi (Joseph) készített
a kedvesének (June), aki mindig
hűségesen mellette ült.

„A tó és környezete szép és rendben
tartott, de szükség van olyan dol-
gokra is, amelyek egyediek, érdeke-
sek. Működik a tóban egy szökőkút,

SZTÁROM A PÁROM PAD ADYVÁROSBAN
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

Újabb érdekességgel bővült az Adyvárosi tó környezete, Radnóti Ákos alpolgármester, a terület ön-
kormányzati képviselője ezúttal egy különleges padot adott át, melyet a világhírű Sztárom a párom
című film ikonikus jelenete ihletett.

található egy installáció, van, amiből
feliratok rakhatók ki, van baba-ma-
ma hinta és még egy kültéri mérleg
is rendelkezésre áll, ezek mind-mind
ritka kültéri eszközök.  A film ihletett
meg, hogy egy különleges padot he-
lyezzek ki a körzetembe, Angliában
több hasonló híres pad is található
és nagyon szépen is néz ki” – hang-
súlyozta Radnóti Ákos.

Egyébként a politikus 2010-es
megválasztása óta – amikor csak
4 pad volt – közel száz padot tete-
tett ki a tó környékére és a Szenes
Iván parkba.  „Az egységes padok
mellett ez egy kuriózum, fából ké-
szült, faragott, és innen rá lehet
látni a tóra. Mindenkit arra bizta-
tok, jöjjön el, nézze meg és kap-
csolódjon ki a szép környezetben!”
– hangsúlyozta a képviselő.

HATODIK VÉRADÓ VAKÁCIÓ

CSAK EMBER SEGÍTHET EMBERNEK
szakemberek munkáját, nyolc héten át más-
más csapatok adják vérüket a megfelelő el-
látottságért.

Az akció idei fővédnöke dr. Pergel Elza alpol-
gármester, aki a véradás fontosságára hívja
fel a figyelmet, hiszen a tudomány mai állása
szerint a vér mint emberi szövet csak vér-
adással pótolható. Egész évben, de nyáron leg -
inkább szükség van vérre, hogy emberélete-
ket menthessünk. A városvezetők példamu-
tatással járnak elöl, de az akcióhoz a sportos
és egészségesen élő városházi dolgozók is
csatlakoznak. Az alpolgármester arról is be-
szélt, hogy hagyományosan évente egyszer,
a Városháza is helyszínül szolgál a véradási ki-
településnek, ilyenkor az önkormányzati dol-
gozók saját vérükkel segítenek azoknak, akik-
nek friss vérre van szükségük. „Szívügyünk
Győr – ezért is fontosnak tartom, hogy fővéd-
nökként ráirányítsam a figyelmet a véradás
fontosságára” – hangsúlyozta dr. Pergel Elza.

Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt megyei
elnöke a Győr+ Médiának elmondta: az év
minden napján szükség van vérre, hiszen a
vér semmi mással nem pótolható, csak em-
ber segíthet embernek. „Fontos, hogy min-

denkit arra buzdítsunk, vegyenek részt az
akcióban. A győriek élen járnak a társadalmi
felelősségvállalásban, ami kiemelt a megyé-
ben. A siker kulcsa pedig az lehet, hogy az
önkéntes szervezők száma 1005 megyénk-
ben” – emelte ki Kun Szilvia.

„Ez a legkevesebb, amit megtehetünk spor-
tolóként. Aki egészséges, az adhat vért, így
életeket is menthetünk” – erről Freimann
Sándor, a Győri Cutler SE elnöke beszélt, akik
az első héten július 4–8. között számítanak
a véradókra. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Győr+

A következő hetekben a Győri Búvár, a
Győr Sharks, a Győri Vízisport Egyesület,
a Győri ETO Hockey Club, a Győri Atlétikai
Club, az Agrofeed ETO UNI Győr, az utolsó
héten pedig a Győri Koko Gym MMA ke-
vert harcművészeti sportegyesület felhí-
vására lehet vért adni.
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Ahédervári fiú édesanyja női szabó,
édesapja kőműves építésvezető volt,
de őt a tisztes ipar helyett az építé-

szet vonzotta. El is keseredett, amikor nem
vették fel a technikumba. Egyik tanára ja-
vaslatára került a nyomdába, szedő tanuló-
nak 1969-ben. Úgy gondolta, valahogy kihúz
ott egy évet, s újra megpróbálja a felvételit.
Ám mire letelt az esztendő, azon kapta ma-
gát, hogy szereti, amit csinál. Akkoriban még
magasnyomással készültek a termékek. Jó-
zsefet elbűvölték az ólombetűk, valamint a
keze alól kikerülő újságok, könyvek. Tíz évet
dolgozott a megyei Nyomdaipari Vállalatnál,

Nagy meglepetés és óriási megtiszteltetés a Szent László-érem Radek Józsefnek, a Palatia Nyomda
tulajdonosának. Bár ő kapta, de mögötte áll a család és a munkatársak, akikkel együtt gondolkod-
nak, dolgoznak.  

A SIKER TITKA A TISZTESSÉGES MUNKA

RADEK JÓZSEF SZENT LÁSZLÓ-ÉRMES
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

aztán újabb tízet a bábolnai állami gazdaság
modern üzemi nyomdájában. Itt már nem
csak egy-egy részfolyamatban vett részt,
hanem átlátta az egész korszerű technoló-
giát. A rendszerváltáskor Győrbe hívták
nyomdavezetőnek egy vegyes vállalathoz,
ami viszont nem sokáig működött. Ekkor
egy budapesti nyomda felszámolásából
megvásárolt néhány egyszerű gépet.

Így jött létre a Palatia Nyomda. Hatan kezd-
ték 1993-ban, az induló csapat végig együtt
maradt, csak néhányuk nyugdíjba ment köz-
ben. Ma ötvenen dolgoznak – köztük egész
családok – a csúcstechnológiához közel álló
gépekkel felszerelt cégnél, a régió élmező-
nyében.

Hogy mi a titok? „Egyszerű a recept. Tisztes-
séges, becsületes hozzáállás és egy adag sze-
rencse. Jókor indultunk, a képződő kis nyere-
ségeket mindig visszaforgattuk a cégbe, így ál-
landó volt a fejlődés. S még valami. A közmon-
dás úgy tartja, hogy amilyen az adjonisten,
olyan a fogadjisten. Ha mi a partnereinkkel
korrektek vagyunk és a legjobb tudásunk sze-
rint kiszolgáljuk őket, akkor hozzánk olyanok
jönnek, akik hasonlóképpen gondolkodnak.”

Radek József szerint a nyomtatásnak igenis
van jövője. A digitalizáció erős térfoglalása
egy időben ráijesztett, de azt látja, hogy az
internet és a digitális média mégsem tudja
kiszorítani a papír alapú termékeket. Ők is
szép számmal készítenek könyveket, bár
nem ez a fő profiljuk.

Ami a saját cégének a további sorsát illeti,
még sok a nyitott kérdés. Nagyobbik fia ugyan
médiatechnológia szakot végzett az egyete-
men, de az az álma, hogy pilóta legyen. A ki-
sebbik jelenleg anyagbeszerzőként dolgozik
édesapjánál, többre egyelőre nem gondol,
vagyis a generációváltás még várat magára.

A Palatia Nyomda tulajdonosa közismert me-
cénás a városban, elsősorban a kulturális éle -
tet támogatja. Ha megkeresik, általában nem
tud nemet mondani. Ha teheti, szívesen ad,
úgy döntött, hogy a Szent László-éremmel já-
ró pénzösszeget is jótékony célra fordítja.

Mint a sikeres embereknél általában, mö-
götte is ott áll a felesége. Éva a biztos hát-
teret, a nyugodt otthont biztosítja neki és
fiaiknak. Első házasságából származó lánya
Londonban él.

Azt mondja, már nem is vágyik másra, csak
unokákra, akik újra nyüzsgést hoznak a csa-
lád életébe.

A PALATIA NYOMDA
TULAJDONOSA 
KÖZISMERT MECÉNÁS
A VÁROSBAN
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Szerző: Mireider Máté
Fotó: Rakun

A Rakunon keresztül acél ételdobozt
igényelhetünk, amit aztán a megadott
éttermekben használhatunk, akár elvi-
teles vásárlásnál, akár házhoz rendelés-
nél is; a nálunk lévő dobozt utóbbi eset-
ben odaadjuk a futárnak, aki azt vissza-
viszi az étterembe. Egy fémdoboz gyár-
tással és szállítással együtt is 31 hasz-
nálat után már környezettudatosabb
megoldás, mint a komposztálható cso-
magolás használata – hangsúlyozta dr.
Horváth Sarolta, a Rakun ügyvezetője.
„A probléma a lebomló dobozokkal,
hogy csak ipari körülmények között
bomlanak le, és hulladék keletkezik be-
lőlük” – mutat rá az alapító, aki azt is ki-
emelte: az emberek többségének nincs
otthon komposztálója, hogy ezeket a
csomagolásokat oda dobja, a szelektív-
be pedig nem helyezhetőek.

A műanyag ételhordókkal és a csak nevükben újrahasznosítható csomagolással szemben lép fel a
Rakun. Horváth Saroltával, a cég ügyvezetőjével beszélgettünk

Jelenleg országszerte 102 Rakun elfogadó-
hely várja a vendégei rendelését. Győrben
jelenleg két ilyen hely van: az Élelem Étte-
rem és a Vital Cafe & Bistro. „Terveink közé
tartozik ennek bővítése, folyamatosan
egyeztetünk más vendéglőkkel is. Az étter-
mek nyitottak erre a megoldásra, több ér-
deklődő étkezde is megkeresett már min-
ket” – említette meg dr. Horváth Sarolta.

