


Johanna egykor a győri
Richter János Zeneművészeti

Szakgimnázium és a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium tanuló-

ja volt, de már kislány korában meg-
mutatkozott zenei zsenialitása. Jelenleg

Frankfurtban végzi egyetemi tanulmányait,
ám az élet egy óriási lehetőséget sodort elé:
néhány hete a berlini Staatskapelle próbajáté-
kára meghívott 21 fuvolista közül ő bizonyult
a legjobbnak. Kétéves akadémiai ösztöndíja
szeptember 1-jével indul, így egy évet már biz-

Szerző: 
P. Csapucha

adrienn
Fotó: nánási Pál

Keszei Johannának már a megjelenése is
elbűvölő, ahogy pedig választott hangsze-

rén, a fuvolán játszik, egészen földöntúlinak
hat. Tehetségét persze mások is felfedezték, a

győri fiatal augusztusban Berlinbe költözik, hiszen
Daniel Barenboim zenekarába, a világhírű Staatskapelle

társulatába nyert felvételt akadémista tagként.
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tosan halaszt az egyetemen, de egyáltalán
nem bánja, óriási izgalommal tekint a jövőbe.

Johannát vizsgák és koncertek sokasága között
telefonon értük utol, de sűrű időbeosztása elle-
nére örömmel adott interjút. „Valóban elég moz-
galmasak a napjaim, a vizsgák után például még
egy nizzai mesterkurzus is vár rám július végén,
így a szokásos nyári szünet is elmarad. Nagyon
sokszínű lesz a berlini program, sok feladat vár
rám. Közreműködhetek majd a szimfonikus
koncerteken, opera- és balettprodukciókban, de
egyéni és kamarazene-óráim is lesznek. Nagyon
hálás vagyok a sorsnak azért, hogy fiatalon ilyen
sok szakmai tapasztalatot gyűjthetek” – fogal-
mazott szerényen a fiatal fuvolista.

Földre Szállt
FUVOLISTA ANGYAL

A lekvárból bárki vásárolhatott tetszőleges
áron, a befolyt összegből pedig a győri kór-
ház Lurkó Alapítványát támogatták. Sőt,
aznap akciós áron vásárolhatták meg a ba-
rackot a befőzni szándékozók. 

Markó Vendel és kereskedőtársa, Szakács
Zsoltné Orsi nem sokáig gondolkozott, hogy
összefogjanak és népszerűsítsék a magyar
barackot, illetve jótékonykodásra buzdítsák a
vásárlókat. A gyermekeket egyébként is na-
gyon kedvelik, az üzletpolitikájuk is az, hogy

TömeGeKeT vOnzOTT A JÓTÉKONYSÁGI BARACKNAP

Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter 

Kiemelkedő sikerrel zárult az első jótékonysági baracknap a vá-
sárcsarnokban, ahol a piac két állandó zöldség-gyümölcs keres-
kedője 150 kilogramm sárgabarackot ajánlott fel, melyből lekvárt
főztek a piac kofái. 

minél több magyar zöldséget és gyümölcsöt
fogyaszthassanak a kicsik és nagyobbak. A
vásárlók is örültek a lehetőségnek, hiszen ak-

ciós áron vásárolhatták meg a lekvárba valót
a baracknapon. Teleki Éva rendszeres látoga-
tója a vásárcsarnoknak, kifejezetten örült a
rendezvénynek: „Nekem csak a magyar áru
kell, én azt szeretem. Szeretek eltenni zöldsé-
get, gyümölcsöt, mindent saját kezűleg, pedig
80 éves vagyok. Egy kis dzsemet főzök most
a barackból. Nagyon örülök ennek a jótékony-
sági rendezvénynek, jó dolognak tartom és
adtam is a gyermekeknek. Megérdemlik, na-
gyon szeretem őket, a mindeneim! – mondta,
miközben a gyümölcsöket válogatta a téren,
ahol már javában rotyogott a lekvár a hatal-
mas üstökben. Hagyományos recept alapján
főtt a narancssárga finomság, csak cukor és
szeretet került mellé, hiszen ez a legjobban
bevált recept. A 150 kiló gyümölcsből egyéb-
ként nagyjából 170 üveg lekvárt jött ki.

A baracknapon ott volt a Győr+ Rádió csa-
pata is, akik a legjobb zenékkel vidították az
eseményen résztvevőket.  
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a Győr+ KérDez
Borsi róbert a 10. számú választó -
kerület képviselője, körzetéhez tarto-
zik marcalváros i. középső, adyváros
északi és nádorváros déli területe. a
politikus „Töviről hegyire” címmel hir-
dette meg programját, amelynek lé-
nyege, hogy a választókerületében ta-
lálható közterületeken fellelhető hi-
bákat szeretné kijavíttatni. azt kér-
deztük tőle, hogy haladnak a javítá-
sok, s milyen munkálatokról van szó.

Noha minden évben ellenőrzöm, mi-
lyen fejlesztésekre és újításokra van
szükség, idén június közepén jött a
gondolat, hogy ezt a programot ezzel
a névvel meghirdessem, s ezáltal még
nagyobb figyelmet fordítsunk a hibák-
ra, amelyeket természetesen szeret-
nénk kijavítani. Öt utcát végigjárva
összesen ötven problémát írtam ösz-
sze. Ezeknek egy részét már orvosol-
tuk, a fennmaradók esetében pedig el-
indítottuk a folyamatot, s nyár végéig
szeretnénk mindegyikre megoldást ta-
lálni. A Nádor utcában kicserélték a pa-
dokat, elbontottuk a régi, vasbetonból
készült pingpongasztalt, illetve megja-
vítottuk, s ezáltal még biztonságosab-
bá tettük a kutyafuttató oldalsó leme-
zeit. Az Ikva utcában parkolóhelyeket
festettünk fel. Ezenkívül olyan tétele-
ket is említhetünk, mint a közvilágítás
javítása, a játszótéri kerítés felújítása,
a csatornafedlapok rendbetétele.

Természetesen a lakossági bejelentések
nagy segítséget jelentenek számunkra is,
naponta jönnek az e-mailek azzal kap-
csolatban, hogy mit kellene helyre hozni,
mi szorul karbantartásra. Ezeket a beér-
kező leveleket folyamatosan kezeljük, és
továbbra is várjuk az észrevételeket. A
problémák jelen vannak, s nekünk az a
célunk, hogy mindet megoldjuk.

a KéPviSelő válaSzol

Számos aktuális, az országot és Győrt érintő
témáról beszélt a csütörtök reggeli viziten a
polgármester. dr. dézsi Csaba András a
Győr+ Rádió műsorában elmondta: már zaj-
lik a gázszerződés előkészítése, ugyanis si-
került megállapodni az MVM-mel. A város-
vezető hangsúlyozta azt is, hogy idén sem
lesz tűzijáték a városban.

„Számomra az állatvédelem nagyon fontos,
azért, hogy tíz percig durrogtassunk, nem
kell az állatokat riogatni”– kezdte a vizitet
dr. dézsi Csaba András, egy hallgatói kér-
désre válaszolva.

Egy fontos aktualitásról, a várost érintő gáz-
helyzetről is beszélt a Győr+ Reggeli vendége.
A Győr-Szol Zrt. kapott egy ajánlatot az MVM-
től, ami jelentősen kedvezőbb ajánlat az eddi-
gieknél, így jelenleg is zajlik a szerződés elő -
készítése. Kiemelte továbbá, hogy sok meg-
beszélésen járt az elmúlt napokban, ahol Győr
város érdekeit képviselte mind a minisztériu-
mokban, mind pedig az államtitkároknál.

PolgármeSteri viziT

dr. dézSi: IDÉN SEM LESZ
TUZIJÁTÉK GYORBEN!´́´́
Szerző: P. Csapucha adrienn
Fotó: marcali Gábor

„Sokrétű megoldandó feladatok várnak
ránk, a Covid-járvány után jött a háború, s
vele egy világválság. Sokan nyertesei lesz-
nek a háborúnak, de Európa sokat veszít.
Az, hogy az ország stabil maradjon, a kor-
mány feladata, az pedig, hogy Győr stabil
maradjon, az én feladatom” – hangsúlyozta
a városvezető. dr. dézsi úgy véli, hogy
ugyan a fejlesztések most lelassulnak, de a
jövőt mindenképpen tervezni kell, így amint
lesz lehetőség a beruházások indítására és

folytatására, már kész tervekkel tudnak
előállni. „Az a fontos, hogy az ország meg-
őrizze a békét” – emelte ki a polgármester
a viziten. A fejlesztések sorában kiemelte
az ipari park bővítését, mint mondta, annak
idején nem gondolta volna, hogy polgár-
mesterként ő lesz az, aki elmondhatja,
hogy minden idők egyik legnagyobb ipari-
park-bővítése valósul majd meg Győrben.

A két héttel ezelőtt, ugyancsak a Győr+ Rá-
dióban bejelentett LEd-csereprogram sem
maradt ki a beszélgetésből. „Nagyon fon-
tos számomra a környezetvédelem, és az
érmeosztás kapcsán azon gondolkoztam,
hogy egy hasonló akció keretében hogyan
tudnánk segíteni a győrieknek.” A terv az,
hogy mindenkinek névre szóló csomagban
fogják átadni a LEd-égőket, amelyekkel
háztartásonként sokat lehet majd spórolni.
A győriek így ingyen cserélhetik le a lakás
minden izzóját.  

a vizitről készült teljes írásunk
a gyorplusz.hu-n olvasható.

„AZ, HOGy GyőR
STABIL MARADJON,
AZ ÉN FELAdATOM”
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Elfogadta az Országgyűlés Magyaror-
szág 2023-as költségvetését, jövőre a
legfőbb cél az eddig elért eredmények

megőrzése és a biztonságos működés fenn-
tartása. Erről Győr országgyűlési képviselője
beszélt egy szerdai sajtótájékoztatón. 

„Több mint 1500 milliárd forinttal honvé-
delmi és rezsivédelmi alapokat hoztunk
létre, a családok támogatását 450 milliárd
forinttal megnöveltük, nyugellátásra 730
milliárd forinttal, oktatásra 200, egész-
ségügyre pedig 100 milliárd forinttal for-
dítunk többet jövőre” – mondta Simon
Róbert Balázs. 

A háborús, inflációs helyzet ellenére a Győr-
ben megkezdett nagyberuházások folyta-
tódnak, jelentette be a képviselő. A vízi él-
ménypark, a mentőállomás, a parkolólemez,
az innovációs park és a Prohászka-iskola
felújítása is haladni tud. 

elfOGaDOTT BüDzSé, 
FOLYTATÓDÓ GYORI FEJLESZTÉSEK    
Szerző: zombai-Kovács Ákos
Fotó: marcali Gábor

„Az önkormányzat nagyprojektjei közül a vízi
élménypark, a mentőállomás és az adyvá-
rosi parkolólemez építése folytatódhat, eh-
hez a kormányzat továbbra is biztosítja a
forrásokat, az egyetem innovációs parkja is
a tervek szerint készül, illetve a Prohászka
Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda felújí-
tása is rendben folyik. Ez az egyházmegye
beruházása, szintén állami forrásból” – tette
hozzá az országgyűlési képviselő. 

