A napokban városunkban tartott szemlét a Virágos Magyarország verseny
zsűrije. Idén 349 település összesen 452 pályázattal nevezett a versenyre, köztük Győr is.

´´
GYOZNI
SZERETNÉNK
A VIRÁGOS MAGYARORSZÁG
VERSENYEN

NÉPSZÁMLÁLÁS

TISZTELT
GYŐRI
LAKOSOK!
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok jelentkezését várja a
2022. október–november hónapokban lebonyolítandó országos népszámlálásban való
közreműködésre.
A jelentkezési határidő:
2022. augusztus 31.
A terepen történő adatgyűjtést a
Központi Statisztikai Hivatal (KSH)
által biztosított, védett elektronikai eszközzel (tablet) kell végrehajtani október 17. és november
20. között. A számlálóbiztosi feladatok ellátására a kiválasztást
követően elektronikus oktatási
rendszerben (e-learning) történő
egyéni felkészülés és sikeres online
vizsga letétele után köthető megbízási szerződés.
A számlálóbiztosnak
• legalább középfokú
végzettséggel,
• helyismerettel,
• magabiztos számítógépes
ismerettel kell rendelkeznie,
emellett
• megfelelő fizikai erőnlét,
• jó fellépés és beszédkészség,
valamint
• kapcsolatteremtő képesség is
szükséges a feladat
elvégzéséhez.

Szerző: Pécskai István
Fotó: Ács Tamás

A

várost érintő zsűrizést Ambrus Mária tájépítész, évelőszakértő és Laczkó Mária, a
Virágos Magyarország régióvezetője, illetve
a Keszthelyi Városüzemeltető Egyszemélyes
Nonprofit Kft. igazgatója végezte, mindketten bebarangolták Győr közterületeit és gondozott zöldfelületeit. Dr. Pergel Elza, a város alpolgármestere
bízik benne, hogy Győrnek sikerül nyernie a versenyben. ,,A célunk az volt, hogy megmutassuk a
gyönyörű városunkat. Sok-sok igyekezet, szakmai
tudás és pénz van abban, hogy a mi iparvárosunk

manapság ennyire szépen néz ki. Az 1960–70-es
években nagyon kevés volt a virág és a gondozott
zöldfelület Győrben. Aztán ahogy telt az idő, és a
lehetőségek megváltoztak, az is fontossá vált,
hogy az itt élő és dolgozó emberek szép környezetben lakjanak” – fogalmazott dr. Pergel Elza.
A versenyen részt vevő összes közösség elismerő
oklevelet és a települési zöldfelület-gazdálkodást
részletesen kiértékelő szakértői véleményt kap. A
viadal győztesei közül kerülnek ki azok a hazai települések, amelyek 2024-ben az Európai Virágos
Városok és Falvak Versenyén képviselik majd hazánkat. Az eredményhirdetés szeptemberben lesz.

A számlálóbiztosi feladatra jelentkezőnek a felkészüléshez saját eszköz (PC, laptop, tablet
stb.) és internet-elérhetőség szükséges, a folyamatos kapcsolattartáshoz pedig mobiltelefon és
e-mail-cím megléte elengedhetetlen. A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek.
A jelentkezési idŐszakról, a díjtételekrŐl és a határidŐrŐl az alábbi
elérhetŐségeken lehet érdeklŐdni: www.gyor.hu/nepszamlalas,
nepszamlalasgyor@gyor-ph.hu,
+36-96/500-415, +36-96/500-314.
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INGYEN KAPNAK TAKARÉKOS ÉS KORSZERŰ LED-IZZÓKAT A GYŐRIEK

DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS POLGÁRMESTER SZERINT

ENERGIÁT ADNAK AZ ITT LAKÓKNAK
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Vig Norbert

É

vente akár 25-30 ezer forint villamosenergia-költséget takaríthatnak meg
azok a győri családok, akik részt vesznek a számukra ingyenes lakossági LEDcsereprogramban – jelentette be a városházán dr. Dézsi Csaba András polgármester, és
Szebeni Márton, a CYEB Magyarország
ügyvezető igazgatója.
A győri önkormányzat segíteni akar a családoknak abban, hogy kevesebb legyen az
áramszámlájuk. Tulajdonképpen energiát
adunk a győrieknek – kezdte sajtótájékoztatóját Győr polgármestere. Szólt arról, hogy a
szomszédunkban zajló háború miatt kialakuló energiaválság fokozott takarékoskodásra
készteti a lakókat. Az önkormányzat több tárgyalás után megoldást talált arra, hogy miként tudja csökkenteni a győriek terheit.
A program lényege az, hogy a régi villanyégőket sokkal takarékosabb, és világítástechnikai szempontból is korszerűbb LEDizzókra cserélik ki, mégpedig a lakosság számára teljesen ingyenesen. Most készül egy
applikáció, melyet ki kell majd tölteni az
igénylőknek. Ebben kérik a személyi igazolvány, a lakcímkártya és a villanyszámla adatait. A lakónak meg kell jelölniük, hogy jelen-

leg melyik szobában hány darab izzót használnak, s naponta általában mennyi ideig. A
lakók annyi izzót igényelhetnek, amennyit az
adatok alapján szükségesnek látnak. A számok indokoltságát egy algoritmus alapján
ellenőrizni tudják. Nyilván, ha valaki húsz
égőt használ, az nem kérheti ennek a sokszorosát. Indokolt esetben azonban akár
60-65 izzót is kaphat, jelentősen csökkentve ezzel az áramfogyasztást – magyarázta
Szebeni Márton vezérigazgató.

ÉVENTE AKÁR
25-30 EZER
FORINTOT
TAKARÍTHATUNK
MEG
Az akció háttereként elmondta: minden
energiaforgalmazó céget köteleznek a takarékosságra, ha ezt nem teszik meg, jelentős
büntetést kell fizetniük. A CYEB úgy gondolta, hogy büntetés helyett inkább a fogyasztókat segíti ki. Így tudtak megállapodni az
őket megkereső győri önkormányzattal.
Arra a kérdésre, hogy tömeges igény esetén
lesz-e elegendő izzója a társaságnak, a ve-

zérigazgató határozott igennel felelt. Hozzátette: minden győri igénylő megkapja az
ingyenes – a boltokban viszont drágán árusított – égőket.
Dr. Dézsi Csaba András szerint a LED-égőket
minden kérelmező családnak külön becsomagolják. Átadásuk hasonló lesz a Győr királyi várossá válásának 750. évfordulójára kiadott 750 forintosokéhoz. Az égőket kizárólag azok igényelhetik, akiknek a neve a villanyszámlákon szerepel. Az ideiglenes lakcímkártyával rendelkező, de életvitelszerűen
Győrben élő fogyasztók is igényelhetik az izzócserét – mondta el a jó hírt a polgármester.
Az átvétel után a CYEB küld majd egy számlát, melyet viszont nem kell kifizetni. Erre
azért van szükség, mert a cég köteles az izzók áfáját átutalni az adóhivatalnak, ez
azonban a lakókat nem érinti.
Az akció szeptemberben indul, erről a győrieket különböző kommunikációs csatornákon
időben értesítik a teendőkről.
Dr. Dézsi Csaba András hangsúlyozta: az önkormányzat mindent megtesz azért, hogy a
győriek terheit a lehetőségek szerint csökkenteni tudja. A sajtótájékoztatón a győri
polgármester és a CYEB vezérigazgatója alá
is írta a megállapodást, melyet Szebeni Márton mintaprojektnek nevezett.
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Rengeteg pénzt fizet a Volánbusznak az önkormányzat a helyi járatok működtetéséért, a kulturált,
és az egyéni autós utazásnál környezetkímélőbb közösségi közlekedésért. A kánikulában most azt
panaszolják az utasok, hogy „megfőnek” a járművekben, nincs légkondi, amelyik buszban van, az
sem működik, mert bizonyára azzal spórol üzemanyagot a sofőr.