A szolgáltatást okostelefonnal tudjuk
igénybe venni, így látják a rendszerben, ki-
nél van éppen ilyen edény. „A felhasználók
egy telefonos alkalmazáson keresztül har-
mincnapos időtartamra fizetnek elő, ezalatt
korlátlan alkalommal használhatják a Ra-
kun partnerek bármelyikében a bérelt do-
bozokat. Az étteremben QR-kód alapján el-
lenőrzik a jogosultságot és el is vihetik utá-
na a dobozban az ételt. A vendég bármelyik
Rakun partnerhez visszaviheti az elöblített,
üres edényt, és kap egy ugyanolyan, az ét-
termi előírásoknak megfelelően elmosott
ételhordót” – részletezte az alapító.  

BÉRBE ADHATÓ ÉTELDOBOZZAL A HULLADÉK ELLEN 

A Széchenyi István Egyetem és a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara rendezte meg a „Víz, amit
akartunk” elnevezésű ünnepséget szom-
baton, amelyen a Mosoni-Duna torkolati
műtárgyának elkészülte mellett a Sziget-

CÉL: A NAGY KÉK SZIGET

Szerző: Győr+
Fotó: Vig Norbert

VÍZ, AMIT AKARTUNK

köz és a Csallóköz fejlesztését segítő, ta-
valy indult Insula Magna komplex vízgaz-
dálkodási és fenntartható fejlesztési prog-
ram eredményei kerültek a fókuszba. Az
eseményen a Technológiai és Ipari Minisz-
térium (TIM) hosszú távú együttműködési
megállapodást kötött az egyetemmel és a
fenntartó Széchenyi István Egyetemért
Alapítvánnyal.

Az eseményen dr. Knáb Erzsébet, a Széche-
nyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriu-
mi elnöke elmondta: „Biztos vagyok abban,
hogy a jövőben is képesek leszünk gazdagí-
tani e tájat, hogy értékei az utánunk jövő
nemzedékeket is felemeljék.”

Dr. Palkovics László technológiai és ipari mi-
niszter hangsúlyozta: az Insula Magna prog-
ram jövőképe az, hogy e térség ökosziszté-
mája olyan legyen, mint az 1800-as évek ele-
jén volt, csak más funkcionalitással. Ennek az
alapját az elegendő víz biztosítása jelenti.”

„Magyarország legnagyobb édesvízi víztá-
rozója lehet a Mosoni-Duna, de ehhez to-
vábbi 3 vagy 4 műtárgy megépítése szüksé-
ges – utalt a nemrég átadott véneki duz-
zasztóra Széles Sándor kormánymegbízott.

Pintér-Péntek Imre, a Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara elnöke hosszú távú víziót vá-
zolt fel a térség számára: „Az alapötlet az,
hogy a Szigetköz és a Csallóköz körbehajóz-
ható legyen. Ehhez harmóniába kell hoznunk
a társadalmat, a gazdaságot, és a természe-
tet. Ha ez nem valósul meg, nem valósulhat
meg az egész projekt sem, amelyet Nagy Kék
Szigetnek neveztünk el.” A beszédek végén dr.
Dézsi Csaba András polgármester mondott
pohárköszöntőt, Sárai-Szabó Kelemen perjel
pedig megáldotta a Mosoni-Duna vizét.



Két év kihagyás után, idén rengeteg látogató örömére, ismét
megtartották a Győrkőcfesztivált. A belváros ismét egy ha-
talmas, ingyenes játszótérré vált, ahol a legkisebbektől egé-
szen a kamaszokig bárki megtalálhatta a számára megfelelő
játékokat – sok helyszínen azonban a szülők és a nagyszülők
ugyanolyan jól szórakoztak gyermekeikkel.

Gyerekszáj – a Győrkőcön hallottuk:
Kisfiú kimerülten szól a szüleihez, miután a sokadik játékot
próbálta ki a fesztiválon: „Fáradt vagyok… Tartok egy kis időt.”

Anyuka figyelmezteti a kislányát, hogy óvatosan egye a
gyümölcsöt. „Lilike, vigyázz, le ne nyeld a meggymagot!”
A kislány nagyot nyelt, majd megszólalt: „Anya, mi az a
mennymag?”

Apuka jelzi a kisfiának, hogy indulniuk kell haza a fesztivál-
ról. „Bence, megyünk, nem szeretnék könyörögni. Egy sza-
vad sem lehet, egész nap jó fej voltam.” A kisfiú elégedet-
len: „Akkor most miért vagy rossz fej?”

Kislány az anyukájával sétál a kocsihoz. „Reni, fogd meg a ke-
zem, átmegyünk az úttesten.” A kislány a plüssállatát szoron-
gatva válaszol. „Nem tudom, tele van a kezem macival.”PEZSEG A VÁROS
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Rácz Krisztina évek óta rendhagyó
módon ünnepli a születésnapját,
idén pedig egy teljesen egyedi öt-

lettel rukkolt elő a győri okleveles mű-
körmös. Ismerősei támogatták a kezde-
ményezést, így közel félmillió forintot
tudott adományozni a Győri Állatmen-
hely számára.

„Boldog, boldog, boldog szülihónapot!
Kívánjuk, hogy legyen még, sok ilyen
hónapod!” – Rácz Krisztina egyáltalán
nem bánná, ha Halász Judit slágere
ezen mondatokkal vált volna ismertté.
A fiatal lánynak ugyanis évek óta kü-
lönlegesen telnek a születésnapjai.
„Júniusban minden nap fogadom a jó-
kívánságokat, így 6 éve kitaláltam egy
rendszert. Eszerint a szülihónap min-
den napján egy-egy poszttal szóra-
koztatom az ismerőseimet a közössé-
gi oldalaimon, ami annyira kedveltté

FÉLMILLIÓ FORINT GYŰLT ÖSSZE AZ ÁLLATMENHELYNEK

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Facebook

vált, hogy amikor a Covid alatt elma-
radtak a bejegyzéseim, rengetegen ír-
tak, hogy ne szüntessem be a soroza-
tot, hiszen nagyon élvezik a vidám
posztjaimat” – mesélte Krisztina.

Innen indult útjának az idei akció, a
lány ezúttal adománygyűjtésre invitál-
ta barátait és az érdeklődőket. Min-
dennap egy-egy ötletes felirattal és
szívvel ellátott, hímzett pólót készített,
összesen harmincat, melyekre reggel-
től estig licitálhattak a jótékonykodók.
Az „örökbe fogadható” pólókból be-
folyt összeget a Győri Állatmenhely ár-
va lakóinak ajánlotta fel az ötletgazda,
aki álmában sem gondolta volna, hogy
ilyen mértékű összefogásban lesz ré-
sze. „Közel félmillió forint gyűlt össze,
mellette pedig egyéb felajánlások is
érkeztek a kiskedvencek számára. Ez-
úton is köszönöm minden licitálónak,
ennél szebb szülinapot nem is kíván-
hatnék, és nem csak én, hanem azt hi-
szem, az állatok sem!”

„ÖRÖKBE FOGADHATÓ” PÓLÓKKAL SEGÍTETT

Agyőri állatkert egyik legfőbb küldetése a
vadon élő állatok védelme. Ennek egyik
módja, hogy a tiszteletükre született je-

les világnapokat együtt ünnepelje az állatokkal
és az őket támogatni, megőrizni kívánó embe -
rekkel, lelkes látogatókkal. 

Július 14-én, csütörtökön, a csimpánzok világ-
napján az állatkertek kedvenceit ünnepeljük. A
magyarországi Jane Goodall Intézet szervezé-
sében idén a Xantus János Állatkert is otthont
ad ennek a különleges eseménynek. Az állat-
kerti jegy megváltásával látogatható esemé-
nyen egész napos majomkodásban részesül-
het minden vendég. Az egész napos csimpán-
zos játékok, kézműves foglalkozás és csim-
pánzkvíz közvetlenül a csimpánzkifutó mellett
lesznek megtalálhatók. Az esemény gerincét
egy kincskereső játék adja, amely kicsiknek és
nagyoknak is tartogat meglepetést. Közös reg-
gelire hívja a látogatókat Pola, Malipo, Zahira
és az egész győri csimpánzcsalád. Egyedülálló
és vissza nem térő alkalom. Étkezzünk velük
közösen úgy, hogy csupán egy üveg választ el
bennünket egymástól. Csimpánz-látványete-
tés és csimpánzjóga, csimpánz itt és csimpánz
ott. Tartsunk mindannyian Jane Goodall-lal,
szegődjünk a nyomába, ismerjük meg Jane és
a csimpánzok életét ezen a jeles napon. A szer-
vezők, a helyszín és a héttagú győri csimpánz-
család vár mindenkit szeretettel! (x)

Kép és szöveg: Xantus János Állatkert

MAJOMKODÁS
A CSIMPÁNZOK VILÁGNAPJÁN
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SZEMSZ      G

Szigeti Sándor

ZSERBÓ
Kiskutya került a szom-
szédos házhoz és ez ala-
posan felforgatta a kör-
nyék életét. Mivel a lakók
többségének nincs saját
kutyája, Zserbó – mert így
hívják ezt a csaholó szőr-
pamacsot – hamar az ut-
cában élők kedvence lett.
Különösen a kisgyerme-
kes családok számára je-
lent napi elfoglaltságot
Zserbó meglátogatása. A
gyerekek már messziről
hívogatják, kerítésénél
anyukák és apukák rende-
ződnek szabályos sorok-
ba, amíg az aprónép végez
Zserbó aktuális dögönyö-
zésével. Gazdája, Imre bá-
csi végtelen türelemmel
és szeretettel törődött
bele, hogy az ő kutyája bi-
zony egy kicsit mindenki
kutyája lett.