A belső, keleti tehermentesítő út és egy új
Mosoni-duna-híd megépítését azonban
egyelőre elhalasztották. „2023-ban bizto-
san nem fog elindulni ez a fejlesztés, két mi-
niszterrel is tárgyaltam erről az elmúlt idő-
szakban. Arra kaptam ígéretet, hogy ebben
a parlamenti ciklusban elindulhat ez a szin-
tén fontos beruházás” – hangsúlyozta a po-
litikus. A képviselő kiemelte, a kialakult gaz-
dasági helyzetben a megyét érintően, a Sop-
ron mellett készülő Fertő-parti nagyberuhá-
zás munkálatait ugyancsak felfüggesztet-
ték, de végleges döntés még abban az
ügyben sincs. 

´́

„Az új kormányzati struktúrában létrejött egy
területfejlesztési tárca nélküli minisztérium –
kezdte a Győr+ Média érdeklődésére Czunyiné
dr. Bertalan Judit, majd így folytatta: Navra-
csics Tibor miniszter öt kormánybiztost jelölt
ki, akik az ország öt gazdasági zónájáért felel-
nek. Az Északnyugat-magyarországi Gazda-
ságfejlesztési Zóna hat megyéből áll: Komá-
rom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron, Fejér,
Veszprém, Vas és Zala. A feladat egy össze-
hangolt gazdasági program elkészítése, a fej-
lesztések, koncepciók koordinálása. Az első
ilyen jellegű találkozóra került most sor, me-
lyet majd tematikus tanácskozások követnek
a közeljövőben. Ezenkívül ma a Széchenyi Ist-
ván Egyetem vezetőivel együttműködési

GAZDASÁGFEJLESZTÉSROL TanÁCSKOzTaK´́

megállapodást kötöttünk, hogy a tudomá-
nyos munka is segíthesse a gazdaságfejlesz-
tést mind a képzéssel, mind a tudományos
műhelyek jelentette háttérbázissal.”

Németh Zoltán arról szólt, hogy a mostani
konzultáció célja összhangba hozni az el-
képzeléseket úgy, hogy ezáltal az erőssé-
geink még jobban megerősödjenek, a
gyengeségeink pedig erővé kovácsolódja-
nak. „Az eseményen jelen volt az Agrárka-
mara, a Kereskedelmi és Iparkamara, a
Vállalkozók Országos Szövetsége, a Mi-
niszterelnökség területfejlesztést és uniós
ügyeket koordináló államtitkára, a Kor-

mányhivatal, a Széchenyi-egyetem, az or-
szággyűlési képviselők, valamint a na-
gyobb városok polgármesterei” – mondta
megyei közgyűlés elnöke.

Gazdaságfejlesztési konzultációt tartottak a megyeházán. Czunyiné
dr. Bertalan Judit, az északnyugat-magyarországi Gazdaságfejlesztési
zóna komplex fejlesztéséért felelős kormánybiztos a megye gazdasá-
gi, oktatási és közigazgatási szereplőivel találkozott, az egyetem kép-
viselőivel pedig együttműködési megállapodást kötött. a tanácskozá-
son jelen volt dr. Dézsi Csaba andrás, városunk polgármestere is, aki
ezt követően a városházán tárgyalt a kormánybiztossal.
Szerző: J. Kovács andrea
Fotó: Ács Tamás
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Aprogramok 9.30-kor, egy Kuopio
park–Ifjúság körút–Szenes Iván park
útvonalon végighaladó zenés ébresz-

tővel kezdődnek, amelyért a Téti Fúvós -
zenekar lesz a felelős. A gyermekek egyik nagy
kedvence, Kovácsovics Fruzsina is visszatér, és
ahogy azt tőle már megszokhattuk, csupa mo-
soly, csupa szív koncerttel örvendezteti meg a
kisebbeket és nagyobbakat is. A nap folyamán
egyébként lesznek ügyességi vetélkedők, rajz-
versenyek, kézműves foglalkozások, ugrálóvá-
rak, kisvasutas és omnibuszos utazások, állat-
simogató. Felsorolni is nehéz lenne mindent,
amivel a szervezők készülnek. 

Elsősorban a blues-zene szerelmeseinek
szól majd a 17 órakor kezdődő Takács Ta-
más Blues Band zenekar koncertje, s bizto-
san felcsendülnek majd olyan slágerek, mint
a Pocsolyába léptem, a Megöl a vágy és a
Zakatol a vonat. 

a nyár egyik legnagyobb bulijára kerül sor július 30-án adyvárosban, a Szenes iván parkban. a tó kö-
rüli festői környezet, a színes programok és a zenei felhozatal mindenki számára remek kikapcsoló-
dási lehetőséget nyújt.

ADYVÁROSI CSALÁDI NAP SzeneS ivÁn-dalokkal
Szerző: Győr+
Fotó: vig norbert

A 19 órakor kezdődő Szenes Iván Emlékest
előtt a köszöntőt dr. dézsi Csaba András
polgármester és Radnóti Ákos alpolgármes-
ter, a körzet önkormányzati képviselője
mondja, akik nélkül a rendezvény nem jöhe-
tett volna létre idén sem. Az este fő eleme
tehát a Szenes Iván Emlékest lesz, amelyen
a műsorvezető szerepét a legendás szerző
lánya, Szenes Andrea tölti be. Szenes Iván
örökségét ápolni nemes feladat, hiszen

nevéhez olyan örökzöldek fűződnek, ame-
lyek soha nem mennek ki a divatból: Nehéz
a boldogságtól búcsút venni, Isten véled,
édes Piroskám, Tölcsért csinálok a kezem-
ből, és a sort még hosszan lehetne folytatni.
Az egykori zseni munkásságának felidézé-
sében közreműködik majd az Apostol együt-
tes, Nyári Károly és lánya, Aliz, Binkhy, Bod-
rogi Gyula és unokája, Enikő, Voith Ági, Za-
latnay Sarolta, Kocsis Tibor és Opitz Barbi.

A felújítás 13 millió forintba került, az össze-
get a győri önkormányzat biztosította az Út-
kezelő Szervezet költségvetésében.

„Elsőként csak az aszfaltrétegeket terveztük
kicserélni. Ugyanakkor, egy mintavételt kö-
vetően a teljes útpályaszerkezet cseréje
mellett döntöttünk. Az alapréteg nem volt
homogén összetételű és vastagságú. Ennek
megfelelően felbontottuk a tönkrement bur-
kolatot, és az új betonalapra két rétegben
mintegy hatvantonnányi új aszfaltot építet-
tünk be. Emellett ezen a szakaszon a sze-
gélyköveket is kicseréltük, a munkálatok vé-
gén pedig az útburkolati jeleket újrafestet-
tük” – mondta Máthé-Tóth Péter, az Útke-
zelő Szervezet intézményvezetője.

Hiánypótló fejlesztés született, ami azonban
nem egészen sikerült úgy, ahogy szerették

ÚTBURKOLATOT CSERÉLTEK gyárvároSban

Győr-Gyárvárosban, a Tompa utca nagysándor József útra csatlakozó ágán évente többször alakult ki burko-
latkipergés vagy kátyú. a több mint 40 éves úton láthatók voltak a régi javítások, foltozások nyomai – szak-
mai szempontból indokolt volt a burkolat cseréje. az érintett, 200 négyzetméteres útszakaszt most adták át. 

Szerző: Győr+ média
Fotó: vig norbert

volna. dr. dézsi Csaba András városvezető
az útfelújítás környezetében talált kifogásol-
nivalókat.
„Polgármesterként az a dolgom, hogy a la-
kók szemszögéből figyeljem a történéseket.
Kértem a Pannon-Víz Zrt. igazgatóját, hogy

jöjjön ide, és vizsgálja meg, hogy a lefolyók-
ban miért áll a víz. Ez normális esetben nem
történhet meg. Kértem, hogy olyan szerke-
zetet építsenek, amelynek az oldalán is van
lefolyási lehetőség. A járdák sincsenek túl jó
állapotban, de persze ez nem volt a felújítás
része” – jegyezte meg a polgármester.

Hajtó Péter önkormányzati képviselő hangsú-
lyozta, 2019 óta kiemelt figyelmet fordítanak
a karbantartási, felújítás igényekre, amelyek a
lakosság közvetlen környezetét érintik.
„A mostani út felújításával minőségi probléma
nincs, a környezetét ugyanakkor nem úgy ál-
lították helyre, ahogy az elvárható lenne. Ez
nyilván pótolható, és erre meg is kérjük a ki-
vitelezőt. Lakossági szempontból is tökéle-
tesnek kell lennie a munkának. Vízelvezetési
és kerékpáros szempontokat ugyancsak mu-
száj figyelembe venni egy ilyen útszakasznál.
Ezeket a hibákat helyre kell hozni. Szükséges
pótolni, ami nem fért bele a költségvetésbe”
– fogalmazott a képviselő.
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Szerző: J. Kovács andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

A város vezetése elkötelezett híve a környe-
zetvédelemnek és az ezzel kapcsolatos tár-
sadalmi felelősségvállalásnak. Ezért született
meg tavaly az I. Győri Klíma Expo ökotemati-
kus kiállítás. A kétnapos esemény minden
korosztály számára színvonalas, sokrétű és
szórakoztató 2-3 órás programot nyújtott.

„A célunk az volt, hogy a környezettudatos
gondolkodást és cselekvést az elvi szempon-
tok szintjéről a közösségi együttműködés
szintjére helyezzük” – kezdte Herman Etelka.
„Úgy is mondhatjuk, hogy ez az esemény volt
az első lépcső a lakosság környezettudatos ne-
velésének útján. Ezt szeretnénk idén folytatni.”

A II. Győri Klíma Expón a környezetvédelemhez,
a fenntarthatósághoz kapcsolódó kiállítók
vesznek részt. Várják azoknak a cégeknek, tár-
saságoknak a jelentkezést, akik kiemelt figyel-

Javában zajlanak a ii. Győri Klíma expo előkészítő munkálatai. herman etelka, a Környezetvédelmi
Osztály vezetője kollégáival már a szeptember 30. és október 2. között zajló rendezvényt szervezi.

met fordítanak a környezetvédelemre. A fel-
merülő kérdéseket, illetve a kiállításra a jelent-
kezést a kobi@gyor-ph.hu címre lehet küldeni.

„A lakosság számára ingyenes eseménysorozat
szakmai nappal kezdődik a Széchenyi István
Egyetem szervezésében” – folytatta az osz-
tályvezető.  „A vállalatok, cégek képviselői elő-
adásokon vehetnek részt, melyek megszerve-

ii. győri Klíma exPO

SZEMLÉLETFORMÁLÓ KörnyezeTvéDelmi kiállítáS

zésében közreműködik a Győri Iparkamara is. A
diákoknak vezetéssel mutatjuk be a kiállítást,
valamint a Kék Bolygó Alapítvány jóvoltából
szemléletformáló előadásokra várjuk őket. A
Kertészek és Kertbarátok Győri Egyesülete is
előadásokkal, tanácsadással készül. Gördesz-
kás, kerékpáros bemutatót, elektromos rollerek
kipróbálását is tervezzük. Programjaink folya-
matosan bővülnek” – zárta Herman Etelka.

Arendőrnő kollégájával nemrég egy
vészvillogóval várakozó, svéd sze-
mélyautóra lett figyelmes a sztrádán.

Látták, hogy a gépkocsi vezetője egyedül,
eszméletlenül ül a kocsijában, se légzése,
se pulzusa nem volt a mindössze 21 esz-
tendős férfinak.