„A SÁRGA CSUKLÓSOKRA SZÁLLJON,

HA TUDNI AKARJA, MILYEN A POKOL!”
POLGÁRMESTERI SZEMLE A HELYI JÁRATOKON

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

D

r. Dézsi Csaba András bebuszozta a
város egy részét, hogy személyes tapasztalatokat szerezzen az észrevételekről és a valóságról. A városháza oldalán
található megállóból indulunk. A jegyvásárlás nem olyan egyszerű, mert a tűző nap miatt nagyon nehezen olvashatóak az automata jegykiadó kijelzőjén található információk, utasítások. A biléták nyomtatása is
meglehetősen komótos. A várakozók egy
része idős ember, akik már jegy nélkül utaznak, de azért fiatalabbakkal is találkozunk.
Egy ötven körüli hölgy fehér bőröndöt görget
a buszváróhoz. Milánóból jöttem, hála isten
már itthon vagyok – sóhajt. Szerencséje
volt, elkerülte a légiutas-kísérők sztrájkjait,
nem törölték, és lényegesen nem késleltették a járatát, így kétórás késéssel megérkezett Ferihegyre, onnan pedig hazavonatozott Győrbe. A helyi járata is pontos volt, így
hát időben elindulhatott hűvös családi házába kipihenni a nyaralás fáradalmait.

ENNYI EMBERT
CSUKLÓS BUSZ
HELYETT AKÁR
TAXIKKAL IS
ELSZÁLLÍTHATNÁNAK

Dr. Dézsi Csaba András hőmérőt is hozott
magával. Délután kettőkor 35 Celsius-fok
körül mozog a hőmérséklet az utcán. Sárga
buszra tessék fölszállni, ott pokoli idő van.
Ha át akarja élni az utasok szenvedését, ne
az újabb Mercedeseket válassza, a sárgákhoz képest azokon már mintha pálmafák
alatt hűsölne az ember – tanácsolják az utasok a polgármesternek.
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A következő régi sárga járatról azonban lemaradunk, mert egy házaspár fogja közre a
polgármestert. Magának köszönhetem az
életemet! Ha maga meg a laborja nincs, akkor én már aligha buszoznék. Az infarktus
lerángatott volna a pokolba – hálálkodik a
hatvan fölötti asszony, majd hozzáteszi: bár
lehet, hogy ott sincs ennél melegebb.

evickélünk az épülő Tatai úti körforgalmon, végül
rajtunk kívül összesen hét utassal érünk a szabadhegyi Jereváni útra, a patika elé, ahol buszt
váltunk. Forgalomszervezési szempontból teljesen érthetetlen, hogy ennyi embernek miért
indítanak csuklós buszt, amelyen ráadásul meg
lehet sülni. Hatalmas pazarlás ez a város pénzén
– méltatlankodik dr. Dézsi Csaba András.

A legközelebb érkező járat a 38-as jelzést viseli. Régi, sárga és csuklós. Rajtunk kívül hárman ülnek rajta. Az Ipari parkba tart, de a következő megállókban sem változik lényegesen a létszám. Olcsóbb volna, ha a csuklós
busz helyett egy taxival elszállítaná az embereket a Volán – jegyzi meg a polgármester.

A Jereváni úti megállónál a 7-es buszra szállunk át. Ez már fémesszürke, új Mercedes.
Érdekes, hogy az ősrégi kézi lyukasztógépek
működnek benne. A légkondi működik, monitor mutatja, merre járunk, mi lesz a következő állomás. A járat kényelmes, ezen sincsenek nagyon sokan, de legalább a székek
felén ülnek az utasok.

A hőmérséklet a járaton 37 fok feletti. Az egyik
tetőablak nyitva van, az oldalsók is elhúzhatók,
némi erőlködés után. Ezen a csuklós járaton 90
ember is elférne – bizonygatja egy rutinos utas.
– Talán majd az Ipari parkból visszafelé megtelik, hiszen most jár le a délutáni műszak.
Fél három körül érünk az Ipari parkba. Négy felszállóval találkozunk, közülük két hölgy „műszakból” jön. Megállunk a gyárak környékén, át-

A kánikulában a városban az autóforgalom is
kisebb, de azért feltűnő, hogy sok autóban
egyedül ül a sofőr. Ez így nem túl takarékos
megoldás. Kétségtelen, hogy a tömegközlekedésnek is pontosabbnak, kulturáltabbnak
kell lenni ahhoz, hogy az autósok átszálljanak
a buszokra, melyeknek a működése akkor is
sokba kerül az önkormányzatnak, tehát valamennyiünknek, ha kevesen ülnek rajta.

ALPOLGÁRMESTERI VIZIT A RÁDIÓBAN

SZELES: IDÉN IS LESZ PINNYÉDI HÍDPIKNIK!
Az elmúlt időszakban lezajlott
beruházások adták az alpolgármesteri vizit fő gerincét csütörtök reggel a Győr+ Rádióban.
Szeles Szabolcs az útfelújításokon túl azt is elárulta, hogy idén
is lesz Pinnyédi Hídpiknik.
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: O. Jakócs Péter

Útfelújításokról kérdezték a műsorvezetők
az alpolgármestert, hiszen több sikeres projektet zárt le az önkormányzat, ezek a beruházások pedig jelentősek a város életében.
„Nemrég adtuk át az Ipar utat, valamint a
Reptéri út egy szakaszát, ahol maga az út is
megújult, mellette pedig kerékpárút épült. A
kerékpárúttal gyakorlatilag összekötöttük a
belvárost az Ipari parkkal. Ez a munkahelyi
mobilitás, az ipari területek megközelítése
szempontjából nagyon fontos. Folyamatban
van még a Tatai úti körforgalom bővítése és

a csomópont átépítése, reménykedünk benne, hogy ősszel ezt is át tudjuk adni.”
Szóba került az alpolgármester körzete, ahol
új jelzőlámpás csomópont segíti a közlekedést, Újvárosban a Szalay út–Liget utca–
Nyár utca kereszteződésében. „Az útszakasz
átalakítása az EYOF előtt történt, de már akkor készültünk arra, hogy jelzőlámpákat helyezzünk ki. Rengeteg jelzés érkezett hozzám
is, hogy szükség van a lámpákra, elsősorban
a gyalogos forgalom miatt. A visszajelzések
jók, azóta egyetlen baleset sem történt” –
mondta az alpolgármester. Ezt követően a
pinnyédi fejlesztésről is beszélt a politikus.
„Nagyon sok tervezést és egyeztetést követően egy rég dédelgetett álom vált valóra,
egy összekötő út épült, szeretnénk majd haladni a fejlesztésekkel Pinnyéden belül is. Sok
megoldandó feladat van, de az elmúlt tíz évben nagyon jelentős lépéseket tettünk” –
tette hozzá Szeles Szabolcs.
A városrésznél maradva kiderült, hogy idén is
lesz augusztus 20-án Pinnyédi Hídpiknik.
„Hamarosan teljesen összeáll a program,
szellemiségében, környezetében a tavalyihoz

hasonló metódusban gondolkozunk” – árulta
el az alpolgármester. Az már biztos, hogy kicsik és nagyon egyaránt jól érezhetik majd
magukat a különleges, családi miliőben.

Az Arrabona Városvédő Egyesület a hagyományt folytatva, ismét karitatív gyűjtést szervez a moldvai magyar csángó gyermekek magyar nyelvű tanítása elősegítéséért, mely számukra a megmaradást jelenti.

´´
A GYŐRI VÁROSVÉDŐK ISMÉT A CSÁNGÓKNAK GYUJTENEK
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Arrabona Városvédő Egyesület

mékeket is várnak. Természetesen pénzadományokat is fogadnak, amelyből olyan
eszközöket vásárolnak, melyek a magyar
oktatás ügyét előreviszik.

A

z egyesület immár 13 éve, évente
több alkalommal is visz adományokat
Csángóföldre, Bákó megyébe. Ezúttal
Klézse és Somoska a cél, az ottani magyar
közösséghez tervezik kijuttatni a győriek által összeadott adományokat. „Az elmúlt
évek alatt több mint 30 millió forint értékű
ajándékkal segítettük a kint élő magyarok
tanulási ügyét. A mintegy hatszázezer ottani
magyar közül jó, ha százezren értik és beszélik nyelvünket, és összesen alig 30 magyar tanító jut rájuk, a gyerekek pedig fakultatív idegennyelv-oktatás keretében tanulhatják csak anyanyelvüket. A tanulás ügye
Moldvában a csángó magyarok számára a
megmaradással azonos, ezért nekünk, itteni
magyaroknak kell segítenünk a nyelv általi
ottani magyar megmaradást” – fogalmazott
Szabó Gyula, az egyesület elnöke.
Ezúttal mesekönyvet, tollat, ceruzát, papírt,
festéket, foglalkoztatót várnak a gyerekek

Az egyesület szeptember 15-én kel négynapos útra, hogy az adományaikat saját
költségükön célba juttassák.