Zserbónak köszönhetik a
lakók, hogy mostanában
minden egyes, az éjszaka
közepén motoszkáló sün-
ről, holdvilágnál a szem-
közti kerítés tetejére fel-
kapaszkodó macskáról el-
ső kézből értesülnek. Gya-
korlatilag a nap huszon-
négy órájában állandósult
a csaholás. Imre bácsi erre
párás szemmel, a görög
sorstragédiák főhőseinek
méltóságával szokta meg-
jegyezni, hogy mindig is
csöndes kutyát akart.
Zserbó nemcsak a házat
őrzi, de kiváló hobbiker-
tész és a küszöbön felej-
tett papucsok és egyéb
lábbelik őre is. És minde-
nekelőtt társ és igaz barát.
Maradj még sokáig ilyen,
Zserbó, és engedd, hogy
imádjanak!

Aszakember elmondta, az esetek jelentős
többségében azt tapasztalják, hogy az ál-
lattartók nem megfelelően utaztatják házi

kedvenceiket, leginkább a kutyákat. „Láttunk már
olyat, hogy a kalaptartón, a hátsó vagy az anyós -
ülésen fekve utazott a kutya, pedig így nem sza-
bad háziállatot szállítani, ugyanis balesetveszé-
lyes. Sajnos volt, hogy egy balesetet követően el-
pusztult a háziállat, mert nem szabályosan szál-
lították” – magyarázta Rosta Roland.

Mindenki tudja, hogy
egyedül lenni sok eset-
ben nem könnyű. Külö-

nösen, ha az egyedüllét egyben
a magányt is jelenti. A fiatalok
egyre nehezebben találnak tár-
sat, pillanatok alatt feladják a
kapcsolatokat, az idősebbek pe-
dig elmagányosodnak, hisz nem
csak az évek, a hozzátartozók is
rohannak. Ha úgy érezzük, egye-
dül vagyunk – emberi kapcsolat-
ra pedig nincs lehetőség –, egy
társállat kiváló megoldást nyújt-
hat. Azzal, hogy gondoskodnunk
kell róluk, napirendet is adnak az
életünknek. Van kihez szólni, van
kit szeretgetni, ez pedig renge-
teg pozitív energiát ad. Nyilván
szavak nélkül, gesztusokkal

Egyre többünknek van otthon kisállata. Fontosak
számunkra, gondoskodunk róluk. A társállatok
sokat tehetnek hozzá az életünkhöz.

SZERETETET ADNAK A TÁRSÁLLATOK
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter

kommunikálnak, a kisállat sze-
retetnyelvét pedig leginkább a
gazdája érti. Az aktív idősek ese-
tében a kutya azért is lehet jó
megoldás, mert őt le kell vinni
sétálni, így a napi mozgáshoz is
hozzásegíti a kétlábú, ha esik, ha
fúj. Igazi személyi edzők az ebek. 

Fontos azonban, hogy a társál-
latok ne vegyék át szívünkben az
emberek szerepét, mert a leg-
szerencsésebb az, aki nincs
egyedül. Egy kisállat nem he-
lyettesítheti a szerelmet, a szü-
lői, nagyszülői érzéseket, csak
pluszt adhat a mindennapokban.
Helyén kell kezelni a velük való
kapcsolatot, s akkor tényleg a
legnagyobb harmóniában, egy-
másra hatva élvezhetjük a közös
életet. Legyen a lakótárs éppen
szőrős, tollas, páncélos, pikke-

lyes vagy ki tudja, még milyen. A
lényeg, hogy ránk vannak utalva,
mi pedig felelősséggel tartozunk
a figyelemért, amelyet tőlük ka-
punk cserébe. Becsüljük meg a
ragaszkodásukat! 

ÍGY UTAZZUNK KUTYÁVAL!
Szerző: Pécskai István A rendőr őrnagy hangsúlyozta: egy kétkilós kutya

a kalaptartón utazva, 50 kilométer/órás ütközés-
nél a testsúlya harmincszorosának megfelelő erő-
vel csapódik előre. Nemcsak saját maga, hanem a
kocsiban utazók számára is veszélyes, súlyos sé-
rüléseket okozhat.

De akkor mi a megoldás? Hogyan szállítsuk az ál-
latokat? „Léteznek speciális, kutyaszállító dobo-
zok, amelyeket a csomagtartóban lehet elhelyez-
ni. Ezeknek a mérete igazodjon a kutya testéhez,
ne legyen sokkal nagyobb. Ha mindenképpen az
utastérben szeretnénk szállítani az állatot, akkor
azt csakis a hátsó ülésen szabad megtenni. Az ál-
latra speciális hámot tegyünk, amire rácsatoljuk a
szintén egyedi biztonsági övet. Ezt kell bedugni a
gépkocsiban található csatlakozóba. Ne az autó
övével kössük be a kutyát, az nem biztonságos.
Kicsúszhat belőle az állat” – fejtette ki a szakem-
ber. Ha hosszabb útra indulunk, 1-2 óránként áll-
junk meg, sétáltassuk meg a kis kedvencet, ad-
junk neki vizet. A nagy melegben soha ne hagyjuk
magára az állatokat az autóban!

Fontos, hogy szabályosan és biztonságosan szállítsuk háziállatainkat az autó-
ban. A témáról Rosta Roland rendőr őrnagy, a megyei rendőr-főkapitányság
baleset-megelőzési bizottságának titkára beszélt a Győr+ Médiának.
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Hogy kezdődött?
A nyolcvanas évek elején csak egy bérelt üz-
letünk volt Győrben, ami nyáron szépen hozta,
télen viszont inkább vitte a pénzt, így azon
gondolkoztam, mit kellene kitalálni. Győrszent -
ivánon volt egy víkendházunk, egyik nap kiül-
tem az egyes út mellé és elkezdtem egy cet-
lire strigulázni az elhaladó kamionokat. A nap
végén megkérdeztem a feleségemet, hogy
meg tudnánk-e élni napi ötven adag babgu-
lyásból. Azt mondta, szerinte meg.

Ekkor épült fel a faház?
Aminek mi ketten ástuk ki az alapját és a ne-
vét a falra kitett fotótapétáról kapta, így lett
Pihenő büfé. A feleségem főzött, én felszol-
gáltam. 1983-at írtunk, 4,60 volt egy sör, 4,70

GYŐRSZENTIVÁNTÓL AMSZTERDAMIG

Oláh Ferenc története filmbe il-
lő. Amint a kiváló vendéglátós
példája mutatja, a rengeteg
munka mellett egy pontatlan
térkép is megváltoztathatja az
életünket, és elmeséljük azt is,
mit köszönhet Győr és Kehida-
kustány a „Szentiván Szolgála-
táért” díjas kemping- és foga-
dótulajdonosnak.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Marcali Gábor

a pirított máj. A kiváló ételeknek és a családias
hangulatnak hamar híre ment. Kinőttük a he-
lyet, többször is bővítenünk kellett a konyhát
és a kiszolgáló részt is. Kialakítottunk egy ven-
déglőt, ám idővel ez is kicsinek bizonyult, ez-
után építettük meg a nagy fogadót.

Mi a története a kempingnek?
1990 nyarán egy holland turista kemping után
érdeklődött. Mondtam neki, hogy hol találja
meg a városi kempinget, de erősködött, hogy
annak itt kell lennie, és mutogatta a térképét.
Mivel a holland térkép rossz volt és éppen a mi
üzletünk helyén jelölte a győri kempinget, meg-
ígértem neki, hogy jövő nyárra itt is lesz egy
kemping! Hitelt vettem fel és 1991. május 1-én
megnyitottuk a saját kempingünket. 1994-ben
Magyarországon elsőként elnyertük a Holland
Caraván Szövetség tagjai által ajánlott – Év
kempingje Európában – megtisztelő címet.

Óriási dolog lehetett ez akkoriban.
Levélben értesítettek bennünket, de a levelet
inkább elvittem egy hivatalos fordítóhoz, hogy
nem értettünk-e félre valamit. De nem. Hama-
rosan már ott álltunk az amszterdami díját -
adón, és hatalmas médiaérdeklődés mellett a

legnagyobb európai kempingek sorában ünne-
peltek bennünket. Ahogy hazaértünk, azonnal
bővíteni kezdtünk, újabb területet béreltünk az
erdőgazdaságtól, de olyan sokan jöttek, hogy a
kocsisor vége kilógott az egyes útra.

Fontos szerepet töltött be a KISOSZ-ban is.
Megyei elnöke és az országos társelnöke is vol-
tam. Az első Orbán-kormány idején sikerült
Matolcsy György támogatását megszereznem,
hogy az akkor szocialista vezetésű Győrben
zöld utat kapjon a termálfürdő-fejlesztés. A ke-
hidakustányi termálfürdőért is sikeresen lob-
biztam. A tervek jók voltak, de senki nem látott
bennük fantáziát. Fogtam magam, leutaztam
Kustányba, és rögtön láttam, hogy ezt a fürdőt
meg kell építeni. Hazaérve mindenkit meg-
győztem, így elindulhatott a beruházás.

Hogy élnek ma?
Hetvenöt éves vagyok, egy ideig gazdálkodtam,
a panziónk pedig még ma is működik, a felesé-
gem – akivel ötvenegy éve vagyunk házasok –
intézi a napi ügyeit. Három unokánk van, akik
már szintén felnőttek, és bízunk benne, hogy
hamarosan egy dédunokával is megajándékoz
bennünket a sors.

1994-BEN 
MAGYARORSZÁGON 
ELSŐKÉNT ELNYERTÜK
AZ ÉV KEMPINGJE 
EURÓPÁBAN CÍMET
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Legutóbbi cikkünk után több meg-
keresés is érkezett, hogy folytas-
suk a változókorral a sorozatunkat.
Dr. Börzsönyi Ágnes szülész-nő-
gyógyász szakorvos most is öröm-
mel állt a rendelkezésünkre.