„Az autópályán fokozott figyelmet fordítunk
a leállósávon álló autókra, hiszen ott tartóz-
kodni különösen balesetveszélyes, csak mű-
szaki hiba esetén szabad. Megálltam a jár-
mű mellett, bekapcsoltam a megkülönböz-
tető fényjelzést, majd odamentem az autó-
hoz. Láttam, hogy a vezetője a kormányra

ÉLETET MENTETT a renDőrnő

Szerző: Pécskai istván
Fotó: marcali Gábor

borult. Többször bekopogtam hozzá, de
egyáltalán nem reagált – mesélte Horváth
Helga a Győr+ Médiának.

A rendőr-főtörzsőrmester hozzátette, amikor
meglátta, hogy nagy a baj, azonnal döntött, s
kiszedte az élettelen testet a járműből.

„Megkezdtem az újraélesztést. Kizárólag
csak mellkaskompressziót alkalmaztam,
mindezt tizennyolc percen keresztül. Közben
kommunikáltam a járőrtársammal, Halász
Teodóra őrmesterrel. ő kért segítséget rá-
dión és biztosította a helyszínt, mert a leál-
lósávon egy ilyen műveletnek nekiállni na-
gyon veszélyes” – tette hozzá a főtörzs. 

„A fiatalember egyszer csak levegőt vett,
felnézett, majd ismét eszméletlen lett. Utá-
na stabillá vált az állapota, ismét lélegzett,
s volt szívverése is. A mentősöknek már
stabil állapotban adhattam át” – fogalma-
zott Helga, aki 2014-ben elvégzett egy
rendőrök számára meghirdetett emelt szin-
tű egészségügyi tanfolyamot. Ennek is kö-
szönhető, hogy gyorsan reagált ebben a kri-
tikus helyzetben.

„Félelmetes volt, hogy nem egy oktatóte-
remben, egy műbabán kellett mindezt elvé-
geznem, hanem a helyszínen, élesben. Ez
volt az első újraélesztésem” – nyilatkozta a
hős rendőrnő.

a Győr-moson-Sopron megyei
rendőr-főkapitányság munkatár-
sa, horváth helga rendőr főtörzs -
őrmester, az m1-es autópálya
baleset-helyszínelője lélekjelen-
létének és tudásának köszönhe-
tően megmentette egy férfi életét. 
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Az idei Szent László-érmes Malasits Zsolt
Ferenc műveiben mindig nagy odaadással
vall a szeretetről, a szerelemről és az ember
útkereséséről az Isten által teremtett világ-
ban. Művészetét alapvetően a spiritualitás,
a szakralitás és a magyar történelmi hagyo-
mányok bemutatása jellemzi. Vallja, igenis
képesek vagyunk a Szent László-i örökséget
magunkévá tenni és továbbörökíteni, hiszen
sokan vágyják a tisztes, becsületes és biz-
tonságos életet, ehhez azonban őszinte és
jó tettekre van szükség. 

A kitüntetett képzőművész tavaly ősszel töl-
tötte be 60. születésnapját, az élet és a sors
kegyes hozzá, az út, amin jár, ajándékokkal
van kikövezve. Mindenképpen szerencsés-
nek mondhatja magát, hiszen megtalálta a
megtisztelő felkérés, hogy szülővárosa kö-
szöntésére készítse el a grandiózus művet,
mely Győr 750 éves történetének legfonto-
sabb pillanatait örökíti meg. 

„Minden mindennel összefügg” – a művész
életében visszatérő szereplő Szent László,
2017-ben festett is róla néhány ikont, mely-

Szent láSzló-érmeS malaSiTS zSOlT ferenC

A JÓSÁG öröK körForgáSa
ből egy Magyarország krakkói főkonzulátu-
sára került. A lovagkirály méltó emlékét Ma-
lasits Zsolt Ferenc képén keresztül nemcsak
Lengyelország, de városunk is őrzi már. Az
aranyszínű herma, az ikonikus koponya erek-
lyetartója a „Győr 750” óriásfestményen is
megjelenik, jól felismerhetően csillog a tür-
kizkék folyón. Komoly feladat volt, már csak
a méretét és a funkcióját tekintve is mindenki
megelégedésére elkészíteni a mintegy 7 mé-
ter széles és 1,8 méter magas óriásfest-

ményt. A mű 2021-ben került méltó helyére,
a városháza polgármesteri tárgyalójába, aho-
vá a győriek szervezett tárlatvezetéssel jut-
hatnak be és nézhetik meg a tablót, melyről
mindenki szeretettel beszél. A kép folytatása
már elkészült, melyet e sorok írója egy pilla-

natra meg is nézhetett a művész Király utcai
galériájában. Annyit elárulhatunk, hogy ezen
a régmúlt jelenik meg, az egykori győri piac, a
belvárosi kiskereskedelem és a vendéglátás
örömteli pillanatai.

Malasits Zsolt Ferenc életeleme a pezsgő
belvárosi kulturális élet, sokat tett azért,
hogy a Király utcát újra a Művészetek utcá-
jaként emlegessék. Közreműködésével sike-
res lett a Kult Utca rendezvény a Győri Bevá-
sárló Utcák Alapítvány szervezésében. Tagja
az Art World Hungary Egyesületnek, melyet
idén Győr Művészetéért díjjal tüntettek ki,
nevéhez számtalan önálló és csoportos kiál-
lítás, kulturális program és jótékonysági ren-
dezvény, felajánlás fűződik. Emlékezetes a
„Szerelem a Város Felett” című alkotásának
születése is a Móricz Zsigmond rakparton
2017-ben, amikor az elkészült óriásképet 16
részre bontotta, majd egy jótékonysági ren-
dezvényen licitre bocsátotta, és a bevétel je-
lentős részét a Gyermekmentő Alapítvány-
nak ajánlotta fel. „A Jóisten megáldott egy
olyan a szervezőképességgel, mellyel szol-
gálhatom a környezetemet, ötleteim soha
nem apadnak ki. Nagyon figyelek arra is,
hogy ott segítsek, ahol tudok, hiszen ez a jó-
ság talán majd egyszer visszaszáll rám.” 

„MINDEN MINDENNEL
ÖSSZEFÜGG” –
A MűVÉSZ ÉLETÉBEN
VISSZATÉRő SZEREPLő
SZENT LÁSZLÓ

Szerző: farkas mónika
Fotó: marcali Gábor 
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Igaz, hogy a „#nemluxustáska” adomány-
gyűjtő kampányának időszaka már el-
múlt, de az MH 6. Sipos Gyula Területvé-

delmi Ezred 19. Szalontai Ferenc Területvédel-
mi Zászlóaljának katonái úgy gondolták, soha
nem késő segíteni. Különösen olyan termékek-
kel, amelyek létfontosságúak a nők számára.

A #nemluxustáska országos akció hatalmas
népszerűségnek örvend, a Huszka Ági és
Kovács-Pálffy Anna által megálmodott
mozgalom már számos rászoruló hölgynek
nyújtott segítséget. Az eddigi kampányok-
hoz a győri területvédelmi zászlóalj katonái
egyéb elfoglaltság miatt nem tudtak csatla-
kozni, ezért nemrég úgy gondolták, az ere-
deti program szellemiségét továbbörökítve,
„kicsiben” szervezik meg a táskagyűjtést. Az
akció szíve és lelke pedig Lenkovics Nikolett
főtörzsőrmester, vezénylő altiszt és Horváth
Mónika honvédelmi alkalmazott volt. A ka-
tonák nem szerettek volna más babérjaival
ékeskedni, ám úgy gondolták, hogy azok a
termékek, amelyeket ezekbe a táskákba
tesznek, mindig jól jönnek.

Péntektől vasárnapig rendezik meg
idén a Győri Rotary Fröccsnapokat a
dunakapu téren. Az 1932-ben alapí-

tott városi Rotary Club a mai formájában
1991 óta működik. Célja a barátság ápolása
és a rászorulók támogatása. A szervezet ön-
zetlenül tevékenykedik a közjó érdekében.
Idén a belvárosban felsorakozó hazai és ha-
táron túli Rotary Clubok, összesen 13-an kí-
nálnak majd a faházakban fröccsöt a látoga-
tók számára – adomány ellenében. A bevé-
tel egy részét a győri Kazinczy Ferenc Gim-
náziumnak ajánlják fel, az intézmény által
szervezett 57. Szép Magyar Beszéd anya-
nyelvi verseny támogatására. A bevétel
fennmaradó részét egyéb jótékonysági ak-
cióikra fordítják.

„A fröccsnapokról azt érdemes tudni, hogy
húsz évvel ezelőtt az alapító elnöknek,

a hétvégén rendezik a rOTary

FRÖCCSNAPOKAT
Szerző és fotó: Győr+ média

Club leköszönő elnöke, aki Nagy Tamásnak
adta át a stafétát.

A civil szervezet újdonsült első embere el-
mondta, a Rotaryn belül az a hagyomány,
hogy az aktuális elnök megbízatása mindig
csak egy évig tart. Az idei háromnapos jóté-
konysági fesztivál során fellép a Váray
Akusztik Stand Up, a Buzás Mihály Stand Up,
a dressing Room, a Hoppáré, Popper Péter,
az Elektron Band, az LGT Emlékzenekar, a
Hot Jazz Band és a győri RockMilady is. A
gyermekeket interaktív fajátékok, a kétkere-
kű járgányok szerelmeseit pedig a Harley
davidson-motorkiállítás várja. Idén egy társ-
rendezvény zárja a programokat, a Magya-
rok Világszépe-sorozat fináléját tartják a
dunakapu téren, vasárnap 17 órától.

„Igyekszünk olyan programokat szervezni,
hogy a fiatal, feltörekvő és a rutinos elő-
adóknak is lehetőséget adjunk. A három nap
során közkedvelt művészeket hallhatnak és
láthatnak majd az érdeklődők – mondta
Nagy Tamás, aki az esemény borkínálatáról
is szót ejtett. – Mindegyik szervezet azon
van, hogy a lehető legminőségibb és legfi-
nomabb kínálatot hozza magával. Igyekszik
a saját magához közel álló, helyi borokat kí-
nálni az adományozóknak.”

Horváth Józsefnek támadt az az ötlete, hogy
mivel Győrben élt és dolgozott Jedlik Ányos
bencés szerzetes, feltaláló, állítsunk neki
emléket a fröccsnapokkal. Ugyanis bárki, aki
a világon szódát iszik, azt Jedliknek köszön-
heti” – magyarázta Tóth Virgil, a győri Rotary

NOTÁRSAIKÉRT FOGTAK ÖSSZE
a TerüleTvéDelmi zÁSzlóalJ katonái
Szerző: havassy anna Katalin ött ftőrm/honvedelem.hu

Mielőtt meghirdették egymás között a jóté-
konysági akciót, keresniük kellett egy megbíz-
ható fogadó felet is, ahol biztosan jó kezekbe
kerülnek a táskák. A megoldás Szabó Mónika, a
Magyar Vöröskereszt győrladaméri alapszerve-
zetének elnöke lett, aki magára vállalta a szer-
vezés logisztika részét. A megbeszélést köve-
tően közzétették a 19. Szalontai Ferenc Terü-
letvédelmi Zászlóalj katonái között, hogy miket
lehet hozni, a felhíváshoz sokan csatlakoztak.