Az adományokat szeptember 10-ig
vasárnap és ünnepnap kivételével a
Páskom u. 104/A és Tábor u. 5/A és a
Somos u. 16. alatt fogadják. Az egyesület
bankszámlaszáma:
MKB Bank Zrt.
10300002-10474886-49020016

számára, a pedagógusok részére pedig számítógépet, laptopot, nyomtatót gyűjtenek a
győri városvédők. Ezek mellett higiénés ter-

Érdeklődés:
Csikós Sándor 06-70/368-0368
Fias Ferenc 06-30/9365207
Szabó Gyula 06-70/628-7853
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Újvárosban a Szalay Imre, Nyár utca, Liget utca találkozásánál modern, okos jelzőlámpa segíti a
biztonságos közlekedést. A napokban a helyszínen nézte meg a városvezetés az új beruházást.

BIZTONSÁGOS LETT A KERESZTEZŐDÉS

´´
OKOS JELZOLÁMPÁVAL
GAZDAGODOTT ÚJVÁROS
Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: O. Jakócs Péter

A polgármester szerint hasznos
beruházás készült el. „A polgármesteri vizit során mutatta meg
nekem Szeles Szabolcs, hogy mi a
probléma, rengeteg volt itt a baleset, ezért volt szükség a jelzőlámpa telepítésére, amit városi
forrásból valósítottunk meg, 90
millió forintból” – hangsúlyozta dr.
Dézsi Csaba András.
Újvárosnak ez a része Szeles
Szabolcs képviselői körzetébe
tartozik.„Az elmúlt években rengeteg jelzést kaptam, hogy nem
is annyira a forgalom nagysága,
inkább a sok baleset miatt kellene ide egy jelzőlámpa. Nagy
öröm, hogy elkészülhetett. Túl
vagyunk a próbaüzemen és bátran kijelenthetem, hogy dicséri

mindenki, panasz nem érkezett,
és baleset sem történt, mióta
működik a lámpa” – fogalmazott
Szeles Szabolcs.
A Győri Útkezelő Szervezet vezetője, Máthé-Tóth Péter is hasznos
fejlesztésnek tartja az új jelzőlámpát. „Ez egy modern, okos jelzőlámparendszer, a vezérlő berendezése a kor elvárásainak megfelelően felhő alapú szolgáltatáson
keresztül kommunikál az üzemeltetővel, a lámpasarkokon forgalomfigyelő kamerák vannak, ezek
pásztázzák a járműveket, és ha indokolt, akár meg is tudja nyújtani
a rendszer az adott irány zöld idejét” – hangsúlyozta a szakember.
Az önkormányzat és az útkezelő
tervei szerint a jövőben minél több
ilyen, és ehhez hasonló, „okos” jelzőlámpát telepítenének Győrben.

Biztonságosabb lett a József Attila utca–Királyhágó utca csomópont, ahol többek között új balra
kanyarodó sávot alakítottak ki, kicserélték az aszfaltréteget, felújították a járdát és csapadékvízelvezető is készült összesen 78 millió forintból.

MEGÚJULT A SZABADHEGYI CSOMÓPONT
Szerző: Győr+
Fotó: Vig Norbert

„Ez egy roppant forgalmas csomópont a József Attila úton,
ahol csúcsidőben nagyon nehezen lehetett csak bekanyarodni, ez a probléma megoldódott, ráadásul a járdákat is felújítottuk, nem is beszélve a csapadékvíz-elvezetésről, amiről
már új típusú lefolyók gondoskodnak, hogy a hirtelen lezúduló
nagy esők se okozzanak gondot” – fogalmazott dr. Dézsi Csaba
András polgármester a helyszíni bejáráson. „A városrész talán
legégetőbb közlekedési problémája oldódott meg, köszönet
érte polgármesternek és a kivitelezőknek. A közelben lakópark épül, ezt az ingatlanfejlesztést is ki fogja szolgálni a most
elkészült csomópontbővítés” – emelte ki Diligens Tibor, a
körzet önkormányzati képviselője.
A megújult csomópontban kevesebb mint 4 hónap alatt
620 folyóméter szegély épült, 120 köbméter aszfaltot építettek be, 78 méter csapadékvíz-elvezetőt alakítottak ki és
300 négyzetméteren történt zöldfelület-fejlesztés.
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Mireider Máté

TORTA MELLÉ
JÁR A DINNYE
Megkezdődik a 83-as számú főút 2x2 sávos Malom utcai csomópontjának átépítése, karácsonyra megszűnhet a torlódás a jelzőlámpás kereszteződés környezetében.

KEZDŐDIK A MALOM UTCAI CSOMÓPONT ÁTÉPÍTÉSE

ŐSZTŐL CSAK AZ ELKÉSZÜLT

ÚJ ÉLET-KÖRFORGALMAT
LEHET HASZNÁLNI

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

A

Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
(NIF Zrt.) tájékoztatása szerint a napokban elkezdődik a 83-as számú főút–Malom utcai csomópont átépítése. A tavasz óta zajló, Új élet úti csomópont átépítése jó ütemben halad, a további munkafolyamatok folytatása érdekében a kiépített
körforgalmú csomópontra már rá lehet terelni a forgalmat, így minden irányból ki és
be lehet hajtani Ménfőcsanakra és Gyirmótra. Az új körforgalmú csomópont megépítése volt a feltétele annak, hogy a Malom utcában is elkezdődhessenek a munkálatok.
A beruházás az Új élet úti fejlesztéshez hasonlóan több ütemben történik. Első szakaszban
a körforgalom Gyirmót felőli oldala, majd a
ménfőcsanaki oldal kialakítása történik meg.
Augusztus 9-től a Pápa felől érkezők már nem
hajthatnak le Gyirmót felé, a csomópontban a
jelzőlámpás fogalomirányítás viszont még
megmarad. A nagyobb forgalomkorlátozásra
augusztus 22-től kell számítani, amikortól elbontják a jelzőlámpát, és lezárják a csomópont
gyirmóti ágát, így a Győr felől érkezők sem fordulhatnak le Gyirmót felé. Innentől kezdve a
Gyirmótra tartók csak az Új élet úti csomóponton keresztül közelíthetik meg úti céljukat.

Az építkezés kapcsán megváltozik a buszközlekedés is. Várhatóan augusztus 22-től
az 1-es, az 1B és a 37-es járatok a Királyszéki út helyett a 83-as úton jutnak el Gyirmótra és vissza a városba.
A tervek szerint október elejére elkészül a gyirmóti körpálya, és a forgalmat rá lehet terelni
az új nyomvonalra, ekkor teljesen lezárják a
Ménfőcsanakra vezető irányt, ahonnan se be,
se ki nem lehet majd hajtani. A csomópont átépítése várhatóan karácsonyra készül el, megszűnnek a forgalomkorlátozások a városrészek irányába. 2023-ban folytatódnak a befejező munkálatok, 2x2 sávosra átépítik a 83-as
számú főutat, elkészül a zajvédő fal, valamint
a kerékpárút átkerül a ménfőcsanaki oldalra.
Legvégül megépítik a kopóréteget, és kialakítják a végleges forgalomtechnikai jelzéseket.
Szabó Jenő, a városrész önkormányzati képviselője örül, hogy a kivitelezési munkálatok
az ütemtervek szerint haladnak. A politikus
arra kéri a lakosságot, hogy továbbra is türelemmel kövessék a fejlesztés előrehaladását,
és az ősz folyamán Gyirmótot már az Új élet
úti csomóponton keresztül közelítsék meg.
A 83-as számú főút Győr–Pápa közötti 2x2
sávos szakaszának a tervezett befejezési
határideje 2023. év vége.

Kopogtatjuk, forgatjuk, jóleső hanghatás kíséretében paskoljuk, ha nehéz dönteni így is, akkor lékeljük – a
görögdinnye-választás igazi emberpróba, és mindenkinek megvan a
maga technikája hozzá. Hiszen az,
aki jó dinnyét tud választani, az
egész családnak örömet okozhat, a
kevésbé szerencsés kezűek pedig
hallgathatják, hogy kásás, íztelen,
vagy túl sok a mag, és miért nem a
mellette lévőt vette meg. És csak az
örök bölcsesség marad: „nem látok
a belsejébe”.
Ezektől függetlenül a görögdinnye
a nyár beteljesedése, elvégre a hagyományok szerint augusztusi
gyümölcsről (utóbbi megnevezés
bizonyos körökben vitát válthat ki!)
van szó. Szomj- és éhségoltó,
szakemberek szerint egészséges
is. És minden bizonnyal sok nyár
végi születésű ember számára –
hozzám hasonlóan – a születésnaphoz is kötődik.
Gyerekkoromban a torta egy nagyon finom, jellemzően csokis meglepetés volt, de tortát máskor is lehet enni. De a görögdinnye! Az első
görögdinnye mindig a születésnapon érkezett, és ezzel valami igazán
különleges időszakot jelzett – pár
hétig a hideg, édes, piros húsú növény jelentette ízélmény, és az ezzel
járó repkedő magok és ragadós kezek keretezték a késő nyári napokat.
A dinnyeszezon vége pedig mindig
fájdalmas: újabb egy évet kell a
dinnyére várni – és lassan, de biztosan a tanév kezdetét is jelezte. Azóta a tanévkezdés sem érint, és a
görögdinnye szezonja is egyre jobban eltolódik, de a születésnapi hagyomány megmaradt: a torta mellé
jár a dinnye is augusztus 3-án.
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Augusztus második hétvégéjén újra barokk pompába öltözik a
belváros, a győriek és az ide érkező turisták ismét időutazáson
vehetnek részt. A Barokk Esküvőt augusztus 12–13-án, idén
immár 29. alkalommal rendezik meg.