Amenopauza kezdetekor a petefészkek
működése csökkenni kezd, majd szin-
te teljesen leáll. Ez, és a tüszőérés el-

maradása miatti következmény, hogy öszt-
rogén- és progeszteronhiány alakul ki, ezek
pedig elindítják a kellemetlen változásokat.
„Igyekeztem összeszedni közérthetően a je-
lentkező tüneteket. A hőhullámokat, a kipi-
rosodást, az erős szívdobogást, az éjszakai
izzadást és fejfájást nem is kell nagyon be-
mutatni. Jelentkezhet hüvelyszárazság, kö-
zösülés közbeni fájdalom, érzékeny vizelés,
inkontinencia. Jellemzőek lehetnek ízületi
fájdalmak, gyakori gyulladások, vérnyomás-
megugrások, súlynövekedés. Pszichés tü-
netek is megfigyelhetők: ingerlékenység, al-
vászavar, feledékenység. Csökkenhet a libi-
dó és az orgazmuskészség is” – foglalta
össze dr. Börzsönyi Ágnes szülész-nőgyó-
gyász szakorvos a menopauza tüneteit.

„A fiatalabb korban elkezdődő menopauza
esetén javaslom az életmódváltást, a káros
szenvedélyek abbahagyását. A vérnyomás
ellenőrzése is fontos, ahogy a rendszeres
szűrővizsgálatok is. A súlyosabb menopau-
zális tünetek esetén azonban már a hor-
monpótlást ajánlom, amelyhez orvosi segít-
ség szükséges. Ez tulajdonképpen az öszt-
rogén és a progeszteron hormonok gyógy-
szerrel való pótlását jelenti, s egyre jobb
eredményekkel.”  Börzsönyi doktornő hang-
súlyozta, hogy mielőtt bárkinél is megkez-
dődik a hormonpótlás, alapos kivizsgálás
szükséges. A gyógyszer kiválasztása termé-
szetesen szakorvosi feladat.  „A terápiát ja-
vasolt a tünetek felbukkanásakor elkezdeni,

egyénre szabottan. A hatás kiértékelése is
közös beteg–orvos feladat, ahogy a tovább-
haladás is” – hangsúlyozta a doktornő. „A
hormonpótlás jelentősen csökkenti a
stresszt, megelőzheti a csontritkulást, az
izom- és ízületi panaszok ellen is kiváló, nö-
veli a libidót és csökkentheti a szív- és ér-
rendszeri eredetű végzetes eseményeket is.
Nagy általánosságban azoknak javasolt,
akiknek 45 éves kor előtt megszűnik a
menstruációjuk, vagy épp a 40 és 60 év közé
esők közül azoknak, akiket a tünetek igen-
csak megkínoznak…”  

A változókor beköszöntével is hívhatjuk segít-
ségül a természet adta kincseket, ám az ala-
pos tájékozódás nem árt. „A poloskafüvet
tartják az egyik legáldásosabb gyógynövény-
nek menopauza esetén. Ösztrogénszerű
anyagokat tartalmaz, oldja a stresszt és a hü-
velyszárazság ellen is hatásos, sőt hőhullám
ellen is jó. A vöröshere enyhíti a változókori tü-
neteket, köszönhetően ösztrogénszerű izo -
flavonoidjainak és magas ásványianyag-tar-
talmának. A jamgyökér magas béta-karotin-

és dioszgenin-tartalma miatt támogatja a
hormonháztartást. Tartalmaz még DHEA-t,
amely hatásosan mérsékli a klimaxos tünete-
ket és jól hat a libidóra. Az orbáncfű közismert,
változókorban csökkenti a kellemetlen érzé-
seket és fellendítheti a szexuális életet is. Or-
báncfű alkalmazása előtt azonban minden-
képp konzultáljon hozzáértővel!  A zsálya csil-
lapíthatja az izzadást, a barátcserjéről pedig
már tudjuk, isteni adomány a hormonproblé-
mák ellen” – zárta a szakorvos. 

Ha bővebben is érdekli a téma, keresse
részletes cikkünket a honlapukon! 

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás

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

A VÁLTOZÓKOR IS LEHET KÖNNYEBB 

HORMONPÓTLÁS,  
POLOSKAFŰ ÉS JAMGYÖKÉR
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Kiskorában mindig is szívesen kézmű-
veskedett a rábapatonai születésű,
ám évek óta Győrben élő Varga Reni.

Igaz, gyerekként még egyszerű barkácso-
lással és gyöngyfűzéssel élte ki kreativitá-
sát a tehetséges fiatal tervező, aki végül az
egyik barátnője motiválására ugrott fejest
az ékszerkészítés világába. „4-5 évvel ez-
előtt a barátnőm indított egy bőrös ékszer-
márkát, és meghozta a kedvem. Elkezdtem
gondolkozni, hogy a már elsajátított gyöngy-
fűzési technikámat hogyan tudnám to-
vábbfejleszteni. Szerencsére a lendületem
azóta is tart, büszke vagyok a kis vállalko-
zásomra, különösen akkor, amikor egy-egy
kedves visszajelzést kapok a vásárlóimtól”
– kezdte beszélgetésünket Reni, aki azt is
elárulta, hogy kezdetben nem volt benne
tudatosság, ambíció viszont annál inkább,
a termékekre pedig egyre nagyobb igény
mutatkozott, gyorsan a közönség kedven-
cévé váltak.

A brand alapdarabjai között megtalálható a
klasszikus bojtos, az aszimmetrikus, a geo-
metrikus vagy éppen a színátmenetes fül-

A Clam jelentése nem más, mint kagyló, de aki egy kicsit is jártas a divatvilágban már tudja, hogy egy
fantasztikus, hazai ékszermárka neve is összeforrt ezzel az egyszerű, ám annál hangzatosabb angol
szóval. A brand megálmodójának, Varga Reninek csodás kiegészítői a sztárokat is elvarázsolták.

AZ EGYEDI TERVEZÉS VARÁZSA

KÜLÖNLEGES, AKÁR A KAGYLÓ
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Molnár Niki

bevaló, de a kedvencek között a pillangós és
a szitakötős kiegészítők is szerepelnek.
„Imádom a tavaszt, de tulajdonképpen sok
minden inspirál az alkotói folyamat során.
Mindenképpen szem előtt tartom, hogy
egy-egy darab eleganciát sugározzon, s
közben a hétköznapokban is bátran visel-
hesse a tulajdonosa. Az öltözékünk fontos
kellékei a kiegészítők, főként, ha minőségi
alapanyagból készülnek” – árulta el véle-
ményét Reni. A lány egyébként nem csak a
minőségre fektet nagy hangsúlyt, hanem
igyekszik arra is felhívni a figyelmet, hogy
aki csak teheti, az hazai tervezőktől vásá-
roljon. „Fontos, hogy szeressék az általunk
kínált munkákat. Éppen ezért nagyon szíve-
sen veszek részt vásárokon is, hiszen egy-
egy ilyen alkalom során kapcsolatba kerül-
hetek az érdeklődőkkel, ők pedig közvetle-
nül elmondhatják a véleményüket” – tette
hozzá a győri tehetség.

Reni munkáit a sztárok is szívesen viselik,
Ördög Nóra fotóiról számtalanszor vissza-
köszönnek az újdonságai, de láttuk már a
híradós Szabados Ágnest, a modell Kis Bar-
barát, a táncos Molnár Andit, vagy éppen Ki-
rály Viktor feleségét, Virág Anitát is a győri

tervező ékszereiben tündökölni. A mesés és
mutatós darabok egy győri üzlet mellett már
Budapesten is megtalálhatók, ráadásul a
WAMP-on is hódítanak. És, hogy milyen ter-
vei vannak még Reninek? Ezzel zártuk be-
szélgetésünket: „Örülnék, ha a jövőben még
többen viselnék szívesen a termékeimet,
olyan szeretettel, mint amilyennel én ma-
gam készítem őket! És persze cél az is, hogy
további üzletekben helyet kapjanak az alko-
tásaim, csodás érzés, amikor a kirakatból
visszaköszönnek a műveim!”

LÁTHATJUK
ÖRDÖG NÓRÁT,
SZABADOS ÁGNEST,
KIS BARBARÁT, 
MOLNÁR ANDIT, 
VAGY KIRÁLY VIKTOR
FELESÉGÉT,
VIRÁG ANITÁT IS
A GYŐRI TERVEZŐ 
ÉKSZEREIBEN 
TÜNDÖKÖLNI
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Már kisgyermekként imádott feste-
ni, és volt is kitől örökölni tehetsé-
gét, hiszen nagynénje festőnő volt,

aki néha megengedte neki, hogy egy kis
eget fessen, vagy csontenyvvel lealapozza
a vásznakat. A gyermekkori álmot felváltot-
ta a számok világa, közgazdaságiban érett-
ségizett, majd elvégezte a számviteli főis-
kolát, 38 éven át a Vagongyár Pénzügyi Fő-
osztályán dolgozott. Családot alapított,
munkája, elfoglaltsága mellett nem maradt
ideje hobbijára. Aztán 15 évvel ezelőtt
nyugdíjba ment, persze egy napig sem volt
nyugdíjas, azóta is egy német cégnél dolgo-
zik főállásban, de úgy döntött, szabadidejé-
ben újra ecsetet ragad. Barátnője invitálá-
sára került a Rába Paál László-képzőmű-
vészkörbe, amelyet 1949-ben Tóvári-Tóth
István Munkácsy- és SZOT-díjas festőmű-
vész alapított „Szabad Iskola”néven. A szak-
mai munkát ismert festőművészek irányí-
tották, mint például id. Barabás László,
Szalkai Károly, Barna Borbála, legutóbb pe-
dig Tanai-Guzorán Anna művésztanár. Ma
Klára a kör vezetője, és ügyeinek intézője,
aki az elmúlt 15 évben egyetlen alkalmat
sem hagyott ki a foglalkozások közül. 2008-
tól rendszeresen szervez kiállításokat, kur-
zusokat, festőakadémiákat. A harmincfős