Az összefogásnak köszönhetően mind-
egyik táskába jutott bőségesen tisztálko-
dó- és pipereszer, valamint az intim higié-
niát elősegítő termékek is. Sokan még nap-
jainkban sem hiszik el, hogy igenis élnek
hazánkban olyan nők, akiknek ezekre az
alapvető termékekre sem telik. A táskákat
nemrég adták át, Szabó Mónika segítségé-
vel a Vöröskereszt a megfelelő helyre jut-
tatja majd el azokat.

´́

Herkely Ákos műsorvezető, 
Nagy Tamás és Tóth Virgil
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Parkolónak a Kisfaludy Strandnál lévő
megállókat választottuk. Egész napra
600 forintot kellett beszórni az auto-

matába. Egyébként 17 óráig tart a fizetős
időszak, teljesen vállalhatónak tűnik akkor
is, ha Füred olcsóbbik strandjára, és akkor is,
ha a Tagore sétányra igyekszünk. Tavaly a Kis-
faludy Strandon az egyszeri felnőttbelépő
1050 forint volt, idén július 1-je óta 1300. Mi
a strandot most kihagytuk, hűvös volt az idő.

A strand mellett található csárdában a Mi-
nestrone levesből és Carbonara spagettiből
álló menüt 2.280 forintért kínálták. Végül is

minden évben egyre nagyobb érdeklődéssel vágunk neki a Balatonnak, mert minden tavasszal elin-
dul az újabb kétségbeesés, hogy kifizethetetlenül drága, és szabadrablás, ami folyik a magyar ten-
ger mellett. nyilván utazás és nyaralás fajtája válogatja. mi egy napra ruccantunk le Balatonfüredre.
naná, hogy sikerült egy meglehetősen borongós napon. 

Szerző és fotó: havassy anna Katalin

Győrben is sok helyen ekörül kapható már a
leves+második kombináció. A Tagore sétá-
nyon inkább a balatoni falatok izgatták a
fantáziánkat. Egy évek óta nyitva tartó büfé
kínálatában a sima lángos 800, a sajtos-tej-
fölös 1400 volt. Halászlét 2.000-ért, gyrost
1500-ért, gyrostálat pedig 2.700 forintért
ehettünk volna. Megint csak elég átlagos
áraknak tűntek. Presszókávét már 300-ért
is lehetett inni. A félliteres ásványvizért 250
forintot kértek egy sétányon lévő kisboltban,
ami mondjuk drága, de tavaly is ennyi volt. 
Az ajándéktárgyak közül még mindig a hű-
tőmágnes a legdivatosabb, állványok soka-
sága várja a nézelődőket, vásárlókat. 600-
800-1500 között vannak átlagban, függ az
anyagtól és a kivitelezéstől is. Kulcstartók
1100-1500 körül kaphatók.  A városi múze-
umot éppen felújítják, a turisták a Vaszary
Galériában kapnak meg minden számukra
fontos információt.

Persze éhesek lettünk mi is. Tanakodtunk,
hogy Balaton étterem vagy Füredi Halas
Bisztró. A Balaton étterem étlapját nézeget-
ve sem estünk kétségbe, eléggé győri árak-
nak tűnt. Ám valahogy nem jött a várva várt
érzés, így inkább a halfogásairól ismert csa-

ládias hely felé vettük az irányt. A fish and
chips verhetetlen! A fokhagymás tejföl és a
finoman fűszerezett sült krumpli mámor,
3.990 forintért. Kollégánk nem szereti a hal -
ételeket, beérte a rántott sajttal, hasábbal
és tartárral 3.490 forintért. Nagyon finomat
és bőségeset ettünk, kiváló, figyelmes és

kedves kiszolgálással. Ha a Hal a tortán for-
gatásán lettünk volna, járt volna a 10 pont.
Fagylaltot 450-480 forintért nyalhatunk, at-
tól függ, hol szeretnénk. Népszerű íz a Tiha-
nyi visszhang, a levendulás kajszi és az Illa-
tos Izabella is, és egyre több merész, de ígé-
retesnek tűnő variációt olvashattunk a táb-
lákon. Fagyizás helyett inkább bementünk a
Bodorka Akváriumba. A felnőttbelépő 1200
forint volt, szerintünk megérte. Úgy, mint az
egész napi kiruccanás.

FÜRED IDÉN IS HOZZA, 
amiT vÁrTunK tőle

A SIMA LÁNGOS
800 FORINT, 
A SAJTOS-TEJFÖLÖS
1400 FORINT VOLT
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Napok óta az ETO Park Hotelben tábo-
roznak a résztvevők. Izgatottan ké-
szülnek a vasárnapi döntőre, a duna-

kapu téren ugyanis kiderül, hogy a 12 fős zsűri
döntése alapján a korona mellett ki nyeri meg
a fődíjat: egy személyautót, és az utazást a
Miss Intercontinental világversenyre.

„Közel 140 ország lányai találkoznak majd
Egyiptomban. A királynő, teljes ellátás mel-
lett, egy hónapot tölthet az országban. Min-
dig nagy gondot fordítok arra, hogy kellő tu-
dással vértezzem fel a résztvevőket, és arra
is, hogy színvonalas színpadi bemutatóval
varázsolják el a közönséget. Nem lesz ez
másként Győrben sem. Harminc éve én ma-
gam találom ki a koreográfiákat” – árulta el
a tábor szünetében Fásy Ádám, a rendez-
vény főszervezője. Sűrű a teendők listája, de
egyáltalán nem bánja, imádja a szépségver-
senyekkel járó pezsgést. 

Győrben ruhapróbával kezdődött a feladatok
sora, estélyiben, fürdőruhában, de magyaros

a budapesti elődöntő után Győrbe érkeztek a magyarok világszépe verseny legszebb lányai. múlt
vasárnap óta városunkban készül a megmérettetésre az a 14 szépség, akik bekerültek a sorozat
fináléjába, és akik közül a végén egyvalaki a fején viselheti majd a fényesen csillogó koronát, vele
együtt pedig képviselheti hazánkat ősszel a világversenyen, egyiptomban.

Százak közül a leGSzeBB

EGYIPTOMI VILÁGVERSENYEN
bizonyíthat a KirÁlynő
Szerző: P. Csapucha adrienn
Fotó: marcali Gábor

viseletben is bemutatkoznak majd a szép-
ségek, az összeállított szetteket ajándékba
kapják a versenyzők. Mindeközben egymást
érték az interjúk és a forgatások a héten, de
a táncpróbákra, a koreográfia tökéletesíté-
sére is nagy hangsúlyt fektettek.

„Van olyan versenyzőnk, aki még sosem lé-
pett fel színpadon, de ez egyáltalán nem
ijeszti meg a lányokat, sőt nagy örömmel

láttak munkához. Lelkesek, csinosak és in-
telligensek, ez az összhang szempontjából
egyébként is elengedhetetlen. Fontos, hogy
a közönség felkészült modelleket lásson” –
mondta a Győr+ Médiának Fásy Ádám, majd
hozzátette: „Óriási show kíséri majd a dön-
tőt, sztárokkal telik meg Győr belvárosa, ér-
demes lesz kilátogatni a vasárnapi, mindent
eldöntő fináléra!” – zárta beszélgetésünket
a főszervező.
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DUBARRY-SertéSSzelet 
Szemrevaló, előkelő, franCiÁS 

PANÍR

A
ugusztus 4. 19:25

vajon miért hívjuk Dubarry-szeletnek a karfiolos, mártásos húsételt? a fogás Jeanne du Barry grófnő, a híres
francia szépség nevét őrizte meg máig. ő volt a tragikus sorsú xv. lajos hivatalos szeretője. a grófnő ennyire
szerette a karfiolt? vagy a bőrének színét a hófehér zöldséghez hasonlították? Ki tudja? a lényeg, hogy máig
több karfiolos étel őrzi a nevét. lássuk, hogy készül sertésszűzből ez a fejedelmi étel Koksza módra!

hozzávalók 4 főre:
80 dkg sertésszűz • 30 dkg reszelt sajt
• 10 dkg teavaj • 10 dkg liszt • 8 dl tej
• 40 dkg karfiol

Tízdekás szeleteket vágunk a húsból, eny-
hén kiklopfoljuk őket. Egy serpenyőbe kis
zsiradékot teszünk és a hússzeletek mind-
két oldalát megkérgezzük. Bekapcsoljuk a
sütőt 160 fokra. Egy edényben feltesszük a
karfiolt főni, 10-13 perc alatt meg is puhul.
Közben elkészítjük a besamelmártást: a vajat
felolvasztjuk, hozzáadjuk a lisztet, elkeverjük,
majd hozzáöntjük a tejet. Egy csipet só, bors
és szerecsendió kerül még bele. dolgozzunk
habverővel, így nem csomósodik be a mártá-
sunk és sima, krém állagú lesz. 

Ha mindennel megvagyunk, a húsra ráhal-
mozzuk a karfiolt, erre jön a besamel mint egy
kis tető. Végül megszórjuk a reszelt sajttal és
mehet is a sütőbe. Köretnek nagyon jól pasz-
szol hozzá a petrezselymes burgonya. 
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Apaprikát és paradicsomot rendszere-
sen tápoldatozzuk, ha száraz az idő,
rendszeresen locsoljuk. Figyeljünk ar-

ra, hogy inkább ritkábban, de akkor nagyobb
vízadaggal végezzük az öntözést. A növé-
nyek nem szeretik, ha állandóan nedves a
talajuk, ezért az öntözések között nyugod-
tan hagyjuk kiszáradni a talajfelszínt. 

Téli tárolásra vagy őszi fogyasztásra most
vessünk céklát. Ha a másodvetésben vetett
cékla kikelt, 8-10 centiméterenként ritkítsuk
ki. Az őszi termésű karfiol palántáit is most
ültessük ki. Száraz időben a káposztaféléket
is locsoljuk meg. Ha a dughagymák levele
leszáradt, kezdjük el felszedni és száraz, le-
vegős helyen tároljuk. Ha a fokhagyma
lombja sárgul vagy elszáradt, szedjük fel azt
is és szellős helyen tároljuk.

Szerző: nagykutasi viktor
kertész-szakíró

Fotó: shutterstock.com/anton Dios

A görögdinnyeindát 30-40 cm-enként rögzít-
sük rádobott földdel. A hónap végétől kezd
érni a dinnye, az érett termés kopogtatásra
tompa, mély hangot ad. A szára sárgul vagy
már el is száradt, a termés hamvassága meg-
szűnik. Csemegekukoricát utolsó lehetősé-
günk van elültetni. Vethetünk még rövid te-
nyészidejű sárgarépát és petrezselymet is. A
másodvetésként ültetett gyökérzöldségeket
lassan egyeljük ki, azaz 6-8 cm távolságra rit-
kítsuk ki a kikelt állományt. Takarjuk mulccsal

a palánták tövét, így nem száradnak ki és
nem gyomosodik a talaj. A kelésben lévő és
kikelt veteményes talaját folyamatosan ka-
páljuk, porhanyítsuk. Ha nagyon száraz az
idő, a fejes salátát locsoljuk rendszeresen,
mert szárazságban hamar magszárat hoz.