BAROKKRA HANGOLVA

G

yőr történetében a barokk kor kiemelkedő jelentőségű, amelynek stílusjegyei a mai napig meghatározzák
a belváros jellegét és hangulatát. Győr ápolni szeretné a barokk örökséget, amelynek
legkiemelkedőbb eleme minden évben az
augusztusi barokk nyári hétvége. A kétnapos esemény alatt barokk pompába öltöz-

nek még a belvárosi kirakatok is, a Széchenyi
téren kézművesvásár, ügyességi játékok
várják az érdeklődőket. A színpadon korabeli
zenei koncertek és előadások láthatók, hallhatók. A felvonulást udvarhölgyek és táncosok, zenészek, komédiások sokasága színesíti, valamennyien barokk jelmezben vonulnak,
követve a jegyespárt és az örömszülőket.

A különleges ceremónia keretében idén Fodor
Virág és Schreiner Károly köt házasságot
szombaton 20 órakor a Dunakapu téren. A fiatalok 12 évvel ezelőtt ismerkedtek meg, kapcsolatukat tavaly, a Barokk Esküvő napján koronázta meg Károly azzal, hogy megkérte
Virág kezét. Mivel szinte az összes Barokk Esküvőn részt vettek, be is öltöztek, ezért elhatározták, hogy ők lesznek a következő barokk
pár. Így is lett. Károly vállalkozóként online értékesítési rendszereket tervez, kivitelez és optimalizál, Virág pedig saját vállalkozásban dolgozik: óvó néni, tánctanár és neveléskutató
szakember. Mindketten néptáncos múlttal
rendelkeznek, imádnak táncolni. Az esküvőt
követően a szűk családnak rendeznek lakodalmat, nászútra Mallorcára mennek.
A hétvége eseményei pénteken a Széchenyi
téren kezdődnek, ahol barokk táncokkal ismerkedhetnek az érdeklődők. A pénteki felvonulás a Széchenyi téren folytatódik a szerenáddal, amelyen közreműködik a Musica
Historica Régizene Együttes. Szombat délelőtt elsősorban a gyerekeknek kínálnak
programokat zenével, bábelőadással, délután többek között bolond esküvő részesei
lehetnek a térre kilátogatók. Az esküvői ceremóniát követően táncházzal zárul az idei
programsorozat.
Részletes program a hellogyor.hu oldalon.

Csöndes Lászlóné, a Bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjasklub vezetője a városrész szolgálatáért díjban
részesült fáradhatatlan és áldozatos munkája elismeréseként.
PANNI, A BÁCSAI GYÖNGYVIRÁG NYUGDÍJASKLUB VEZETŐJE

„MÉG SOKÁIG SZERETNÉM CSINÁLNI”
Szerző: Pécskai István
Fotó: Ács Tamás

„Először meglepődtem, amikor megtudtam
a jó hírt. A meglepettséget aztán gyorsan az
öröm érzése váltotta fel, természetesen nagyon jólesett az elismerés. Bárány István
képviselő úrral gyakran találkozom a munkámból adódóan, tőle tudtam meg, hogy
megkapom a díjat” – mesélte Csöndes
Lászlóné a Győr+ Médiának.
A Bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjasklub vezetője arról is beszélt, miként lett az egyesület
első embere. „Viszonylag korán, már ötvenesztendősen nyugdíjas lettem. A szomszédasszonyok arról győzködtek, hogy menjek velük a nyugdíjasklubba, jól fogom magam érezni. Így is történt, s szerencsére sikerült hamar beilleszkednem. Mindig is
nyüzsgő embernek tartottam magam, nem
szerettem a semmittevést. Ennek megfelelően igyekeztem jelentős szerepet vállalni a
klub közösségi életében. Teltek-múltak az
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évek, majd megkaptam a felkérést, hogy vezetőhelyettesként segítsem a csapatot. Természetesen örömmel vállaltam a feladatot.
Ahogy azt is, amikor később a nyugdíjasklub
vezetőjének kértek fel. Ez utóbbi egyébként
immáron tizenhat éve történt” – fogalmazott Csöndes Lászlóné.
Hozzátette, a nyugdíjasklub tagjai rendkívül aktív közösségi életet élnek. „Gyakran megyünk
kirándulni, többek között Erdélyben is jártunk
már. Rendszeres programnak számít a látogatásunk a budapesti Operettszínházba. Imádjuk
az előadásokat. A következő az Abigél lesz majd
októberben, jó előre megváltottuk a jegyünket,
a klubból tizenketten tekintjük meg a darabot.
Sok közös élményben volt már részünk, s bízom
benne, ezeknek a listája folyamatosan bővül. Az
utazásainkat mindig dokumentáljuk, rengeteg
fotó és videó készül ilyenkor, amelyeket együtt
vissza szoktunk nézni.”
A koronavírus-járvány a nyugdíjasklub életét
is megnehezítette.

„Sokáig meg volt kötve a kezünk, természetesen a szigorú szabályokat nekünk is be kellett tartanunk. Igyekeztünk a megváltozott
körülmények között is színvonalas programokat tartani. Volt például online vetélkedőnk,
ami nagy sikert aratott – mondta Csöndes
Lászlóné, aki a jövőbeli terveiről is beszélt. –
Nagyon jól érzem magam, s még sokáig szeretném csinálni ezt a munkát. Rendszeresen
szoktunk nosztalgiázni a klubban, ilyenkor
előjönnek a régi szép emlékek. Szóba kerülnek
természetesen azok a barátaink is, akik sajnos
nem lehetnek már köztünk.”

Dalos kedvű győrieket vár a 124 éve alapított Rába Dal- és Társaskör. A nagy
múltú együttes elsősorban olyan új kórustagokat hív, akik szívesen énekelnének több szólamban és vágynak egy jó társaságra, összetartó közösségre.

EGYÜTT ÉNEKELNI BOLDOGSÁG
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

M

agyarország egyik legrégebbi
énekkara a Rába Dal- és Társaskör,
a vagongyár alapítása után két évvel már működött a dalárda. Tagságát kezdetben a vagongyári dolgozók alkották. Alakulásuk után hamarosan népszerűvé váltak
a gyár és a győri lakosok körében. Sok sikeres önálló hangversenyt, rádiófelvételt, külföldi és hazai szereplést, az elismerések sokaságát mondhatják magukénak. Neves
karnagyok mellett világhírességek is vezényelték a kórust. Így például Kodály Zoltán,
Bárdos Lajos, Halmos László, Vaszi Viktor,
Vass Lajos és Medveczky Ádám.

NEM CSAK
DALOLNI VÁRNAK
ÚJ TAGOKAT

Érdekesség volt az életükben, amikor 1960ban az angliai Llangollenben rendezett nemzetközi amatőrkórus-találkozóra kapott
meghívást az együttes, és a vagongyár különgépet rendelt számukra az utazáshoz.
Egy másik különlegesség volt, amikor a 110
éves fennállását ünneplő együttes audiencián vett részt a Vatikánban, ahol VIP-vendégekként külön köszöntötte őket XVI.
Benedek pápa.