CSODÁLJUK OT ÉS HÁLÁSAK VAGYUNK NEKI
Erdőrészletek, fák, sétányok, szemet gyönyörködtető festménye-
ken elevenedik meg egy-egy kirándulás emlékképe Csontos Klára
alkotásain. A csodálata, az elhivatottsága egész életében megvolt
a hölgynek, de csak nyugdíjas korában tért vissza gyermekkori
hobbijához, a festészethez.

szélen áll, a természetben érzem jól ma-
gam” – árulta el az alkotó.
Klára mindig vidám, mosolygós hölgy, min-
denkihez van egy-egy kedves szava, a pan-
démia alatt is ő tartotta nyugdíjas társaiban
és az alkotóközösség tagjaiban a lelket, az
interneten keresztül. Ő ugyanis nem csak a
festőkör, hanem a több mint félszáz tagot

számláló Rába Nyugdíjas Klub vezetője is,
valamint az 1930-ban alapított Ady Endre
Közművelődési Közhasznú Egyesület titká-
ra. A nyugdíjasoknak kirándulásokat szer-
vez, a napokban a fertődi rózsakertben jár-
tak, a nyár folyamán még Dunaszegre és a
Bakonyba mennek. Rendszeresen találkoz-
nak, irodalmi esteket tartanak, megünneplik

a születésnapokat, a névnapokat, beszél-
getnek, megosztják egymással gondolatai-
kat, bajaikat, senkit nem hagynak magára.
„Klári szabadidejének nagy részét az egye-
sületre és a körökre áldozza, ilyen önzetlen
emberből ma nagyon kevés van. Mások jó-
létéért dolgozik, teljesen ingyen, szervezke-
dik, összefogja az embereket, törődik velük,
olyan környezetet teremt, ahol jól érzik ma-
gukat, ahol kiélhetik a hobbijukat, amit egész
életükben szerettek volna. Csodáljuk őt és
hálásak vagyunk neki” – fogalmazott Cson-
tos Klárával kapcsolatban Böjtös Sándor, az
Ady Endre Közművelődési Közhasznú Egye-
sület elnöke.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

´́

tagság nagyrészt nyugdíjasokból áll, de fia-
talok is csatlakoznak hozzájuk, manapság
ugyanis divat lett festeni. Mindenki azt ké-
szít, amit szeretne, elsősorban tájképeket,
csendéleteket alkotnak akrillal. A pandémia
alatt Simon Veronika festőművész online
tartott kurzusain vehettek részt a tagok, így
nem maradtak le semmiről, megtanulhat-
ták a legújabb technikákat.

„Én elsősorban erdőrészleteket szeretek
festeni, ez a téma áll hozzám a legközelebb,
ugyanis sokat kirándulok, tagja vagyok egy
turistatársaságnak is, és a házikóm is erdő-

KLÁRI 
SZABADIDEJÉT 
MÁSOKRAN 
ÁLDOZZA
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2022. augusztus 3-án:

• Győr, Gyepszél utca, beépítetlen terület.
Hrsz.: 8963/7. Teleknagyság: 2543 m2. 
Kikiáltási ár: 51.000.000 Ft + 27% ÁFA

• Győr, Domb utca, beépítetlen terület.
Hrsz.: 7069/3. Teleknagyság: 2913 m2. 
Kikiáltási ár: 152.500.000 Ft + 27% ÁFA

• Győr, Erfurti utca, beépítetlen terület.
Hrsz.: 260/10. Teleknagyság: 5580 m2. 
Kikiáltási ár: 180.000.000 Ft + 27% ÁFA

• Győr, MOL-kút mellett, kivett gazdasági ép., udvar.
Hrsz.: 11674/1, 11677. 
Teleknagyság: 2 ha, 3947 m2 és 1521 m2. 
Kikiáltási ár: 1.500.000.000 Ft

2022. július 8.14

A játékhoz a vetelkedo@gyorikonyvtar.hu e-
mail-címen vagy személyesen a könyvtár
bármelyik részlegében lehet csatlakozni. A
könyvtárakban elhelyezett nyomtatott füze-
tek vagy az online felületen megtalálható Go-
ogle-űrlap kitöltésével teljesül a kihívás. Az
elolvasott könyvek szerzőjét, címét kell meg-
írniuk a résztvevőknek, de a szervezők kíván-
csiak az egyéni véleményekre is. Ez alapján
csillaggal kell értékelni az olvasmányokat
egytől ötig, illetve az összes alapján egyetlen,
néhány mondatos összegzést írni. A kihívás
szeptember 30-ig tart, a résztvevők külön-
böző ajándékokkal gazdagodhatnak.

A könyvtár által a hölgyeknek ajánlott nyári
olvasmányok közül szemezgettünk, ame-
lyek elolvasásával akár a kihívásban is részt
vehetnek:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICIT ÚTJÁN ÉRTÉKESÍTI

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási FŐosz-
tályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-227. ÜgyintézŐ:
Tóthné Szabó Noémi), valamint az interneten (www.gyor.hu
Városháza/ Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐ meg.

Olvassunk együtt! – ezzel a mottóval indított a nyárra könyves ki-
hívást a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi tér. Nyolc könyv el-
olvasása a cél, olyan kategóriákban, mint például győri szerző,
életrajzi ihletésű, 2022-es kiadású, megfilmesített könyv.

KÖNYVES KIHÍVÁS HÖLGYEKNEK

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Moran, Michelle: Egy kémnő Párizsban; Mata
Hari különleges élete: A népszerű írónő Mata
Hari (1876–1917) regényes életét tárja az ol-
vasók elé lebilincselő stílusban, de történelmi
precizitással. A buja, indiai templomoktól és
az elbűvölő, párizsi színházaktól kezdve a né-
met laktanyákig a háború sújtotta Európán át
kísérhetjük nyomon a hajdani sztár, kurtizán
és esetleg kémnő híres világát.

Orczy Emma: A Vörös Pimpernel – a magyar
származású Orczy Emma bárónő 1907-ben
írta ezt a romantikus regényt a Vörös Pimper-
nel fedőnevet használó angol lordról, aki az
1792-es szeptemberi vérengzések idején, ka-
landos körülmények között sok francia arisz-
tokratát mentett át Angliába. A könyvet több-
ször megfilmesítették és a győri színház is be-
mutatta a belőle készített darabot.

Elizabeth Adler: A Villa Romantica titka pedig
a népszerű írónő új regénye, amely ismét erő-

teljes női karakterekkel, fényűző környezettel,
lebilincselő történetvezetéssel ejti rabul az ol-
vasókat. Olvasóink figyelmébe ajánljuk még:
Naomi Alderman: A hatalom, Bíró Zsófia: A
boldog hentes felesége, Daughtry, Mikki-Lip-
pincott, Rachael: Mindvégig, Földes Jolán: A
halászó macska uccája, Samantha Harvey:
Nyugati szél, Hanna Jameson: Az utolsók, Julia
Kelly: Az utolsó kert Angliában, Kosáryné Réz
Lola: Filoména, Melania G. Mazzucco: Az épí-
tésznő, Mollináry Gizella: Az ezred lánya – Be-
telt a Föld hamissággal, Sarah Perry: Az essexi
kígyó, Ritoók Emma: Egyenes úton – egyedül,
Karen Swan: Titok Párizsban, Tompa Andrea:
Haza, Tormay Cécile: Bujdosó könyv, Rose Tre-
main: A kegyelem szigetei, Vass Virág: Az
örökké rövid története.
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Hogy van, művész úr?
Tegeződjünk, 30-40 éve még több riportot csi-
náltál velem, de látom, azóta megöregedtél.

Köszönöm. Szóval, hogy vagy, Gyula bácsi?
Jól. A múltkor ugyan elkezdtem fulladni,
péntek volt, gondoltam, fölhívom Merkely
professzort, hogy hétfőn bemegyek hozzá.
Azt mondta: nem hétfőn. Most. Beültem egy
taxiba, elmentem a Városligetbe a klinikára,
a professzor berakott az ereimbe néhány
stentet. De most már jól vagyok. Úgy dön-
töttem, egészségesen fogok meghalni. Jó,
nem most, majd egyszer.

Elvállaltad dr. Dézsi Csaba András papagá-
jos meséjének egyik főszerepét a hangos-
könyvben. Egyáltalán: olvastad?
Bevallom, két esetben olvasom el, amit el-
mondok. Ha marha rossznak találom, vagy
ha fölhívja magára a figyelmemet a téma,
esetleg a szöveg. Ezt olvastam. Jók a figurák,
rajzban és írásban is. A történet érdekes, a
szöveg jól mondható. 

Neked vannak, voltak állataid?
Persze. Például a Süsü. Azt nagyon szerettem.
De sokféle más állatom is volt. Vadászként
nyilván kutya, aztán Érdligeten tyúkok, egy
kakas is hozzám szegődött, az aranyhörcsö-
gök meg valahogy megléptek az akváriumból,
és a gáztűzhely alatt raktak fészket. 

Madár nem volt?
Az nem. 

Egy orvos meséjét olvasod fel. Mi a vélemé-
nyed az orvosokról?
Nézz ide, mutatom. Bele van írva a telefo-
nomba. „Csak jó orvos van és még jobb or-
vos. A többi nem orvos.” Egyébként gyerek-

Dr. Dézsi Csaba András Gerzson és Panka kötetéből hangoskönyv készül. Parádés a szereposztás:
mások mellett Halász Judit, Reviczky Gábor, Bodrogi Gyula, Agócs Judit, Csankó Zoltán... Ott voltunk
a felvételen, és a Kossuth-díjas Bodrogi Gyulával, a Nemzet Színészével beszélgettünk.