Másodvetésként ültethető még újburgonyá-
nak való, a meleg talajoknál a gumók be is
érnek. Előnye, hogy a normál vetésű burgo-
nyánál jobban és tovább tárolhatók, mert a
téli tárolás során nem csírázik ki. Hátránya:
bőséges locsolást és növényvédelmet igé-
nyel. Most ültethetünk zöldborsót szabad
vetésben is még, de a vetéshez rövid tenyész -
idejű fajtákat válasszunk. Figyeljünk oda a
káposztaféléinkre, rendszeresen ellenőriz-
zük a káposztalepke hernyóját, és ha kell,
védekezzünk ellene. A káposztafélék vagy
saláta szedését követően ne hagyjuk a le-
szedett leveleket, torzsákat a földön, mert

ez fertőzések forrása lehet, inkább vigyük a
komposztra. A friss növényi „hulladékot" az
előző évitől mindig külön gyűjtsük, 10-15
cm zöldrészre fás részt vagy földet tegyünk
és így rétegezzük.

Lassan itt a szárazbab aratásának az ideje, a
babot tövestől szedjük ki, rakjuk rendbe, és
amikor a héja felnyílik, csépeljük ki. Ha ősszel
szeretnénk spenótot szüretelni, most vessük
el a magját. Jövő évi felhasználásra most ves-
sünk feketegyökeret, 30-40 cm-es sortávol-
ságra, a sorokat jelöljük meg, mert nagyon ne-
hezen kel ki. A tökféléken és az uborkán meg-
jelenhet a peronoszpóra, permetezzünk elle-
ne. A paradicsomot is figyeljük, mert a para-
dicsomvész felcsaphatja a fejét.

Érdemes hordókat kihelyeznünk a vetemé-
nyesbe, így abban fel tud melegedni a víz,
amivel akár napközben is locsolhatjuk a nö-
vényeinket anélkül, hogy azok károsodná-
nak. Ha a nagy melegben hideg vízzel, főleg
kútvízzel locsolunk, könnyen leforrázhatjuk
a növényeinket.

Javában dübörög a nyár, hőségriasztások jönnek-mennek. 
nézzük, mi a dolga a kertbarátnak júliusban!

JúliuS: betakarítáS,
locSoláS, MÁSODVETÉS

FIGYELJÜNK ARRA,
HOGy INKÁBB
RITKÁBBAN, dE
AKKOR NAGyOBB
VíZAdAGGAL 
VÉGEZZüK 
AZ ÖNTÖZÉST
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„Győr a folyók városa, így kikerülhetetlen a
városrendészek vízen való jelenléte” – kezd-
te a Győr+ Média érdeklődésére Kozma Zol-
tán operatív igazgató, aki azt is elmondta: a
városvezetés támogatásának köszönhetően
rendelkezésükre áll egy olyan hajó, amellyel
maximálisan elláthatják a hatáskörükbe tar-
tozó feladatokat, illetve erre a szolgálatra is
megfelelően képzett rendészeket foglalkoz-
tatnak. „Az elmúlt időszakban több olyan
esemény – evezősverseny, hajós felvonulás
– is volt, ahol a rendészeink is közreműköd-
tek a zavartalan lebonyolításban” – hangsú-
lyozta a szakember. 

„Fontosnak tartjuk felhívni a lakosság figyelmét
arra, hogy a vízi szabályok ismerete és helyes

MINDENHOL TILOS FÜRÖDNI,
kivéve, ahol Szabad

Szerző: havassy anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter

a nyár számos kikapcsolódási lehetőséget rejt magában, az egyik
leginkább a fürdőzés. nem árt azonban tudni, hogy nem mindegy,
hol csobbanunk. Győrben a városrendészet munkatársai is sokat
tesznek azért, hogy nyugodtan teljenek a kánikulai napok. 

dést tapasztalnak, minden esetben eljárnak
majd. A tiltott helyen fürdés pedig szabály-
sértés, amiért helyszíni bírság szabható ki.

„Természetesen ebben a helyzetben nekünk
sem a bírság a fontos, hanem az emberi élet
védelme. Mindenkit arra szeretnénk kérni,
hogy csak a kijelölt fürdőhelyeken frissítse
fel magát! Győrben jelenleg az Aranypart I.
és az Aranypart II. területén található szabad
vízen kijelölt fürdőhely, itt minden feltétel,
létesítmény és egészségügyi személyzet is
biztosított ahhoz, hogy biztonságosan csob-
banhassunk!” – zárta Kozma Zoltán operatív
igazgató.

használata azért is roppant lényeges, mert
azok betartásán emberi életek múlhatnak. Jár -
őreink sajnos többször is tapasztalták már,
hogy – legfőképp fiatalok – olyan helyeken hű-
sítik magukat, ahol azt a jogszabály tiltja.” 

A Győr+ Online felületén a témával bőveb-
ben is foglalkozó cikkben ezeket a rendele-
teket pontosan is megtalálhatják, azonban
azt mindenképp hangsúlyoznánk, hogy a fo-
lyóvizekben és állóvizekben, továbbá a csa-
tornák vizében – tehát összefoglalóan: a
szabad vizekben – fürödni azokon a helye-
ken szabad, amelyek nem esnek tiltó rendel-
kezés alá, illetve külön jogszabály szerint ki-
jelölt fürdőhelynek minősülnek. Egyébként
fürdőzésnek minősül az is, ha matraccal, ví-
zibiciklivel vagy épp játékcsónakkal merész-
kedünk a vízre. A rendészek, ha a hatáskö-
rükbe tartozó szabálytalanságot, tiltott für-
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Az 1-es főútra vezető útvonal biztosítja az agg-
lomerációs kapcsolatokon túl Marcalváros, Ná-
dorváros, Jancsifalu, Adyváros és Gyárváros vá-
rosrészek fő közlekedési összeköttetését.
Ezenfelül megteremti az iparterület és az Audi-
gyárterület megközelítését is. Nagyon jelentős
rajta a tehergépjármű-forgalom, ráadásul a vá-
ros egyik fő tömegközlekedési útvonala is egy-
ben. A nagy forgalomból adódó, jelentős meg-
terhelés miatt az útburkolat elhasználódott,
töredezett, a felújítására szükség volt.

„Több mint ötszáz kilométer úthálózat van Győr
közigazgatási területén belül. Lépésről lépésre
újítjuk meg őket. Az elmúlt két évben azoknak
álltunk neki, amelyek a legszükségesebbek ah-
hoz, hogy az emberek munkába menjenek, il-
letve amelyeken az egyik városrészből a másik-

Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez   96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu

Innovációs 
és Technológia
Központ

Gyôri Ipari Park
Gesztenyefa u. 4. 

Kedvezményes bérleti lehetôségek, 
modern kreatív környezet!

20—25 nm-es, légkondicionált 
IRODAHELYISÉGEK KIADÓK!

TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM

INGYENES PARKOLÁS 

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ

BANKAUTOMATA

MEGÚJULT a Szigethy attila éS
az iPar út FontoS SzakaSza

európai uniós támogatással, 537 millió forintból újultak meg
Győrben a Szigethy attila és az ipar út fontos szakaszai. 

ba el tudnak jutni. Természetesen emellett a ki-
sebb lakóterületek útjait is felújítjuk” – mondta
dr. dézsi Csaba András polgármester.

Az Ipar utat érintő beruházás három szakasz-
ban valósult meg. Elsőként a Szigethy Attila
út Kodály Zoltán utca–Ifjúság körút közötti
szakaszán újult meg az útburkolat. A második
szakasz során az Ipar út Fehérvári úti körfor-
galomtól a felüljáróig tartó része következett.
Sor került két autóbuszöböl, illetve középszi-
get kialakítására is. A harmadik szakaszban az
Ipar úti felüljárótól a Munkás utcáig tartó ré-
szen újították fel az útburkolatot. Kialakítottak
két buszöblöt, illetve a Nagysándor József ut-
cáról az Ipar utcára egy új, jobbra kanyarodó
sávot is építettek. A jelzőlámpás csomópon-
tot ennek megfelelően átalakították. 

„Sok-sok éves lakossági kérés révén
újult meg az Ipar út. Ebben a nehéz idő-
szakban arra kell fókuszálnunk, hogy
karban tartsuk azt, amink van. Meg kell

nézni, mik azok a lakossági igények. Ez már
tavaly elkezdődött. A beérkezett kéréseket
feldolgozzuk, és lehetőségeinkhez mérten
megvalósítjuk őket” – jelentette ki Hajtó Pé-
ter önkormányzati képviselő.

A „Munkaerő mobilitás támogatása Győrben
(Szigethy A. út – Ipar út)” című, TOP-6.1.5-16-
Gy1-2018-00006 azonosítószámú projekt az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai
központi költségvetési előirányzatból valósult
meg. (x)
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• koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.*

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, mónus Illés és nagy Imre út sarok

*20 km-en TúL 3 Db-TóL SZáLLíTunk.

A Győr-Szol Zrt. értesíti a tisztelt fo-
gyasztókat, hogy karbantartási mun-
kálatok miatt a melegvíz-szolgáltatás
augusztus 2-án hajnali 3 órától 20
óráig Győr egész területén szünetel. A
szolgáltató kéri a fogyasztók szíves
megértését!

Változatos, színes, sokrétű feladatra vá-
gyik egy stabil, munkahelyen, kötetlen
munkaidőben, kiszámítható jövedelem
és vonzó érdekeltségi rendszer mellett?
Akkor nálunk jó helyen kopogtat!

A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő üzletága
felvételt hirdet 

munkakör betöltésére!

Leendő munkatársaink minimum középfokú vég-
zettségű, jó szervező és koordináló képességgel
rendelkező, önálló munkavégzésre képes vezető,
irányító egyéniségek.

Fő feladatuk a Győr-Szol Zrt. által képviselt társas-
házakban társasházkezelői tevékenység ellátása.

A felvételnél előnyt jelen a társasházkezelői vég-
zettség és/vagy az építőiparban szerzett gyakorlat,
saját gépkocsi.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következő címre vár-
juk: Győr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi osztály 9024 Győr, Or-
gona utca 10. vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra
kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a
„Társasházkezelés” jeligét

SZÜNETEL 
a meleGvíz-SzolgáltatáS

TÁRSASHÁZKEZELÓ́

HÍNÁRVÁGÁS a vároSi TavaKOn

AGyőr-Szol koordinálásában szerdán
megkezdődött Adyvárosban az 1-es
számú tavon a hínárvágás. A beavat-

kozás szükséges, mert a vízinövény elsza-
porodott, és kezdte belepni a vízfelszínt. 
„Profi hínártalanítás zajlik az 1-es számú ta-
von Adyvárosban” – kezdte dr. dézsi Csaba
András polgármester a helyszínen. „Az el-
múlt napokban több bejelentés érkezett,
hogy nagyon alacsony a vízszint, és sok a hí-
nár a tóban. Ezt a tavat az esővíz táplálja, és
csapadék híján nincs megfelelő utánpótlás.
A szakemberek gőzerővel dolgoznak. Elő-
ször levágják a hínárt, majd összeszedik és

a komposztálóba szállítják. A munka majd
folytatódik a város többi vízfelületén is.
Ezért kell a nyitott városháza! Ha szólnak és
meg tudjuk oldani, akkor nekiállunk!" –
mondta a városvezető.

Radnóti Ákos alpolgármester, Adyváros ön-
kormányzati képviselője korábban felhívta a
figyelmet arra, június az elmúlt évek legszá-
razabb időszaka volt, ezért a tározótóban

Szerző: Győr+
Fotó: Ács Tamás 

most fél méterrel alacsonyabb a vízszint a
szokásosnál és a hínár is jobban látszik.
Egyébként a növénynek természetes víz-
tisztító szerepe van, és működik a szökőkút
is, amely a víz oxigéntartalmát növeli. 