Kreitz Istvánné Zsuzsától, a kórus jelenlegi vezetőjétől megtudtuk, sajnos az utóbbi években
megfogyatkozott az énekkar, míg 1993-ban
még több mint félszázan voltak, addig mára
csak 14-en maradtak, köztük egyetlen férfival.
„Nagyon szeretünk együtt lenni, együtt énekelni,
és próbáljuk a színvonalat tartani koncertjeinken.
Mi a kórusmuzsika szerelmesei vagyunk, több
szólamban énekelünk. Mivel kevesen vagyunk,
ma már csak kisebb lélegzetvételű, dallamosabb
kórusműveket tanulunk meg és adunk elő, misék már nem szerepelnek a repertoárunkban.”
Az együttes fellépései ingyenesek és nagy
népszerűségnek örvendnek a városban. Azt
is érdemes tudni, hogy a Rábán kívül ma már

csak a Pedagógus- és a Liszt Ferenc Kórus
működik városunkban.
Böjtös Ferenc, az Ady Endre Közművelődési
Közhasznú Egyesület elnöke lapunknak elmondta, nemcsak dalolni várnak új tagokat,
hanem a néptánccsoportba, a fúvósegyüttesbe, az érem- és régiséggyűjtő klubba, a Paál
László Képzőművész Körbe is toboroznak tagokat, és nem csak nyugdíjasokat várnak!
A Rába Fúvószenekar augusztus 17-én 18
órakor ad legközelebb koncertet a József Attila Művelődési Ház udvarán (Móra park 1.).
A programban jól ismert slágerek csendülnek fel. A belépés díjtalan.
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Kétségtelen, a miómák kellemetlen tüneteket, meddőséget
okozhatnak. Ám van megoldás!
A részletekről dr. Börzsönyi
Ágnes szülész-nőgyógyásszal
beszélgettünk.

Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Ács Tamás

„A mióma a méh izomzatában kialakuló, 99
százalékban jóindulatú csomó vagy tumor, viszont tény, hogy lehet rosszindulatú is. Szerencsére ez az esetek kevesebb mint 1 százalékban fordul elő. Ilyenkor mio-szarkomáról
beszélünk, amely egy elég agresszív tumorféleség” – kezdte dr. Börzsönyi Ágnes.
A miómák a fogamzóképes korosztályt érintik, hiszen a kialakulásukhoz és a növekedésükhöz ösztrogénre van szükség. A posztmenopauzában már újonnan nem igazán
fordulnak elő, leginkább a 40-50 éves korosztályt érinti.
A miómák lehetnek pár milliméteresek, és
meglehetősen nagyok is. Jellemző rájuk,
hogy sokszor tünetmentesek, és a nőgyógyászati vizsgálat során derülnek ki a betegek számára. Azonban túlzott aggodalomra

NÉGYSZEMKÖZT A NŐGYÓGYÁSSZAL

NEM KELL MEGIJEDNI

A MIÓMÁTÓL!

a túl korai teherbe esés kockázatos, amely komolyabb komplikációt jelenthet.”

semmi ok, kezelhetők! „Leggyakrabban vérzészavart okoznak. De ráutaló jel lehet a termékenységi probléma, a vetélés, a hasi nyomásérzékenység és a hasi diszkomfort érzés is. Ha ezek fennállnak, egyébként is érdemes mielőbb felkeresni az orvosunkat” –
hangsúlyozta a doktornő.
Jó hír, hogy a miómák kezelhetők, ám a kezelés nagymértékben függ attól, hol helyezkednek el, mekkorák, és hogy az érintett beteg
szeretne-e még gyermeket. „Ha egy páciens
már nem szeretne gyermeket, akkor gyakran
a méheltávolítást javasoljuk. Ám ha még nem
volt gyermekáldás, akkor a mióma eltávolítása az elsődleges cél. Ez lehet hüvelyi úton,
vagy laparoszkóppal és kisebb hasi műtéttel
is. A beavatkozások után természetesen fontos, hogy a beteg betartsa a gyógyulási időt:

Mikor érdemes orvoshoz fordulni, illetve milyen vizsgálatokat kell kérnünk, ha fennáll a
mióma gyanúja? „Az éves szűrővizsgálat része kell, hogy legyen a hüvelyi ultrahang,
amellyel a miómák megjelenése már a kezdeti stádiumban, és egészen kis méretben is
kimutatható. Gyakran felkeresnek minket
vérzészavarral, s ilyenkor már élhetünk a
gyanúval, hogy akár mióma is lehet a háttérben. A tüneteknél említett nyomásérzé-

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

kenység, vizelési-székelési inger is árulkodó
lehet. De a bizonyosságot az ultrahang jelenti, így arra kérek mindenkit ismét: rendszeresen járjon nőgyógyászához!”
Különösen azért, mert ahogy sok más, nőket
érintő betegség, a mióma is gyógyítható. S
minél előbb fedezzük fel, annál hatékonyabban. „Az orvostudomány fejlődésével egyre
több gyógyszer áll a rendelkezésünkre, ám
ezek inkább a tüneti kezelésre, főleg a vérzészavarra összpontosítanak. Tény, hogy a
műtét az egyik legbiztosabb megoldás. Illetve most már egyre elterjedtebb az úgynevezett mióma-embolizáció. Ebben az esetben
radiológus kollégát vonunk be a kezelésbe,
aki a miómát ellátó eret embolizálja, azaz elzárja, a mióma pedig gyakorlatilag elhal.
Börzsönyi doktornő arról is beszélt, hogy a
miómák kialakulásának a hátterében általában a genetika áll, így leginkább annyit tehetünk, hogy igyekszünk egészségesen élni,
s évente nőgyógyászhoz járni.
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Tizenöt éves kora óta modellkedik,
Világszépe verseny királynőjévé vála

AZ EXTRÉM SPORTOKÉRT IS

KIHÍVÁSOKRÓ
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Ács Tamás, Vig Norbert

G

CZUKORMADÁR A GYŐRI
KÉKFESTŐ MŰHELYBŐL

Az idén 15 éves hazai divatcég, a Sugarbird egyik sikeres almárkája
a Czukormadár, mely küldetésének tekinti népművészeti hagyományaink továbbörökítését. A márka idei újdonsága a Czukormadár
Kékfestő Edition, a Balaton és az ég színét megidéző molnárkék
színű kollekció több darabja is eredeti kékfestő anyagból, eredeti
környezetben, a Győri Kékfestő Műhelyben készült.

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Facebook/Sugarbird

ma is látogatható a több mint 200 éve
még működő kékfestő műhely.

T

Az új fehér-kék színű kollekció speciális munkafolyamattal készült, miután nagyon hosszú
az eredeti kékfestő pamutanyagok száradási
ideje, azokat tavaly őszig leszállították. „Az
volt a terv, hogy új mintafát készítünk, de mivel ez több mint két hónapos munka lett volna, abban maradtunk, hogy az általuk kiválasztott, 1800-as években gyártott mintafába illesztjük bele a kért sugarbirdös kismadarakat” – meséli Ildikó, kékfestő népi iparművész. Ahogy az illusztrációnkon is jól látszik,
a divatfotózás Újvárosban, a Festő utcában
készült. Ildikóék legnagyobb meglepetésére
a fiatal modellel érkezett a divatmárka ismert
arca is, Tóth Gabi énekesnő, aki nagyon jól
érezte magát a rusztikus környezetben. Különleges szalagok és kellékek is készültek a
varázslatos ruhákhoz. Az egyik ilyen kedves
kiegészítő a győri műhely jól ismert dióbaba
kitűzője, amit a gyermekáldás jelképeként régen esküvői ajándéknak adtak a fiatal pároknak, amit boldogan raktak fel az első közös
karácsonyfára.

óth Ildikó és férje, Gerencsér Zsolt lelkiismeretesen és sikeresen ápolják a
családi hagyományt. „Aki kijön hozzánk a műhelybe, egy időutazáson vehet
részt, visszakerül abba a száz évvel ezelőtti
korba, amikor mindent kézzel készítettek. A
műhelyben több mint hatszáz mintafával
dolgozunk, van köztük kétszáz éves is.”
A divatcéggel való együttműködés lehetősége még 2020-ban, a járvány kitörésekor
érkezett. Ildikó jól ismerte a hazai márka
kalocsai és matyó ruhakölteményeit, kíváncsian várta, hogy korunk tervezőit hogyan és miképp inspirálja e tájegységre oly
jellemző kékfestőhagyomány. Lelkesen
nézegették belvárosi üzletük portékáit,
vásároltak is belőle rendesen, majd meglátogatták a Festő utcai műhelyt is. Nagy
volt az egyetértés, majd már Ildikóék
mentek a Sugarbird Lajos utcai épületébe,
melynek tőszomszédságában található a
Goldberger Textilipari Gyűjtemény, ahol
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yőrbe indult vásárolni édesanyjával,
mikor felfedezték, azóta szülei maximális támogatása mellett szárnyal a
karrierje. Rengeteget utazik, sokszor hónapokat tölt más kontinensen, de egyáltalán
nem bánja, hiszen saját bevallása szerint is
imádja a kihívásokat. Vallja, hogy mindent el
lehet érni az életben, csak szorgalom, munka és kitartás szükséges.