BODROGI GYULA NEMCSAK 
A SÁRKÁNYOKAT SZERETI
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Vig Norbert

korom óta félek tőlük. Régebben, ha meg-
láttam a „H” jelzést, átmentem az utca má-
sik oldalára. Akkor még megtehettem.

Vadászni jársz még?
Még? Hát miért ne járnak? Tudom, nem min-
denkinek rokonszenves, de ez valamiféle
természetes ősi vágy. A vadász besegít a
természetnek. Ha nem lennének vadászok,
megbillenne a természet egyensúlya. Gon-
dold el, ha nem lőnénk ki az elszaporodott,
ma már a lakóházak udvarára a kölykeivel
bemerészkedő vaddisznókat. De van egy
sztorim. Mondhatom?

Hogyne.
Az egyik ismerősöm fogott egy vadmalacot,
Misit, magához szelídítette, vitte vadászni.
Misi a magasles előtt elkezdett röfögni, oda-
csalta a vaddisznókat, a barátom meg puff,
lelőtte őket. Ezt többször is megcsinálta, Mi-
si lelkesen csalta oda a disznókat. Egyszer
viszont Misi elkóborolt és egy másik lesről
egy német vadász lelőtte. Többen sajnálták,
még többen viszont azt mondták: megérde-
melte sorsát a malac, mert elárulta a saját
fajtáját.

Rengeteg jó történeted van. A vígjátékok
természetét pedig nemigen ismerik nálad
jobban.
A jó vígjátékot rossz színész nem tudja el-
játszani. Kedvencem, amivel a legnagyobb
sikerem volt, A kaktusz virága. 

Drámai szerepből melyik volt a legemléke-
zetesebb?
Az ügynök halála. De ki ne felejtsd az éle -
temből a kabarét, mint műfajt, mert igazán
az őrzi meg az embert a közönség emléke-
zetében. Mit gondolsz, melyik szerepemre
emlékeznek a legtöbben?

Süsüre.
A gyerekek igen. De a felnőttek?

Linda papa,..?
Arra is emlékeznek, de a cotont a patikában
vásárló vevő mindenkinek eszébe jut rólam.
Csak úgy mondom neked, saját ötletem
alapján írta Trunkó Barna.

Saját élményed alapján?
Maradjunk annyiban, hogy az én ötletem
volt. Hogy miről jutott eszembe, azt nem
mondom meg.

Mivel telnek a napjaid?
Főleg olvasok, meg kisétálok Szentendrére.

A papagájmese felvételét szeretted vagy
fárasztott?
Dehogy fárasztott!  Igaz, a rendező Bakos-
Kiss Gábor vagy ötször mondatta el velem,
hogy „puszi”. Azt kérte három sz-szel szi-
szegjem el. Oké, ő a rendező, ráadásul még
igazgató is, sziszegtem neki egyet, de
azért közöltem vele: én csókolózni nem így
szoktam.

ÚGY DÖNTÖTTEM,
EGÉSZSÉGESEN 
FOGOK MEGHALNI



A
jótékonysági baracknapon ott lesz Gyôr+ Rádió

csapata is, akik 13 órától 17 óráig a legjobb da-

lokkal felvértezve várnak mindenkit a vásárcsar-

nok elôtti téren. Július 15-én délután érdemes lesz hall-

gatni a Gyôr+ Rádiót, hiszen élô bejelentkezésekkel, a

forró lekvár mellé a legforróbb nyári slágerekkel jelent-

kezik a helyszínrôl a stáb. Aki a kívánságmûsorban szá-

mot kér, egy egyedi gyôrpluszos VÁSZONTÁSKÁT kap.

Jótékonysági sárgabarackvásár

és lekvárfôzés a vásárcsarnokban

július 15-én, pénteken

11 és 18 óra között!
BARACKNAP

A
vásárcsarnok két nagy zöldség-gyümölcs kereskedôje, Szakács

Zsoltné Orsi és Markó Vendel százötven kilo gramm sárgaba-

rackot ajánlott fel, melybôl július 15-én a vásárcsarnok elôtti

téren helyben, frissen fôzött lekvár készül. Aki szeretné megkóstolni

a finomságot, hozzon magával üveget és vihet magával az elkészült lek-

várból. A kóstolóért cserébe a szervezôk tetszôleges összegû felaján-

lásokat várnak, melyet a Lurkó Alapítványnak adományoznak. Aki ked-

vet kap a befôzéshez, ezen a napon a vásárcsarnokban kedvezményes

áron vásárolhat hozzá finom, magyar alapanyagot.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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

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

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás he-
gesztő vizsga. Előnyt jelent: hegesztő minősítő
vizsga. Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend. Feladatkör: kivitelezé-
si és hibaelhárítási feladatok elvégzése, távhőveze-
téki, hőközponti és kazánházi munkák

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

Feltétel: szakirányú végzettség. Foglalkoztatás jel-
lege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend.
Feladatkör: elemes és egyéb acélszerkezeti állvá-
nyok építése állványterv alapján, előre gyártott ele-
mes állványok építése zárt térben, zsaluzási felada-
tok elvégzése helyreállítási munkáknál, faipari mű-
helymunkák elvégzése

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

Feltétel: szakirányú végzettség (elektroműsze-
rész). Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek.
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy
műszakos munkarend

Bérezés megegyezés szerint.

GÉPJÁRMUVEZETO

HEGESZTO

KAZÁNKEZELO/KAZÁNGÉPÉSZ

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

FUTÉSSZERELO

MUSZERÉSZ

´́ ´́

´́

´́

´́ ´́

´́

Ahíres aligátorteknőst korábban mun-
katársunk csatornatisztítás közben
találta Győrben, még 2013-ban. Csövi

azóta a Xantus János Állatkert Füles Bástyá-
jának lakója. Mára vízbázisvédelmi előadá-
saink, programjaink állandó résztvevőjévé
vált, az elmúlt évben számos alkalommal ta-
lálkozhattak vele a rendezvényeinkre kiláto-
gató érdeklődők, legutóbb a Győrkőcfeszti-
válon láthatták velünk. 

Nem csoda, hogy az időközben megálmodott
és megalkotott plüss példányát mindenki
szeretné hazavinni. Csövi pihe-puha változa-
ta elkíséri a Pannon-Víz Zrt. munkatársait
mindenhova, így a gyermekek találkozhattak
vele óvodai, iskolai előadásaink alkalmával,
valamint egyéb rendezvények során is. Mivel
Csövi egy nagyon egyedi teknős, ezért plüss
változatai sem mindennapi módokon lelnek
gazdára. Közösségi oldalaink szerencsés és
aktív követői rajzpályázataink, nyereményjá-
tékaink során vihették haza.

Mivel nagyon sokan szeretnének otthonra
egy ilyen teknőst, ezért Csövi újabb játékra
buzdít mindenkit, népszerű kabalánkat nye-
reményjáték útján most bárki hazaviheti!

Csövi teknőst lassan már mindenki ismeri, aki kalandos, megható
történetével az emberek nagy kedvencévé és a Pannon-Víz Zrt.
kabalájává vált. 

NYERJ CSÖVI KABALAFIGURÁT!
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt. Nem kell mást tenni hozzá, mint követni

bennünket Facebookon és játszani meghir-
detett nyereményjátékunkon! 

Ki szeretné hazavinni Csövit? Játsszon
bátran velünk!

A gazdasági helyzet és az orosz–ukrán há-
ború ellenére is népszerű úti cél a régiónk a
kirándulók körében. Győrben a 200 ezret is
átlépheti az eltöltött vendégéjszakák szá-
ma az év végére, de a Győr–Pannonhalma
térség és Sopron is népszerű úti cél. Leg-
utóbb a hétvégén, a Győrkőcfesztivál miatt
telt meg élettel és turistával a város.

PÖRÖG A MEGYE TURIZMUSA
Újdonság a járvány után, hogy a kisebb,
eldugottabb helyek és települések egyre
népszerűbbek. Ma már kistérségekben
gondolkodnak a kirándulók, itt a megyé-
ben is. Bár a 2019-es szintet még nem éri
el az idegenforgalom teljesítménye, de
főleg a belföldi turisták révén folyamato-
san nő a vendégforgalom. Az eldugott,
természetközeli helyek vonzóvá váltak,
ráadásul ezeken a területeken egyre
komplexebb szolgáltatásokat kapnak a
turisták, így felértékelődtek a kis, vidéki
szálláshelyek a megyében is.  

A jól teljesítő megyei turizmusban ráadá-
sul még rengeteg lehetőség van. Ilyen
például az, hogy végre van elég víz a Mo-
soni-Dunában, a Szigetközt is egyre in-
kább felfedezik a kirándulók.
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Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostetőszi
getelést, falak javítását,
festést garanciával, enged
ménnyel vállalok. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
30/3762712.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 2 szobás, 72 nm
es, komfortos, felújított,
gangos, határozatlan bér
leti szerződéses lakást
cserélne 70 nmnél na
gyobb, 3 vagy több szo

bás, határozatlan idejű,
belvárosi, nádorvárosi,
gyárvárosi bérleményre.
Panelépület kizárva. (Hir
detésszám: 779)

Adyvárosi 2 szobás, 53
nmes, határozott bérleti
szerződéses lakást cserél
nének 2 szobás, 55 nm
es, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra – bel
város, Adyváros, Marcal
város vagy Gyárváros te
rületére. (Hirdetésszám:
218)

Szigeti 2 szobás, 60 nm
es, komfortos, téglaépíté

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelést és hibael
hárítást vállalok Győrben
és környékén. Kisebb mun
kát is! Érdeklődni lehet az
alábbi számon: 0670/384
6557.