„Aki a környéken lakik, és aki ismer engem,
tudja, hogy mindig odafigyelek a tó állapotára.
A hínárvágás minden évben egy betervezett
munka, amit ilyenkor szoktunk megcsinálni.
Tény, hogy nem mindig szép a tó felszíne a hí-
nár miatt, de a környék mindenkit kárpótól, hi-
szen hazánk egyik legszebb lakótelepéről van
szó” – hangsúlyozta az alpolgármester. 

A munka elvégzésére a Győr-Szol Zrt. egy
speciális, nagy teljesítményű hínárvágó

gépet vett igénybe, melyet alvállalkozó
üzemeltet. A kezelő a tó felső harmadáig
meríti a vágószerkezetet, majd előre halad-
va a gép mélyen levágja a növényzetet. Az
így levágott hínárt legyűjtik a víz felszínéről,
majd elszállítják a tó partjáról. Következik
majd a József Attila-lakótelep melletti 2-es
és 3-as tározótó, Győrszentivánon két ki-
sebb vízfelület, valamint Révfaluban a Ke-
nus utca melletti tó. 

Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft. • Telefonszám: 96/506-978, 96/506-979

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

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK,
hosszú távraKIADÓK.

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
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Az ivóvíz mindenki számára fontos, de
vannak, akiknek jobban, hiszen nem-
csak a fogyasztói oldalon élvezik an-

nak előnyeit, hanem a szolgáltatási oldalon
is fontos szerepet játszanak.

A Pannon-Víz Zrt. működését már 25 éve
segíti Orosz Balázs, aki a Győri üzemmér-
nökséghez tartozó Szőgyei Vízműtelep üze-
melésvezetője. Munkájával évtizedek óta
hozzájárul ahhoz, hogy mindig tiszta és
egészséges ivóvizet fogyaszthassunk.

Munkatársunkat fiatalon megérintette a
szakma, amivel először az akkori győri
Mayer Lajos Vízügyi Szakközépiskolában is-
merkedett, amely tanulmányai során vált
Szent-Györgyi Albert Gimnázium és Szakkö-
zépiskolává. Társaságunk számos értékes
szakembere szerezte meg szakmai tudását
itt, mint ahogy Balázs is. 

A Pannon-Víz Zrt. működésével iskolai nyári
gyakorlata során találkozott elsőként, amely-
nek keretében jobban megismerte a Szőgyei
Vízműtelep és a győrújbaráti 10.000 m3-es
víztározó üzemelésének mechanizmusait.

Tanulmányait a középiskolában befejezve,
1997 augusztusától kezdett el dolgozni tár-
saságunk Szőgyei Vízműtelepén vízműgé-
pészként. Szorgalmas munkájának és szak-
mai tudásának köszönhetően 2010-ben Ba-
lázst a Szőgyei Vízműtelep telepvezetőjévé,
majd 2014-ben a telep üzemelésvezetőjé-
nek nevezték ki, és azóta is ebben a munka-
körben látja el feladatait, és szakértő mun-
kájával segíti társaságunk működését.

SZAKÉRTELEM az ivóvíz-SzOlGÁlTaTÁSBan

városunk vízellátásának rejtelmeiről nemrég részletesebb tájékoztatásban bemutattuk a révfalui
vízműtelepet, amely a Szőgyei vízműteleppel együttesen látja el Győrt és a környéket tiszta vízzel.

Szöveg és fotó: Pannon-víz zrt.

Mindeközben Balázs elvégezte az akkori ba-
jai Eötvös József Főiskolát, ahol 2012-ben
megszerezte építőmérnöki diplomáját.

Balázs feladatai közé tartozik a Szőgyei Víz-
műtelep vezetése, a környező települések –
Vámosszabadi, Kisbajcs, Nagybajcs, Vének,
Szőgye, és Győr-Bácsa – ivóvízellátásának
felügyelete, továbbá győri impozáns víztor-
nyaink, a szolgáltatást segítő nyomásfoko-
zóink és a győrújbaráti hatalmas, 10.000
m3-es víztározó működésének irányítása.

A korábbi évek során Balázs tagja volt tár-
saságunk egykori focicsapatának, csapat-
társaival együtt többszörösen kimagasló si-
kereket értek el a vízművek közötti futball-
kupán. A sport azóta is fontos szerepet ját-
szik életében, most már nézni jobban szereti,

lelkes szurkolója a kézilabda- és futball-
meccseknek.

Balázs kollégáival remek kapcsolatot ápol,
szeret részt venni a közösségi életben, töb-
bek között évente többször munkatársaival
eljár horgászni is.

A Pannon-Víz Zrt. büszke arra, hogy dolgozói
között ilyen szakmailag kiváló szakemberek
segítik működését. Társaságunk ezúton is kö-
szöni Orosz Balázs példaértékű munkáját!

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

MUNKÁJÁVAL 
HOZZÁJÁRUL AHHOZ,
HOGy MINdIG TISZTA
ÉS EGÉSZSÉGES
IVÓVIZET
FOGyASZTHASSUNK
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Rendezvény miatt változik a dunakapu
téri piac helyszíne ezen a héten szomba-
ton. A dunakapu tér helyett a Tarcsay Vil-
mos utca 1–3. szám alatti parkoló (a piac
korábbi területe) ad otthont a piacnak jú-
lius 23-án. A kereskedők és őstermelők
az ideiglenes helyszínen is a megszokott
bőséges élelmiszer-választékkal és ruhá-
zati cikkekkel várják a vásárlókat reggel 6
órától 13 óráig. A szombati piac ideje alatt
szünetel a parkolási lehetőség a Tarcsay
parkoló egész területén. A szolgáltató

VÁLTOZIK a dunakaPu
téri PiaC helySzíne

mindenkit arra kér, hogy gépjárművével
július 22-én, pénteken 20 óráig hagyja el
a parkolót, melyet július 23-án, szomba-
ton 15 órától lehet újra használni.

Dunaszerdahely 2023. január 1-jétől 10
százalékos béremelés lesz az oktatás-
ügyben, majd 2023 szeptemberétől újabb
12 százalékos emelés – jelentette be szer-
dai sajtótájékoztatóján Igor Matovič pénz-
ügyminiszter. Emellett ősszel minden okta-
tásügyi alkalmazott egyszeri, 500 euró tá-
mogatást kap – tette hozzá Eduard Heger
kormányfő.

erfurt Mikroelektronikai szakértői fórumot
tartottak Erfurtban július 13-án és 14-én,
ahol a felvezető vállalatok és kutatóintéze-
tek találkoztak az erfurti Melexis GmbH-
ban, hogy megvitassák a tesztinfrastruktúra
területén elért innovációkat.

ingolstadt Kultúrák Fesztiválját rendezik  jú-
lius 22-én és 23-án Ingolstadtban, ahol
évente egyszer külföldi kulturális egyesüle-
tek, intézmények és csoportok találkoznak
a Klenzeparkban.

TeSTvérvÁrOSi
körkéP

Kegyeleti megemlékezést tartottak a ligetfa-
lui vérengzés 77. évfordulóján a Pozsony
melletti kistelepülésen, ahol válogatás nélkül
gyilkolták meg magyar, német és szlovák ár-
tatlanok ezreit. Az eseményen újraavatták azt
az emléktáblát, mely győri önkormányzati
képviselők 120 ezer forintos adakozásából
újulhatott meg, párthovatartozástól függet-
lenül. Az ünnepségen Rózsavölgyi László ön-
kormányzati képviselő így fogalmazott: „Vagy
szembenézünk a múltunkkal, vagy eltűnünk
a történelemben. Az emléktáblával figyel-
meztessük a világot, hogy a ligetfalui tragédia
ne ismétlődhessen meg többé.”

Ligetfalui megemlékezés
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Sírhalomtól a halomsírig: Válogatás a Kis -
alföld bronz- és vaskori temetkezéseiből
címmel nyílik kiállítás az Esterházy-palo-
tában július 23-án 16 órakor. Nyitott tár-
latvezetést tart Nagy János múzeumpeda-
gógus.  > > >

falunapot tartanak nagyszentjánoson
július 23-án 10 órai kezdettel. Finom éte-
lekkel, borkóstolóval, tombolával és re-
mek koncertekkel várnak minden látoga-
tót. A gyermekeknek lesz csillámtetová-
lás, kreatív foglalkozások, légvár és ját-
szóház is.  > > >

Cifrásdi Piknikre várják az érdeklődőket
Écsen július 29. és 31. között. Kulturális
programok, minőségi ínyencségek, táncta-
nítás, koncertek, filmvetítés, nem létező tár-
gyak tárlata vár mindenkit a Mezőszéli Cifra
Udvarban. Belépőjegy 1500 forint/nap, 18
éves korig ingyenes.  > > >

Történelmi időutazást szervez július 24-én
dunaszegen a La Curia Étteremben 10 és
17 óra között a Normandia 1944 Történel-
mi és Kulturális Egyesület. Második világ-
háborús és hidegháborús hagyományőr-
zők, képeslap-, ruházat- és fegyvergyűjtők,
makettezők mutatják be felszerelésüket és
tudásukat, valamint diafilm-vetítéssel, lé-
zerpuska-lövészettel is várják az érdeklő-
dőket.  > > >

ungarndeutscher Salont rendez a GyMJV
Német Önkormányzat július 28-án 17 óra-
kor a Német Önkormányzat székhelyén (Ka-
zinczy u. 4.).  > > >

rueda rumli VII. Ingyenes táncoktatás és
szabadtéri táncbemutató lesz a Széchenyi
téren augusztus 6-án 17 órától. A progra-
mot latin zenei koncert és utcabál is szí-
nesíti.  > > >

Pedró családi rendezvény Sokorópátkán:
a Pedró Pékség csapata szeretettel hív és
vár minden érdeklődőt augusztus 4-én
18 órakor Sokorópátkán a Millenniumi
Parkban. Köszöntőt mond Vajda Péter, a
Sokorói Táj egysége elnöke, illetve Kirsch
Attila akolitus, középiskolai tanár előadá-
sában érdekes dolgokat tudhatnak meg
Sokorópátkai Szabó Istvánról, magyar
politikusról és miniszterről. Az este folya-

PrOGramAJÁNLÓ
Összeállította: Csollán Tamara

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

ZOOTÁBOROZOO Sztárok
Szöveg és fotó: 
xantus János Állatkert Ezen a héten a zootáborok sztárfel-

lépővel foglalkozunk. Vegyes érzé-
sek keringenek ezek körül az álla -

tok körül. Az állatkerti oktatás nagy
hangsúlyt fektet a „nemszeretem” álla -
tokra, hiszen a természetközeli nevelés
fontos része, hogy leküzdjük a félelme-
inket, amiket egyes élőlényekkel szem-
ben táplálunk. Szóbeszédek és legendák
tarkítják az állatvilágot, és nem mind-
egyik történet felhőtlen csengésű.

A patkányokról az terjedt el, hogy beteg-
séghordozó állatok, de aki részt vesz a
győri állatkert zooshow-ján, az megtudja,
hogy mi is az igazság. Háziállatként is el-
terjedtek manapság. Aki tart otthon pat-
kányt, az tudja, hogy nagyon ragaszkodó
állatok. Az állatkák hamar megtanulják,
hogy ki a gazdájuk, valamint rengeteg
trükkre meg lehet őket tanítani egy kis
foglalkozásért és némi jutalomfalatért
cserébe. Az otthonukat megismerve és
megbékélve vele már megtanulják, hogy
nincs mitől tartaniuk, de alapjáraton akti-
vitásukat az óvatosság és gyanakvás ha-

tározza meg, amelyet az újtól való ösztö-
nös félelem (neofóbia) és a mérgezett csa-
létektől való kifejezett tartózkodás (bait
shyness) jellemez. A patkányok folyama-
tosan figyelik környezetüket.