SZÁMOMRA
ALAPVETŐ ÉRTÉK
A SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Egészen fiatalon csöppentél bele ebbe a
különleges világba, de megálltad a helyed,
számos országban modellkedtél az elmúlt
években. Nyilván szerencse is kellett hozzá,
de rengeteget dolgoztál azért, hogy elismerjenek.
Eleinte nem volt jó az angolom, így az első az
volt, hogy minél többet fejlesszem a nyelvtudásom. Mellette már befutott modellektől
kértem tanácsokat, és abban maradtunk a
szüleimmel, hogy ha készen állok, akkor belevágunk. Először Indonéziában töltöttem
három hónapot, ez volt az első repülőutam,
de egy pillanatra sem fordult meg a fejemben az, hogy rossz döntést hoztam, egyszerűen csak izgatott voltam, és minden erőmmel a feladatra összpontosítottam. Nem tagadom, ez az izgalom egyébként a mai napig
elkísér. Szerencsés vagyok, hiszen a modellkedés által jártam már Malajziában, Thaiföldön, a dél-afrikai Fokvárosban, Görögországban, Portugáliában, Németországban, de
említhetném akár Olaszországot, vagy Angliát, sőt eljutottam Mexikóba is.
A szüleid biztosan sokat aggódtak érted…
Az elején valóban izgultak, de volt egy
egyezségünk, hogy mindennap kommunikálni fogunk. Tudtam, hogy a kapcsolatunk
kölcsönös bizalmon alapul, tartozom nekik
ezzel. Mikor hazaértem, látták, hogy gyor-

azóta a fél világot bejárta a győri Perger Patrícia, akit a napokban, a Fásy Ádám rendezte Magyarok
asztottak, így egy újabb országot, Egyiptomot hódíthat meg ősszel.

RAJONG A GYŐRI SZÉPSÉG

´´
ÓL VALLOTT A VILÁGJÁRÓ KIRÁLYNO
san felnőtté, önállóvá váltam, de nem is volt
más választásom. Vagy talpraesetten viselkedem, vagy elveszek a nagyvilágban.
Szereted a kihívásokat, ezért is indultál el a
Magyarok Világszépe választáson, amit
meg is nyertél.
Tény, hogy szeretem feszegetni a határaimat, és új dolgokat kipróbálni, így például az
extrém sportokért is rajongok. A versenyről
édesanyám szólt, kis gondolkodás után beneveztem, szerettem volna ezen a területen
is bizonyítani. Óriási élmény volt minden pillanata. Emlékszem, mikor a döntőben a
színpadon álltam és mosolyogtam, az járt a
fejemben, hogy mennyire fantasztikus ez a
miliő és mennyire jól érzem magam. Erre
biztatnám a fiatalokat is, hogy merjenek nagyot álmodni, vágjanak bele a kitűzött céljaikba, mert szorgalommal és lelkesedéssel
sok mindent elérhet az ember.
Hogyan készülsz az őszi, egyiptomi Miss
Intercontinental szépségversenyre?
Igyekszem majd a legjobb formámat hozni,
így diétázom, gyakorolom a színpadi mozgást, a magas sarkúban való vonulást, és
közben próbálok minél több időt a családommal tölteni. Mellette jótékony eseményeken is részt veszek, számomra alapvető
érték a segítségnyújtás, így ezzel kapcsolatban is vannak terveim.
Mi az, ami fontos számodra egy párkapcsolatban?
A tisztelet és a szeretet. Nincs ideálom,
de azt nagyon fontosnak tartom, hogy a
kedvesem bánjon szépen az édesanyjával, szerintem ez sok mindent elárul egy
férfiról.
A modellkedés mellett sport- és rekreációszervezés szakon tanulsz, igaz, most paszsziváltattad az egyetemi félévet a karriered
miatt. Hogyan látod magad tíz év múlva?
Személyi edzőként abszolút el tudnám
magam képzelni, hogy segítsek másoknak
fejlődni, egészségesen élni. Több irányba is
kacsingatok, egy önálló vállalkozás alapítása is megfordult már a fejemben. Egy
dologban biztos vagyok, akárhogyan is
hozza az élet, azt fogom szem előtt tartani,
hogy jól érezzem magam, és szeressem
azt, amit csinálok.
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AURORA VISELETVILÁGA

A MAGYAR DIVAT SZIMBOLIKUS SZÉPSÉGEI
A magyar divat nagy utat járt be az elmúlt időszakban. Egyre nagyobb nemzetközi hírnevet szereztek a hazai tervezők. A hagyományőrző, a népi motívumok színesen ékesítik a mai egyedi, ám
hordható viseleteket. Ez különösen igaz a győri tervezőre, aki bár
üvegművészként kezdte, ma már a hazai divat megkerülhetetlen,
különleges egyénisége. Németh Hajnal Aurora viseletvilága régiúj utakat nyit a divattörténelemben.
Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Kis-Géber Adrienne

H

ajnal mindig is imádta a különleges
darabokat, kislányként egy aranyszálas, zsinóros mellényt kapott ajándékba, innentől kezdve egész életét behálózta a
magyar viselet, a szimbólumokkal színesített
ruhák tárháza. Bár tiniként sokan kicsúfolták,
csodabogárnak tartották, ő sosem törődött a
kritikákkal, egyszerűen csak jól érezte magát
a bőrében, azokban a szettekben, amiket maga gyűjtött és válogatott össze. Jóllehet mindig is feltűnő volt a megjelenése, ám az ember valahol irigyli is az ezzel járó bátorságot,
hogy a finoman megmunkált kelmék, a ma-

gyarság jelképeivel átszőtt párták, blúzok
vagy éppen szoknyák milyen büszkén feszülnek karcsú derekán, hirdetve ezzel a magyar
népi kultúra örökzöld mivoltát. „A gyökerekhez való ragaszkodás egyfajta kapaszkodó
lehet, különösen a jelen kor viharában. Pozitív, hogy ma már egyre fontosabb, hogy kifejezzük az öltözködésünkkel, hova is tartozunk
valójában. Az Aurora FolkGlamour brandem
is ezt igyekszik képviselni, a múltat átörökíteni a jelenbe, és a megrendelőimmel együtt
mindezt beilleszteni a jövőbe” – árulta el a
győri tervező.

ékszerekről mindent le lehet olvasni. Nem
csak egy divatmárkát szeretnék teremteni,
ez egyfajta misszió is” – ismertette Hajnal.
A komplexitáson túl a fenntarthatóság is az
alkotó fókuszában áll, minden régi anyagból
vagy kiegészítőből új terméket varázsol.
Kezei között minden újjászületik, kreativitása pedig kifogyhatatlan, alig várjuk legújabb munkáit.
Németh Hajnal Aurorával készült teljes cikkünket a gyorplusz.hu oldalon olvashatják.

Németh Hajnal Aurora ruháinak egyik fő jellemzője a komplexitás. „A hímzésekről, az
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gyógyfürdő, súlyfürdő,
szénsavas kádfürdő,
gyógypakolás, gyóg
ymasszázs,
víz alatti sugármas
százs,

fedett úszómedence,
szabadtéri úszómedence,

csúszdás élm
énymedence
,
finn és infra
szauna
SZÉP KÁRTYA-ELFOGADÓHELY!

BRIGETIO GYÓGYFÜRDŐ KOMÁROM
2900 Komárom, Táncsics Mihály utca 34–36. • Tel./fax: +36 (34) 342-551
www.komthermal.hu
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A Kossuth-díjas Halász Judit színművész, a Halhatatlanok Társulatának tagja játssza Pankát, a papagájt
dr. Dézsi Csaba András Gerzson és Panka kalandjai című mesekötetének hangoskönyvében. Szövege
minden mondatát többször elpróbálja a felvétel előtt. Értelmezi az adott szituációt, máshová helyezi a
hangsúlyokat, hol visszafogottabban, vagy éppen haragosabban, karcosabban szólaltatja meg Pankát.
Halász Judit mindent tud a színházról, ugyanúgy, mint a gyermekek lelkéről. Nemhiába rajonganak érte.

PANKA SZEREPÉBEN HALÁSZ JUDIT,
AKIT SZERETNEK A GYEREKEK

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

születtem. Apámat elvitték a frontra. Amikor
már kisgyerekként valamennyire képes voltam
rá, próbáltam segíteni anyukámnak. Akkor
eszméltem, amikor apukám hazakerült, de akkor meg vidéken dolgozott, úgyhogy anyámnak továbbra is jólesett a segítségem.