Ajtók, ajtózárak javítása!
Kültéri és beltéri ajtók javí
tása, zárcsere, zárjavítás,
beállítás. Telefonszám: 06
70/2237957.

Fűkaszálást, kertek rende
zését, elhagyott kertek,
telkek gondozását, fakivá
gást, tuják nyírását válla
lom. Érdeklődni lehet te
lefonon: +3620/517
2701

Kerítések, kapuk, javítása
készítése, lakatosmunkák,
költségkímélő megoldá
sok. Érdeklődni az alábbi
telefonszámon lehet: 06
70/2237957.

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

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Érdeklődni lehet
telefonon: 0670/245
8931.

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.*

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.

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

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

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

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

INNTALER TERMÉKEK
SZUPER AKCIÓBAN!

Bankkártyával is fizethet!
INGYENES 

árajánlat-készítés!

POLIFARBE 
vakolatakció!

Kültéri hôszigetelô rendszer
BOMBA ÁR minden méretre!

Az árakról érdeklôdjön személyesen!

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. (Hirdetés 
szám: 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)

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm
es, összkomfortos, határo
zatlan idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 4045
nmes, 1,5 szobás, határo

zatlan idejű, adyvárosi bérle
ményre. Bán Aladár utca ki
zárva. Kodály Z. utca és Ifjú
ság krt. előnyben. (Hirde
tésszám: 777)

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nmes, összkomfortos, fel
újított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
65–80 nmes, 3 szobás, ha
tározotthatározatlan idejű,
egybenyíló szobával, erkély
lyel, tárolóval rendelkező
bérleményre. Belváros,
Marcal III. városrész kizár
va, illetve Kossuth és Bán
Aladár u. kizárva. (Hirde
tésszám: 778)

Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

KUKARAKODÓ

Jelentkezés: munkaugy@gyhg.hu Az e-mail tárgyában tüntesse fel: kukarakodó!

munkakörbe munkatársat keres

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem
• SZÉP kártya próbaidő alatt is
• túlórázási lehetőség, havonta elszámolva
• vasárnapi és ünnepnapi pótlék
• nappali munkavégzés

Munkavégzés helye: 
• Győr, Külső Fehérvári út 1.

Feltétel:
• nyolc osztályos általános

iskolai végzettség;

Előny: 
• darukezelői végzettség
• konténeremelői

végzettség



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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ÁLLÁS

További információ: 
www.gek.hu

Az álláspályázatokat a titkarsag@
gmkgyor.hu e-mail-címre vagy a
9023 Győr, Szigethy A. út 109.
postacímre várjuk.

GAZDASÁGI MŰKÖDTETŐ
KÖZPONT GYŐ R
9023 GyŐr, 
Szigethy Attila út 109.       
titkarsag@gmkgyor.hu
Tel./fax: 06-96/510-680

A Gazdasági Működtető
Központ Győr közalkalmazotti 
jogviszonyba munkatársakat
keres:

• JOGÁSZ
• BELSŐ ELLENŐR
• RENDSZER-

GAZDA
• TITKÁRNŐ

munkakörökbe.

PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Csollán Tamara

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

Mediterrán Mámor. Július 9-én
és 10-én 9−21 óráig újra meg-
nyitja kapuit Öttevényen a
KERT. Ez alkalommal mediter-
rán, valamint évelőnövény-kiál-
lítással és vásárral, továbbá a
már megszokott ingyenes
szaktanácsadással várják az ér-
deklődőket.  > > >

Az East Tennessee State Uni-
versity kórusa ad koncertet az
Egyetemi Hangversenyterem-
ben (zsinagóga) július 10-én 19
órakor. A műsorban klasszikus
és modern művek is elhangza-
nak. A belépés ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött (katilem-
ke@contacttours.hu). > > >

Fotókiállítás a keresztény érté-
kekről. A Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége által támoga-
tott Kárpát-medencei Magyar-
ság Evangelizációjáért Alapít-

vány keresztény ünnepekhez
kapcsolódó témájú pályázati
anyagából összeállított kiállítá-
sára hívják mindazokat, akiket
érdekel a Kárpát-medencei ma-
gyar fotósok különleges látás-
módja, tiszta szíve és hite. A ki-
állítást dr. Pongrácz Attila dékán
nyitja meg július 11-én 11.45-
kor, az Apáczai Csere János Kar
Cziráki Lajos Kiállítóterében. A

kiállítás megtekinthető az intéz-
mény nyitvatartási idejében,
szeptember 8-ig. > > >

Könyvbemutató. A Civilek Győ-
rért Egyesület az NKA támogatá-
sával Ferdinand Graf von Har-
degg életéről szóló tanulmányt
tesz közzé, melyet különböző eu-
rópai levéltárakban végzett kuta-
tások során előkerült forrásokkal
együtt szerkesztett egységes
formába. A kötet egy sorozat első
része, mely Győr 1594-es ostro-
mát, majd az 1598-as visszafog-
lalását dolgozza föl, eddig nem
közölt forrásokat közzétéve.
Helyszín: Kisfaludy Könyvtár, 2.
emeleti rendezvényterem. Idő-
pont: július 13. 16 óra.  > > >

„Álmokból megszületett való-
ság” címmel Szabóné Szabó Eri-
ka akril festmény kiállítása nyílik
július 13-án 17 órakor a  Gyir-
móti Művelődési Házban (Szent
László út 35-37.). A kiállítást
Burai-Toldi Edit nyitja meg, kö-
szöntőt mond Szabó Jenő ön-
kormányzati képviselő. Közre-
működik Megyeri Zsuzsa nóta-
énekes. A tárlat augusztus 12-ig
a művelődési ház nyitvatartási
idejében látogatható.  > > >
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159.000 Ft
VW T-ROC 1.5 TSI Life DSG már havi nettó

-ért cégek részéreúj autó?
Félévente

A tájékoztatás nem teljes körű.
További részletek: 

carmenrent.hu

Sokat gondolkodott rajta, hogy elfogadja az
ETO ajánlatát?
Nem kellett nagyon töprengenem a dönté-
sen. Örültem a felkérésnek, rendkívül meg-
tisztelő, hogy egy ilyen nagy múltú klubnál
vállalhatok szerepet. Hatalmas lelkesedés-
sel vágtam bele a munkába.

A szurkolók vágya, hogy a gárda mihama-
rabb visszajusson az élvonalba. Reális elvá-
rásnak tartja ezt?
Előrébb szeretnénk végezni a bajnokságban,
mint a tavalyi szezonban, de minden attól
függ, hogyan sikerül megerősíteni a csapatot.
Nem kérdés, hogy a táblázat első felében kell
zárnunk, s remélhetőleg akár még a dobogóra
is odaérhetünk. Azt látni kell, hogy az NB II me-
zőnye rendkívül erős, elég csak az MTK-t, a
Gyirmótot vagy a Diósgyőrt említeni. Szeret-
nénk türelmet kérni a szurkolóinktól.

Nyilván azért kéri ezt a drukkerektől, mert
egy csapat felépítése nem megy egyik nap-
ról a másikra, időt vesz igénybe. Hosszú
távra tervez Győrben?
Igen. Úgy vélem, a klubnak fényes a jövőképe
a tulajdonosváltást követően. Sikerre éhesek

Tímár Krisztiánt nevezték ki az NB II-es ETO FC vezetőedzőjének. A szakember játékosként négy alkalom-
mal szerepelt a magyar válogatottban, légiósként futballozott Finnországban, Angliában és Vietnamban,
idehaza pedig többek között a Videotont és a Ferencvárost is erősítette. A 42 éves tréner legutóbb az
U19-es válogatott szövetségi edzőjeként tevékenykedett, most kétéves szerződést kötött a győri klubbal.

TÍMÁR KRISZTIÁN LETT AZ ETO TRÉNERE

„SZERETNÉNK MAGUNK MELLÉ 
ÁLLÍTANI A SZURKOLÓKAT”
Szerző: Pécskai István
Fotó: eto.hu

vagyunk, de reálisan kell gondolkoznunk. A
klubnál senki sem mondta nekem, hogy köte-
lező rögtön, az első idényben kivívni a feljutást.
Természetesen ígérem, mindent megteszünk
ennek érdekében, s én lennék a legboldogabb,
ha ez már a következő szezonban sikerülne.

Milyen játékosokkal kívánja megerősíteni a
keretet?
Elsősorban fiatal, tehetséges futballistákat
szeretnénk szerződtetni, akik hosszú távon
erősíthetik az ETO-t. Természetesen kiemelt
figyelemmel követjük az akadémia növendé-
keit. A klubnak hatalmas értéke az utánpótlá-
sa, bízom benne, hogy minél több saját neve-
lésű futballistát tudunk beépíteni a csapatba.

Számít a gárda rutinos tagjaira, például
Priskin Tamásra és Kiss Mátéra?
Most fogom csak igazán megismerni a keret
tagjait, de természetesen ezek a játékosok
fontos elemei a csapatnak, a tapasztalatuk-
kal sokat segíthetnek a fiataloknak.

Milyen futballt ígér az ETO szurkolóinak?
Az én hitvallásom szerint egy csapatnak kez-
deményező focit kell játszania. Agilis, kemény
és fegyelmezett védekezésre van szükség, s
a cél, hogy ebből hatékonyan tudjunk táma-
dásokat indítani, majd gólokat szerezni. Ígér-
hetem, a játékosaim a kezdő sípszótól egé-
szen a lefújásig küzdeni, hajtani, ha kell,
csúszni-mászni fognak a győzelemért.

Bízik abban, hogy sikerül a csapatnak el-
nyerni a közönség bizalmát?
Ezért dolgozunk. Az ETO-drukkerek támo-
gatása óriási erőt adhat a meccseinken,
egyértelműen értük futballozunk. A hozzá-
állásunkkal és a teljesítményünkkel szeret-
nénk magunk mellé állítani a szurkolókat.