A zootábor két kis patkánya, Frigga és Hela
folyamatosan azon szorgoskodnak, hogy
az ifjúságot megismertessék ezzel a kü-
lönleges állatfajjal. A gyerekek a táborban
többek között felelős állattartást tanulnak,
takarítanak, etetnek, és ha szükséges, le-
küzdik félelmeiket, hiszen a patkánykákat
a nyakukba kapják vagy kezükbe vehetik. A
patkányok látszólag mindenevők, ízlésük
azonban eléggé kifinomult. Frigga és Hela
kedvence például a camembert sajt.

Látogasson el ön is a győri állatkertbe,
ahol a zooshow-n megismerheti ezt az
édes kis állatfajt! Az állatkert belvárosi
terráriumházában, a Füles Bástyában
pedig szintén különleges élményben le-
het része a látogatóknak, hiszen ott egy
egész kis patkánycsalád várja, hogy
megcsodálják őket. (x)

mán adományokat gyűjtenek a helyi szé-
kely kapura.  > > >

Pillanatkép címmel nyílik üvegművészeti
kiállítás július 30-án, 17 órakor a Magyar
Ispitában. Megtekinthető szeptember 18-
ig, hétfő kivételével mindennap 10–18
óráig.   > > >

a Porta akusztik rendezvénysorozat
második fellépője Szepesi Mátyás
énekes-dalszerző-gitáros, a Konyha
zenekar frontembere lesz, aki au-
gusztus 5-én 19 órától igyekszik
majd a zenéjével elkápráztatni a kö-
zönséget. Jegyek a pannonhalmi és
a győri Tourinform irodában kapha-
tóak. Helyszín: Pannonhalma, Porta
Étterem.  > > >

aJÁnlJuK!
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Ahónapokig tartó rekkenő hőség min-
denki szervezetét próbára teszi, ám
az idősebbeket érinti a legjobban. A

legfontosabb az elegendő folyadékbevitel,
ami lehetőleg legyen szénsavmentes víz, s
arra is érdemes figyelni, hogy az ne legyen
túlságosan hideg. A szépkorúak hajlamosak
megfeledkezni a rendszeres ivásról, így
többször is figyelmeztessük őket! Sőt a leg-
jobb, ha kikészítjük nekik a megfelelő meny-
nyiséget, és ellenőrizzük is annak elfogyasz-
tását. Muszáj hidratálni, még a hűvösebbnek
ható lakásban is. S ha már a lakásnál tar-
tunk: a szellőztetést a kora reggeli órákra
időzítsük, utána sötétítsük el a lakást. így
némileg megóvhatjuk a felmelegedéstől a

Az esetre a Győr-Moson-Sopron Me-
gyei Rendőr-főkapitányság hívta fel a
figyelmet, s úgy tűnik, sajnos nem le-

het elégszer figyelmeztetni idős szerettein-
ket. Legutóbb egy kétségbeesett hölgytől
csaltak ki több millió forintot. Bűnözők hív-
tak fel ugyanis vezetékes telefonon egy idős
kapuvári nőt nemrég. A telefonáló a néni fiá -
ra hivatkozott, és azt mondta, gyermeke
bűncselekménybe keveredett, letartóztatta
a hatóság és segítségre van szüksége. A fér-
fi azt állította magáról, hogy a fia védő-
ügyvédje. Azt hazudta a gyanútlan asszony-
nak, hogy a gyermekét börtönbe zárják, ha-
csak nem fizet ki egy komolyabb összegű
óvadékot. Majd arra kérte, hogy környeze-
tében senkinek se szóljon, senkit se hívjon.
Az aggódó és kétségbeesett áldozat hajlan-

VÍZBOL Soha nem lehet eléG!
benti levegőt, de cserélődését is biztosítjuk.
Ha légkondicionált a lakás, ügyeljünk, hogy
ne állítsuk túlságosan hidegre, és ne érje
közvetlenül az időseket. A ventilátorra
ugyanez a szabály érvényes! Jó, ha naponta
akár többször is letusolnak langyos vízzel.

Az étkezésre is érdemes figyelni: a könnyed
ételek elkészítésére törekedjünk, a nehéz,
zsíros fogásoknak nem most van itt az ideje!
Ha megoldható, lehetőleg vegyük át tőlük a
bevásárlás és egyéb ügyintézés feladatát,
kíméljük őket, amennyire csak lehet. 

Ha mégsem tudják a lakás védelmében át-
vészelni a kánikulai napokat, akkor javasol-
juk, hogy a bevásárlást kora reggelre időzít-
sék, még a rekkenő hőség előtt. Minden
esetben legyen náluk kis flakonban hűtött
víz, néhány szem keksz vagy cukor. A me-
legben a vérnyomás és a vércukorszint in-
gadozása is gyakoribb, jobb a biztosra men-
ni. Lehetőség szerint ne tartózkodjanak so-
kat a napon, zárt, levegőtlen helyiségekben,
és ha rosszul érzik magukat, ne szégyellje-
nek segítséget kérni!   

NE DOLJÖN BE a cSaládtagra
hivatkozó CSalóKnaK! 
az egyik legnagyobb gaztett, amikor a feltétel nélküli szeretetet
használják ki a bűnelkövetők. a családtagjaink egészségéről, biz-
tonságáról gátlástalanul hazudóknak sajnos épp ez a fő profilja.
nemrég épp egy kapuvári idős hölgyet csaptak be kíméletlenül. 

Szerző: haK
Fotó: marcali Gábor

Különösen igaz ez a kánikula idején, amely a fiatalokat is megviseli, hát még az időseket. fontos,
hogy ők is vigyázzanak magukra, illetve a hozzátartozóktól is szükséges a fokozott figyelem. né-
hány tanáccsal igyekszünk segíteni, hogy megelőzhető legyen a rosszullét. 

´́
Szerző: havassy anna Katalin
Fotó: schutterstock.com/maliutina anna

szoktak! Győződjenek meg arról, hogy
tényleg bajba került-e!

Idegenekkel ne beszéljenek meg találkozót
és ne adjanak át pénzt, ékszereket, egyéb
értékeket!  Idegen számlaszámra, névre ne
utaljanak, küldjenek pénzt!

Ha pedig rendőri intézkedésre, segítségre
van szükségük, hívják a nap 24 órájában in-
gyenesen hívható 112-es segélyhívó szá-
mot! Ne dőljünk be a szeretet erejével pró-
bálkozó csalóknak!

dó volt megfizetni a több milliós összeget: a
megtakarított pénzével együtt az értékeit,
ékszereit a telefonáló kérésének eleget téve
egy táskába tette, amelyben fiának szánt
tisztálkodási tárgyakat is elhelyezett. Amíg
a hívó beszélt az idős nővel, addig a táskáért
rövid időn belül egy taxi érkezett. Később a
néni persze tárcsázta a családtagjait, hogy a
fia felől érdeklődjön, s akkor derült ki, hogy
bizony kíméletlen átverés áldozata lett. A
bűnelkövető tehát visszaélt az anyai szere-
tettel, amelynél aljasabb tett kevesebb van,
ez kétségtelen. 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-fő-
kapitányság éppen ezért újra felhívja a fi-
gyelmet, és ismételten kéri, ha bárki csa-
ládtagként mutatkozik be a telefonban és
sürgősen pénzt kér, szakítsák meg a vona-
lat! Hívják fel a rokonukat azon a telefon-
számon, amelyiken máskor is beszélni

´́
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„Nagyon jóban vagyok a szakmai stáb tag-
jaival. Bognár Zsolt pályaedzővel korábban
az U21-es válogatottban futballoztam
együtt, a kapusedzőnk, Sebők Zsolt pedig
Székesfehérváron volt a csapattársam. Tí-
már Krisztiánhoz hasonlóan tehát őket is
rég óta ismerem. Mindennek nagyban kö-
szönhető, hogy megértjük egymást, jó a
stáb kohéziója” – nyilatkozta Szalai Tamás a
Győr+ Médiának.

Úgy véli, a felkészülés kezdete óta szinte
minden mutatóban sikerült előrelépnie a
csapatnak.
„A felmérések azt mutatják, hogy amit a já-
tékosok erőnlétével kapcsolatban eltervez-
tünk, azt sikerült végrehajtanunk. Kemény
tréningeken van túl a csapat. Az első edző-
mérkőzésünk óta fizikálisan sokat fejlődtek
a játékosok. Minderre nagy szükségünk lesz,
hiszen az NB II. tipikusan az a bajnokság,
amelyben rengeteget számít az erőnlét. Ami
a taktikát illeti, előrefelé védekező, intenzív

„Az idei versenyek ugyan nem számítanak
bele a párizsi olimpiai kvalifikációba, de ez-
úttal sem lehet más a célunk, mint hogy bi-
zonyítsuk, továbbra is a világ élvonalához

az épeknél 32, a paraversenyekben pedig nyolc sportoló képviseli majd magyarországot a kanadai
halifaxben, ahol augusztus 3. és 7. között rendezik a kajak-kenu világbajnokságot.

KOPASZ, TAKÁCS éS BALLA iS a vB-CSaPaTBan

Komoly célokkal, motiváltan érkezett az eTO fC-hez Szalai Tamás.
a korábban az élvonalban futballozó szakember nyártól pálya -
edzőként támogatja a stábot vezető Tímár Krisztián munkáját.

SZALAI TAMÁS nyerni JöTT győrbe

Szerző: Pécskai istván
Fotó: eto.hu

futballt bemutató csapatot igyekszünk épí-
teni” – fogalmazott Szalai Tamás.

Érdekesség, hogy a csapat új igazolásai kö-
zül az egyszeres válogatott kapus, Kovácsik
Ádám, illetve a középső védőként bevethető
Papp Milán is a Fehérvár együttesétől érke-
zett Győrbe.
„Természetesen beszéltem velük, mielőtt az
ETO-hoz igazoltak, kikérték a véleménye-
met. Elmondtam nekik, hogy jó helyre kerül-
nek, érdemes Győrbe szerződniük. Nyerő tí-
pusú játékosokról van szó, akik beleillenek a
klub filozófiájába. Hozzájuk hasonló futbal-
listákat keresünk, nem titok, szeretnénk
még új játékosokat igazolni” – jegyezte meg
Szalai Tamás.

Hozzátette, az a cél, hogy szerethető csapa-
tot építsenek, amely sok drukker előtt léphet
pályára az ETO Parkban.
,,A szurkolókért érdemes futballozni, értük
van ez a gyönyörű játék. Mindent megte-
szünk, hogy a csapat eredményesen és jól
focizzon – mondta a szakember, aki már já-
tékos korában tudatosan készült az edzői

pályára. – Huszonöt-huszonhat éves vol-
tam, amikor eldöntöttem, hogy a futballista -
karrieremet követően sem szeretnék elsza-
kadni a sportágtól, s majd edzőként folyta-
tom. Akkori vezetőedzőm, Csank János ed-
zéseit lejegyzeteltem, igyekeztem tőle minél
több mindent megtanulni. Teljesen más
szakmáról van szó, sokkal nagyobb felelős-
séget jelent. Élvezem csinálni.”

tartozunk” – mondta Szakács Bálint, a Ma-
gyar Kajak-Kenu Szövetség ügyvezető igaz-
gatója. A hat tokiói aranyérmesünk közül
csak egy, a győri Kopasz Bálint lehet ott az

idei vb-n. A női kajaknégyes tagjai különböző
okok miatt hagyják ki a 2022-es szezont,
Tótka Sándor pedig olyan súlyos koronaví-
rus-fertőzést kapott a májusi, racicei világ-
kupán, hogy nem volt esélye felkészülni a
válogatóversenyekre.