Melyik szerepet izgalmasabb, hálásabb eljátszani a mesékben: az állatokét vagy az
emberekét?
Nem ebben van a döntő különbség. Ha egy
szereplőnek van karaktere, akkor az érdekes, hiteles, lehet szeretni a jóságát vagy
gyűlölni a gonoszságát, de közük van hozzájuk az olvasóknak vagy a hallgatóknak.
Ezeket a szerepeket minden színész szívesen játssza.

Azt már sokszor láttuk, hogyan tudja megszerettetni magát a színpadon, a koncerteken, a felolvasásokon a gyerekekkel is. De mi
az, amitől a gyerekek kifejezetten idegenkednek, és amivel akaratuk ellenére is bosszantani tudják őket a szüleik, rokonaik?
Az, amikor a felnőttek gügyögnek nekik. Azt
én is nehezen tudom elviselni. A gyerek
ugyanolyan ember, mint mi, csak kisebb. A
gügyögés helyett figyelni kell rájuk, foglalkozni kell velük. Például mesélni kell nekik,
mondjuk a papagájokról.

Pankát mennyire könnyű ábrázolni egy
hangoskönyvben?
Azért könnyű, mert a szövegből érződik a
szerző kötődése, szeretete ehhez a madárhoz. Az ilyen érzéseket szívesen közvetíti a
színész, és örömmel fogadja a gyermek is.
Ráadásul Panka sokféle kalandot él át, s az
izgalom mindig vonzóvá teszi a történetet,
fenntartja a szereplők iránti kíváncsiságot.
Ön tart valamilyen háziállatot?
Kutyám volt, most macskáik vannak az
unokáknak. Nekem a ló a legjobb állat barátom. Volt egy Karakán nevű arab félvérem.
Imádtam. Tagja voltam a magyar ifjúsági díjugrató válogatottnak. A sportosság most
sem áll távol tőlem. Ha van rá időm, telente
elmegyek síelni, úszni is szeretek, de nem
medencében, hanem szabad vizeken.

Gyereknek is eleven volt, vagy szófogadó,
jó kislány?
Mozgékony, sportos, de jó gyerek voltam. Igaz,
ehhez hozzájárultak a történelmi körülmények is. A második világháború időszakában

Ön melyik meséket kedveli: a népmeséket,
vagy a jelenben, a hétköznapjainkban játszódó történeteket?
Én a klasszikus mesék híve vagyok. A gyereknek képzeletben át kell élni olyan veszedelmes vagy szép kalandokat, amelyeket a
hétköznapi életben nem kap meg. A népmeséken kívül kedvelem Lázár Ervin vagy Janikovszky Éva történeteit is, Mici Mackót sem
véletlenül szeretik a gyerekek. A kis herceggel viszont vigyáznék. Az egy remekmű, melyet mindenkinek el kell olvasnia, de megértéséhez kell egy bizonyos életkor.

KÉSZPÉNZÉRT
VÁSÁROLUNK!

• hagyatékot • régi bútort • festményeket
• Herendi, Zsolnay porcelánt • ezüsttárgyakat
• arany ékszert • órákat • kerámiákat

Érdeklődni lehet: 06-70/640-5101
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E

zen a héten is vár bennünket
a kánikula, és mindenki sóhajtozik, bár minden idejét vízparton vagy medencében tölthetné.
Állatkerti látogatóként pedig irigykedve tekintünk ilyenkor azokra az
állatokra, amelyek élete közvetlenül
kapcsolódik a vízhez. Felmerül bennünk a gondolat, bár mi is beugorhatnánk a pingvinek közé. Természetesen tudjuk, hogy ez nagyon
veszélyes művelet lenne. Van azonban egy víz közeli állat, amely, ha a
természetes élőhelyén menekülnie
kell, még a legnagyobb melegben is
szívesebben választja a vízparti növényzetet. Ki ő? A győri állatkert címerállatáról van szó, aki nem más,
mint a törpevíziló.

marosan kis vízilóval is bővül az állatkert családja.

mindig csak enne, ám vigyázni kell,
nehogy elhízzon.

Donna elsősorban késő délután és
este aktív, a nap legnagyobb részét
pihenéssel tölti. Főleg gyümölccsel,
vízinövényekkel, fűvel és levéllel
táplálkozik. Étvágya hatalmas. Szinte

Ha ellátogatnak a győri állatkertbe,
tanúi lehetnek önök is Donna és
párja életének, a felső lelátóról pedig igazán közelről csodálhatják
meg ezt a különleges állatfajt. (x)

AZ IGAZI PRIMADONNA

DONNA

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

A törpevíziló jóval kisebb, mint rokona, a nílusi víziló. Marmagasságuk 75 centiméter, súlyuk 250 kilogramm körül van. Csupasz, szőrtelen bőrük sötétbarna, majdnem
feketének tűnik, egy kis zöldes árnyalattal. Hasuk jóval világosabb.
Jellegzetes a magasra púpozott hát
és a széles fej. Füleik igen kicsik, ám
szemfogaik hatalmasak.
A Xantus János Állatkert Donnája
1997. január 3-án született a pozsonyi állatkertben. 2000-ben került a győri állatkertbe. Korszerű házat kapott, azért hogy télen is megmártózhasson, házában fűtött medence található. Néhány évvel ezelőtt párra is talált, így reméljük, ha-
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik 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

TÁRSASHÁZKEZELÓ´
munkakör betöltésére!
Leendő munkatársaink minimum középfokú végzettségű, jó szervező és koordináló képességgel
rendelkező, önálló munkavégzésre képes vezető,
irányító egyéniségek.
Fő feladatuk a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban társasházkezelői tevékenység ellátása.
A felvételnél előnyt jelent a társasházkezelői végzettség és/vagy az építőiparban szerzett gyakorlat,
saját gépkocsi.

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

KIADÓ
A Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum
versenyeztetési eljárás útján

BÉRBE ADJA
a működtetésében álló

Győr, Stelczer út 14. alatti
64 m²-es üzlethelyiséget.
Információ:
www.romer.hu/letoltes/stelczer.pdf

GÁZPALACK, BETONTÖMB

NEM A KUKÁBA VALÓ!
Szöveg és fotó: GYHG

A

Katasztrófavédelem munkatársai oltották el azt a tüzet, amely a múlt héten Győrben, a Török István úti szelektív sziget fémgyűjtő edényének ürítésére
érkező kukásautóban keletkezett.
A vészürítést követően az áthűtött rakományban magas nyomás alatt lévő, robbanékony hajlakkos spray-k maradékait és
megolvadt hajszárítót is találtak a GYHG
munkatársai. Korábban a családi házas övezetben kellett rakománygyulladás miatt
vészürítést végezni a cég munkatársainak.
Mindkét esetben olajoskanna és egyéb éghető anyag került a lakossági kukába, ami a
hulladékgyűjtő edények ürítését követően
begyújtotta a rakományt. A napokban az
egyik családi ház előtt egy lakossági kukába

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában

pedig egy gázpalack volt beállítva, az ingatlan használója úgy gondolta, a kukásautó elszállítja azt. A rakodók figyelmességének
köszönhetően szerencsére nem történt
újabb tűzeset.
Komoly kárt tudott volna okozni a hulladékgyűjtő autóban az a betontömb is, amit egy
cég telephelyén a kommunális szemét gyűjtésére kihelyezett konténerbe tettek. A konténer ürítésekor ezt észrevették a dolgozók.
Egyik esetekben sem keletkezett anyagi kár
és környezetszennyezés sem, ugyanakkor a
GYHG felhívja a figyelmet a hulladékgyűjtő
edények helyes használatára.
A közszolgáltató arra kéri a használókat, hogy
a kukába csak azt a hulladékot dobják be, amire az adott edény rendszeresítve van. A hulladékkezelés, gyűjtés témájában segítséget
kaphatunk a Hulladék112 applikációban.

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)
modern
környeze
t
ingyenes
parkolás

étterem, kávé

zó

18—20 m2-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

bankautomata

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

konferenciaterem

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. • Telefonszám: 96/506-978, 96/506-979
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*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.

HORGÁSZVERSENY:

ÁLLÁSHIRDETÉS

11 HORGÁSZ, 140 KG HAL
Idén harmadik alkalommal rendeztük meg a Pannon-Víz Zrt. dolgozói és családtagjai körében népszerű horgászversenyt. Ebben
az évben egy új helyszínen, Bősárkány határában mérettették
meg magukat horgászaink egy jó hangulatú pecázás keretében.