AGILIS, KEMÉNY 
ÉS FEGYELMEZETT 
VÉDEKEZÉSRE 
VAN SZÜKSÉG
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A csapat az elmúlt kiírásban végig
versenyben volt a továbbjutásért
a csoportkörben, ami sajnos végül
nem sikerült neki. A játékosok a
szakmai stábbal és a vezetőség-
gel karöltve azon vannak, hogy a
következő szezonban ez a cél is
megvalósuljon. A győriek új veze-
tőedzővel, az U19-es magyar vá-
logatottal vb-bronzérmet szerző
Cziczás Lászlóval kezdik meg a
felkészülést augusztusban.

„Nagyon várom már az új kihívást.
Azon dolgozunk majd, hogy sike-
resek legyünk. Nem lesz egyszerű
feladat, mert minden csapat erő-
södik, de a feltételek adottak. A
keret a tavalyihoz képest nem
változott érdemben. Tisztában
vagyok a játékosok képességei-
vel, erősségével, szeretnénk ki-
hozni belőlük a maximumot. Bí-

A Magyar Kézilabda Szö-
vetség (MKSZ) elkészítette
a K&H liga 2022–2023-as
évadának sorsolását. Az
MKSZ székházában tartott
eseményen eldőlt, hogy az
élvonalbeli címvédő, 16-
szoros bajnok Győri Audi
ETO KC a Budaörs ellen
kezdi meg a pontvadásza-
tot. A találkozóra majd
szeptember elején, hazai
pályán, az Audi Arénában
kerül sor. A szurkolók által
leginkább várt rangadót, a
Ferencváros elleni össze -
csapást először Budapes-
ten bonyolítják le a 7. for-
dulóban. A két zöld-fehér
együttes visszavágóját
majd a 20. fordulóban, az
Audi Arénában rendezik, a
találkozó hivatalos idő-
pontja 2023. április elseje.
A bajnoki mérkőzések pon-
tos dátumáról megkezdték
az egyeztetést a csapatok.
A végleges menetrendről
majd a későbbiekben ad-
nak tájékoztatást.

A nevezések száma meghaladta a négyszázat,
és legalább 69 ország küldi el legjobbjait a
Papp László Sportarénába, ahol már a 2024-
es párizsi játékok kvótáiért lehet pontokat
gyűjteni. A magyar válogatott vezérkara, Mu-
rakami Kijosi technikai igazgató, Ungvári Mik-
lós férfi-, és Braun Ákos női szövetségi kapi-
tány döntése nyomán a keretben sok fiatal kap
lehetőséget, a rendező jogán ugyanis Magyar-
ország minden súlycsoportban négy főt indít-
hat – számol be a judoinfo.hu, valamint a Győri
Atlétikai Club (GYAC) honlapja.  

A viadal mindhárom napján éremesélyes
magyar versenyzőnek lehet szurkolni. A

SIPOCZ ÉS UNGVÁRIIS A CSAPATBAN
A tervek szerint harminc cselgáncsozó, köztük három győri képvi-
seli a magyar színeket a hétvégi budapesti olimpiai kvalifikációs
Grand Slam-tornán.
Szerző: Győr+
Fotó: ijf.org

pénteki nyitónapon a kétszeres Grand
Slam-győztes, olimpiai ötödik Pupp Réka,
szombaton a háromszoros Eb-bronzér-
mes, Grand Slam-győztes Ungvári Attila
(GYAC), az Európa-bajnok Karakas Hedvig
és a legutóbbi, ulánbátori GS-versenyen

bronzérmes Varga Brigitta, vasárnap pedig
az olimpiai bronzérmes, ugyancsak Grand
Slam-győztes Tóth Krisztián, valamint a
hatszoros korosztályos Európa-bajnok Si-
pőcz Richárd (Széchenyi Egyetem SE) lesz
a „húzónév" a hazaiak közül.

Ungvári Attila és Sipőcz Richárd mellett Vida
András (GYAC) is a győri színeket képviseli a
judós világeseményen, ahol a hölgyek között
Gyertyás Rózának, a koroncói Tutti Judó Klub
kiválóságának is drukkolhatunk.

Lesznek ugyanakkor neves hiányzók is,
sérülése miatt nem lehet ott a mezőnyben
az Európa-bajnoki bronzérmes Özbas Szo-
fi, ahogyan a sérüléséből felépülő, junior
világbajnok Sáfrány Péter sem áll még ké-
szen a bevetésre. A nézők számára ingye-
nes lesz a belépés a Grand Slam-viadalra,
a jegyekhez előzetes regisztráció útján le-
het hozzájutni a Magyar Judo Szövetség
felületén.  

´́

AZ EURÓPA-KUPÁBAN INDULHAT
AZ UNI GYŐR MÉLY-ÚT

SORSOLTAK A 
NŐI KÉZILABDA
NB I-BEN

A női kosárlabda NB I-ben szereplő UNI Győr MÉLY-ÚT határidőre beadta a
nevezését az Európa-kupa 2022/23-as idényére, így az együttes a követ-
kező szezonban is megmutathatja tudását az európai porondon.

Szerző: Pécskai István
Fotó: gyorikosar.hu

zom benne, hogy eredményes
időszak előtt állunk” – jelentette
ki a szakember.

Cziczás legutóbb Miskolcon dol-
gozott klubcsapatnál, 2020-ban
távozott a Diósgyőr gárdájától.
Amellett, hogy Győrben szeret-
ne sikeres lenni, az U20-as női
válogatottat is irányítja. A nem-
zeti csapat trénereként idén a

soproni Európa-bajnokságon
szeretne nagyot dobbantani.

„Nagyjából a tavalyi kerettel vé-
gezhetjük a felkészülést. Sajnos
akadnak hiányzóink, de remé-
lem, hogy ismét eredményesek
leszünk, és augusztus közepén
esetleg egy Eb-éremmel kezd-
hetem a munkát Győrben” –
tette hozzá Cziczás László.
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Afiúk az előző szezonban az
U18-as és az U21-es baj-

nokságban is játszottak, mind-
két korosztályban egészen a ne-
gyeddöntőig jutottak. Az U21-es
ligában drámai körülmények kö-
zött, nagy fordítással múlta felül
a győrieket a Vasas.

Nem véletlenül legendás a Graboplast Győri
VSE nyári sporttábora. Számos későbbi
versenyző itt találkozott először az evezés

szépségeivel és sajátította el a sportág alapjait.
Sokan őriznek közülük szép emlékeket az itt eltöl-
tött napokról. „Gyönyörű vízpart, jó levegő, moz-
gás és remek társaság – többek között ezért sze-
retik annyian ezt a tábort. Naponta két sportfog-

CSÉMI DÁVID ÉS VARGA ZARÁND
AMERIKAI ÁLOM

Szerző: Pécskai István
Fotó: Potomac Patriots

A 18 éves Csémi Dávid és Varga Zaránd az Egye-
sült Államok Premier Hockey League elnevezésű
jégkorong-bajnokságába (USPHL) szerződött. A
két hokis, aki a Potomac Patriots játékosa lesz, az
elmúlt éveket a Győri ETO utánpótlásában töltötte.

Csémi és Varga új klubja, a Poto-
mac Patriots az USPHL-ben sze-
repel, amelyet 2012-ben alapí-
tottak. A liga az Egyesült Álla-
mok nívós juniorbajnokságai kö-
zé tartozik. Az előző idényben a
Potomac Patriots az ötcsapatos
délkeleti divízió utolsó helyén
végzett, így nem jutott be a rá-
játszásba. Az USPHL-ben tavaly
négy honfitársunk (Banga Nán-

dor, Szekeres Tamás, Barna Dá-
vid és Tóth Tamás) szerepelt,
míg a magyar edzők közül, az elit
kategóriában Kaibás Kornél te-
vékenykedett.

Idén is több száz gyermek ismerke-
dik az evezéssel a győri kajak-kenu
szakosztály nyári táborában.

lalkozást tartunk, amely hétfő délelőttönként
mindig úszásfelmérés, a többi alkalommal pedig
kajakozás, kenuzás, sárkányhajózás vagy éppen
SUP-ozás, valamint lehet tengózni, társasjáté-
kozni és pihenni is” – mondta el Kovács Sára szak-
edző.

A munka mindig a szárazföldi oktatással kezdődik:
a gyerekeket először megismertetik a hajótípu-
sokkal, a lapátokkal, majd megmutatják nekik azt
is, hogyan kell biztonságosan hajóba szállni. Csak
ezután következik az első vízre szállás. „A táboro-
zók megtanulják a szabadvízi fürdőzés szabályait,
és természetesen felhívjuk a figyelmüket a veszé-
lyeire is. Ezen a héten 32 fiatallal dolgozunk, júni-
ustól augusztus első hetéig több százan érkeznek
hozzánk” – tette hozzá a szakember.

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: O. Jakócs Péter

Varga Zaránd

VÍZPART, NAPSÜTÉS, 

VAKÁCIÓ!

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

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

Kiemelt ajánlat: július 8—14.

3599 Ft/kg

4199 Ft/kg

Marhalábszár

Giana fehérbab
chilis szószban

425 ml, 468,24 Ft/l 

199 Ft/db

Mangalica vékonykolbász

Sertéslapocka

1299 Ft/kg

399 Ft/db

Hamé tonhalas krém
100 g, 3.990 Ft/kg

Maczkó villányi
vörös bor
0,75 l, 932 Ft/l

Marha vesepecsenye
fagyasztott 7499 Ft/kg
Marhacomb 4349 Ft/kg

Man. vastagkolbász 5799 Ft/kg
Man. kenyérsz. 1799 Ft/kg
Mangalica sertészsír 2199 Ft/kg

J+T Hús Kft.

699 Ft/db