A vb-n két számban induló Kopasz Bálint, a
Graboplast Győri VSE olimpiai bajnoka elmond-
ta: bár őt sem kerülte el a sérülés, elégedett a
válogatókon nyújtott teljesítményével, a for-
máját pedig biztatónak érzi. Mindkét számában
– K-1 1000 méteren és Nádas Bencével K-2
500-on – szeretne dobogóra állni Halifaxben.
Kopasz Bálint mellett a győri színeket képviseli
a válogatottban Takács Kincső, aki a kenusok-
nál a 200 méteres sprint táv mellett a négyes
csapathajóban is helyet kapott. A szintén győri
nevelésű Balla Virág pedig a csapathajó mellett
egyéniben 500, 1000 és 5000 méteren is rajt-
hoz áll a női kenusok mezőnyében. 
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„Természetesen kudarcnak éltük meg a kie-
sést. Végig küzdöttünk a bennmaradásért,
élet-halál harcot vívtunk, de sajnos nem sike-
rült elérnünk a célunkat. Most viszont szeret-
nénk visszakerülni az NB I.-be. Tudjuk persze,
hogy nem lesz könnyű feladatunk, hiszen lát-
juk, a riválisok komolyan megerősödtek.
Ugyanakkor egyértelműen úgy vágunk neki az
idénynek, hogy szeretnénk kivívni a feljutást”
– nyilatkozta Csertői Aurél, a gyirmótiak ve-
zetőedzője a Győr+ Médiának.

Érdekesség, hogy az NB I.-től ugyancsak bú-
csúzó MTK újdonsült szakvezetője, Bognár
György szerint a Gyirmót lesz a fővárosiak el-
ső számú ellenfele a feljutásért vívott harc-
ban. Csertői egyébként elégedett a felkészü-

a felJuTÁSra hajt A GYIRMÓT
Szerző: Pécskai istván
Fotó: gyirmotfc.hu

lés eddigi részével, s mindent elkövet, hogy a
bajnokság kezdetéig hátralévő időszakban
minél jobb formába lendítse a játékosai.
„Nagyon kemény munka van a futballistáink
mögött, becsülettel végezték az edzéseket.

Négy hete zajlik a felkészülésünk. Az edző-
mérkőzéseinken mutatott teljesítménnyel
elégedett lehetek. A bajnokság kezdetéig
hátralévő két hétben leginkább a finomhan-
golás lesz a feladatunk. Mindent megte-
szünk, hogy erőnlétileg és taktikailag is fel-
készülten várja a csapat az új idényt” –
mondta Csertői Aurél.

A tréner abból a szempontból nincs könnyű
helyzetben, hogy az NB II.-ben nem szerepel-
hetnek légiósok, így a legutóbbi szezonban a
csapatot erősítő külföldieknek távozniuk kel-
lett. Persze a klubvezetés mindent megtett,
hogy sikerüljön megerősítenie a keretet. Még
egy vagy két igazolást tervez a klub.
„Voltak változások, ugyanakkor a magyar já-
tékosok által alkotott mag megmaradt. Tud-
tunk igazolni is, emellett a szabályok értelmé-
ben a fiatal játékosoknak is komolyabb szere-
pet szánunk” – magyarázta Csertői Aurél.

A tréner hozzátette, szerencsére a felkészü-
lést eddig zavartalan körülmények között
végezhették.
„Nincs sérültünk, és az ütemtervnek megfe-
lelően haladunk, az edzőmérkőzések is
rendkívül hasznosnak bizonyultak. Bízunk a
sikeres szezonkezdésben” – fogalmazott a
szakember.

Gőzerővel készül az nB ii. 2022–23-as idényére a Gyirmót fC lab-
darúgócsapata. az együttes, amely az elmúlt szezont az élvonal-
ban töltötte, egyértelműen azzal a céllal vág neki a bajnokságnak,
hogy visszaverekedje magát a legjobbak közé.

Első helyen végzett a magyar női 4x50 méte-
res akadályváltó, amelynek a Győri Úszó SE
olimpikonja, Jakabos Zsuzsanna is tagja volt.
A vízi- és életmentés versenyszám 4x50
méteres vegyesváltójában a férfiak kivétel

minden idők legeredményesebb szereplésével 11 arany-, 7 ezüst- és 9 bronzéremmel zárta az egyesült Ál-
lamokban rendezett világjátékokat a magyar küldöttség. a nem olimpiai sportágak multisportversenyén
112 ország több mint 3.600 sportolója vett részt. a győri versenyzők többször is a dobogóra állhattak.

GYORIEK iS dobogóra állhattak a vilÁGJÁTéKOKOn
Szerző: nagy roland
Fotó: Győri úszó Se

nélkül győri úszókból álló csapata Szabó
Szebasztián, Gyárfás Bence, Takács Kriszti-
án, Balog Gábor, Giczi Mátyás összeállítás-
ban mindenkit megelőzve Világjátékok-re-
korddal nyert. Balog Gábor az eredményhir-
detés után elmondta: a váltó gerince régóta
együtt van, Szabó Szebasztián pedig új len-
dületet hozott a csapatba. „Bízom benne,
hogy az életmentés egy picit jobban előtérbe
kerül. A Világjátékok nagyszerű lehetőség
volt arra, hogy a magyar vízi- és életmentés
letegye névjegyét" – fogalmazott a kétsze-
res Világjátékok-győztes. Ugyanez a csapat
a 4x50 méteres akadályváltót is megnyerte.

A női 4x50 méteres akadályváltó, a csapat-
ban Senánszky Petrával, Gyurinovics Fanni-
val, Jakabos Zsuzsannával, Ugrai Pannával
és Verrasztó Evelynnel aranyérmes lett. Eb-
ben az összeállításban a női staféta a néme-
tek mögött, az olaszokat megelőzve máso-
dik helyet szerezte meg a 4x50 méteres ve-
gyesvátló versenyszámban. A Győri Úszó SE
versenyzője, és a Széchenyi-egyetemi hall-
gatója, Bukor Ádám 200 és 400 méter fel-

színi uszonyos úszásban indult és mindkét
számban bronzérmet szerzett. A sikert ér-
tékét növeli, hogy a fiatal sportoló egy sú-
lyos betegséggel és műtéttel tarkított felké-
szülést követően volt képes ilyen kimagasló
teljesítményre.

„Nagyszerű, izgalmas versenyeken vagyunk
túl, az esemény kiválóan szolgálta az au-
gusztusi Eb-felkészülést, megszakította a
monoton hétköznapokat. Nagy pillanat volt,
amikor a női 4x50 méteres akadályváltónk a
lengyelekkel századra azonos időt úszott,
így a szervezők kénytelenek voltak összesen
nyolc aranyérmet kiosztani, a két himnuszt
pedig egymás után játszották le a verseny-
zőknek. Olimpián már többször is volt sze-
rencsém részt venni edzőként, Világjátéko-
kon most voltam először, nagyon jó volt a
szervezés és néhány számomra új sportág
versenyeibe is belenézhettem, sok új ta-
pasztalatot szereztem, amit majd később az
edzéseken hasznosíthatunk" – mondta el a
Győr+ Médiának Petrov Iván, aki edzőként
volt a magyar küldöttség tagja.

´́
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Amarcalvárosi víztorony melletti területen
adták át hazánk legnagyobb és legmoder-
nebb görparkját. A közösségi tér minden

gördülő sporteszközzel használható: a vállalkozó
szellemű sportolók BMX-kerékpárral, rollerrel, gör-
korcsolyával, gördeszkával, illetve snake boarddal és
streetboarddal is száguldhatnak rajta.

„Ez egy fantasztikus pálya! Szerencsére összejött
egy olyan projekt, aminek köszönhetően elmond-
hatjuk, hogy immáron Győrben található Magyar-
ország legnagyobb és legújabb gördeszkapályája.
Mindenkinek azt kívánom, hogy használja egész-
séggel a pályát, és nagyon ritkán vagy egyáltalán
ne kelljen az ötszáz méterre található kórházba
belátogatnia az edzések után” – fogalmazott dr.
dézsi Csaba András polgármester.

felavaTTÁK győrben az orSzág
leGmODerneBB GÖRPARKJÁT
Szerző: Pécskai istván
Fotó: O. Jakócs Péter, vig norbert

A létesítmény megvalósításában nagy segítséget
nyújtott az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a
győri önkormányzat, a Pannon-Víz és a Győri Ut-
cai Sportok Egyesülete. Révész Máriusz, az aktív
Magyarországért felelős államtitkár elmondta,
összesen 110 millió forintba került a beruházás,
az állam ebből 55 milliót biztosított.

,,Tudtam, hogy ez egy fantasztikus görpark lesz. Min-
denki elmondta, hogy a győri lesz a legjobb pálya.
Mégis, amikor először megláttam, leesett az állam.
A győri önkormányzat tizenkét és fél millió forintot
invesztált a projektbe. Ami azonban igazán elképesz-
tő, hogy a Győri Utcai Sportok Egyesülete negyvenkét
és fél millió forintot szedett össze, hogy megépüljön
a görpark. Olyat, hogy egy civil egyesület ekkora ön-
részt beletegyen egy ilyen projektbe, még nem ta-
pasztaltam. Egy rendkívül széles összefogás ered-
ménye ez a pálya” – jelentette ki Révész Máriusz.

Radnóti Ákos, Győr sportért is felelős alpolgár-
mestere számára érzelmileg rendkívül sokat
jelent a görpark létrejötte.

„A pálya nagyon közel áll a szívemhez, hiszen a
helyszínén a művészet és a sport találkozik egy-
mással. Az itt álló víztornyot 2018-ban újítottuk
fel Maurer dóra és tanítványai segítségével. A vi-
lág egyik legismertebb művésze segített tehát
nekünk. Győrben számos sportos fejlesztést ad-
tunk át az utóbbi időben. Egy pumpapálya elké-
szült a bácsai városrészben, három helyszínen
pedig kültéri fitneszpályát tudtunk átadni” –
je gyezte meg az alpolgármester.

A görparkot múlt szombaton és vasárnap élesben
is felavatták a versenyzők. Győrben került sor az
országos street- és parkbajnokságra, amelyen
látványos és közönségszórakoztató gyakorlatokat
mutattak be a sportolók.

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 22—28.

1299 Ft/kg

1999 Ft/kg

Sertéslapocka
07.22.—07.24.

Páros lángolt kolbász

Giana fehérbab
chilis szószban

410 g, 436,59 Ft/kg

299 Ft/db

1199 Ft/db

Rege szilvabefôtt
5 l, 239,80 Ft/kg

Wiener Extra
kávé

250 g, 2116 Ft/kg

629 Ft/db

Atlantik szardínia olajban
125 g, 2392 Ft/kg

Heineken sör
5% alk., 0,5 l, 638 Ft/l

319 Ft/db

179 Ft/db

Palcsó Zoltán Kft.