A

verseny nem mindennapi módon indult, hiszen az időjárás nehezítő körülményt jelentett a versenyzők számára. De az igazán elhivatott horgászokat
még a szakadó eső sem tántorította el attól,
hogy szeretett időtöltésüknek éljenek és elinduljanak a versenyen. A reggeli megnyitót
követően 11 induló ült ki viszontagságos
időben a tó partjára, köztük egy hölgy versenyzővel. A négy óra alatt horgászaink több
mint 140 kilogramm halat akasztottak horogra, köztük pontyot, afrikai harcsát és
compót is. A versenyt közös ebéd és eredményhirdetés zárta.

Az első helyet 38,2 kilogrammal Bozsóky
Attila munkatársunk nyerte el, aki fittyet
hányva az időjárásra, elsők között ült ki a víz
partjára. A második helyezett lett 21,48 kilogrammal Nagy Imre, a harmadik pedig
18,8 kilogrammal Mészáros Áron.

´´
´´
GÉPJÁRMUVEZETO
Feltétel: B, C kategóriás hivatásos jogosítvány, GKIkártya. 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

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

A díjátadón Lipovics János, a Kapuvár-Csorna Üzemmérnökség vezetője, társaságunk
főmérnöke, és Márkus Tibor, a Csornai
Szennyvíztelep munkatársa adták át a díjakat a dobogós versenyzőknek.

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

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

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

Ezúton is gratulálunk nyerteseinknek, és a
többi indulónak is köszönjük részvételét,
akiket még az időjárás sem tántorított el attól, hogy horogra akasszák a nagy halakat és
együtt töltsék velünk ezt a napot. Akik nem
tudtak részt venni a Pannon-Víz Zrt. harmadik horgászversenyén, azok a következő fordulón velünk tarthatnak!

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

´´
´´
FUTÉSSZERELO

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

LAKÁSCSERE
Szabadhegyi, 2 szobás, 49 m2-es, összkomfortos,
felújított, határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 53–68 m2-es, 2-4 szobás, határozott-határozatlan idejű bérleményre. Sziget, Újváros, Révfalu
kizárva. (Hirdetésszám: 781)

Belvárosi, 4 szobás, 116 m2-es, összkomfortos,
teljesen felújított, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 2-3 szobás, 50–80 m2-es, határozatlan-határozott bérleti szerződéses bérleményre.
(Hirdetésszám: 386)

Belvárosi, 3 szobás, 115 m2-es, összkomfortos,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cserélne
50–80 m2-es, 2-3 szobás, határozatlan idejű bérleményre. Újváros és Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 782)

Adyvárosi, 2 szobás, 68 m2-es, összkomfortos, távfűtéses, határozatlan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 50-55 m2-es, 2 szobás, határozatlan idejű
bérleti szerződéses bérleményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 389)

Belvárosi, 2 szobás, 48 m2-es, komfortos, egyedi
gázfűtéses, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 35–45 m2-es, 1-1,5 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses, földszinti, gázfűtéses bérleményre. Újváros és tartozás kizárva. (Hirdetésszám: 370)

Tel.: 96/505-050

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

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

2022. augusztus 5.
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Idén ősszel már második alkalommal rendezik meg a Győri Klíma Expót, amelynek kifejezett célja a
környezettudatos gondolkodás erősítése. A rendezvény részeként közösségi futásra hívják a város
lakóit. A részletekről Márkusné Konrád Réka, az önkormányzat Környezetvédelmi Osztályának munkatársa tájékoztatta lapunkat.

´´ ZÖLD FUTÁS – 2022. OKTÓBER 1.
´´ GYORI
ELSO
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

Az első három helyezett nemenként és korosztályonként díjazásban részesül. Ráadásul
minden nevező a futóverseny eseménypólóját, illetve minden célba érkező egyedi készítésű befutóérmet kap.

N

apjainkban számos kihívás elé állít
minket az élet. Ezért is fontos a
sport, mely köztudottan előnyösen
tudja befolyásolni mind fizikai, mind lelkiállapotunkat. A szabadban való mozgás,
amellett, hogy egészséges, ökológiai lábnyomot nem hagy maga után. A hétköznapok zsúfolt belvárosi forgatagában olykor
gyalogosan gyorsabban elérhetjük célunkat,
mint bármilyen, környezetet nem kímélő
közlekedési eszközzel.
A II. Győri Klíma Expo alkalmával október 1jén közösségi futásra hívjuk a sportszerető
embereket, valamint azokat, akik szívesen
kipróbálnák a testedzésnek ezt a remek formáját. A futás a belváros több részét érinti,

LICIT
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

LICIT ÚTJÁN
ÉRTÉKESÍTI
2022. augusztus 30-án:
• Győr, Erfurti utca; beépítetlen terület;
Hrsz.: 260/10; Teleknagyság: 5.580 m2;
Kikiáltási ár: 180.000.000 Ft + 27% áfa
• Győr, MOL-kút mellett;
kivett gazdasági ép., udvar; udvar;
Hrsz.: 11674/1, 11677;
Teleknagyság: 2 ha 3.947 m2 és 1521 m2;
Kikiáltási ár: 1.500.000.000 Ft
• Győr, Domb utca; beépítetlen terület;
Hrsz.: 7069/3; Teleknagyság: 2.913 m2;
Kikiáltási ár: 152.500.000 Ft + 27% áfa

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási FŐosztályán (GyŐr, Városház tér
1. Telefon: 96/500-227, ügyintézŐ: Tóthné
Szabó Noémi), valamint az interneten (www.
gyor.hu Városháza/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐ meg.
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A díjak és ajándékok a környezetvédelem
szellemében készülnek. A pálya egy 7 km
hosszúságú kör, amelyet a választott távnak
megfelelően 1, 2 vagy 3 alkalommal kell teljesíteni. A befutóban és a pálya felénél frissítővel kínáljuk a futókat.
Mindenkit arra biztatok, hogy jöjjön el és legyen részese a közösségi élménynek. Mérje
össze tudását a mezőnnyel, tegyen környezetéért és önmagáért! Eredményes felkészülést és jó futást kívánunk!
hiszen azok jellegzetes épületei között és
hídjain keresztül teljesíthetjük az általunk
vállalt – 7, 14 vagy 21 kilométeres – távot.

PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Csollán Tamara

További információ hamarosan:
a https://zoldgyor.hu oldalon.
nyílik augusztus 12-én 16.30-kor Győrött,
a Triangulum Galériában. A tárlat szeptember 25-ig tekinthető meg, mindennap 10–
18 óra között. > > >

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

Ruppert István orgonahangversenye lesz
augusztus 7-én 18 órakor a győri Szentlélek-templomban. A műsoron Bach, Vivaldi,
Händel és Franck művei szerepelnek. A belépés díjtalan. > > >
Szabadtéri, közösségi mozi. Augusztus 8án 21 órától kezdettel a Mamma Mia! című
amerikai zenés vígjátékot nézhetik meg az
érdeklődők Győrszentivánon, a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központ előtti téren.
Augusztus 9-én, 21 órakor pedig A legnagyobb showman című amerikai zenés filmet vetítik a József Attila Művelődési Ház
udvarán. > > >
„Mária erejével” – kiállításmegnyitó.
Petrás Mária Magyar Örökség és Prima
Primissa díjas keramikus, népdalénekes, a
Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja,
és lánya, Petrás Alina Szervátiusz Jenődíjas keramikus, népdalénekes közös kiállítása

„A kapafogú hazatér” címmel nyílik időszaki
kiállítás augusztus 11-én 17.30-kor Pannonhalmán, a Porta Látogatóközpontban,
ahol egy korábban Pannonhalmán talált, 7
millió éves kapafogú őselefánt leletet mutatnak be. 18 órától dr. Gasparik Mihály, a
múzeum Földtani Tárának őslénykutatója/paleontológusa tart előadást a leletegyüttesről. Az előadáson való részvétel regisztrációhoz kötött: pannonhalma@tourinform.hu vagy 96/960-072. > > >

RAPHAELLE TERVEL EDZŐKÉNT IS TRIPLÁZNA
A Győri Audi ETO KC első számú igazolása idén nem a játékoskeretbe, hanem a kézilabdacsapat kispadjára érkezett. A francia Raphaelle Tervel az új idénytől másodedzőként segíti a szakmai stábot
vezető spanyol Ambros Martín munkáját.
Szerző: Pécskai István
Fotó: gyorietokc.hu

É

rdekesség, hogy Tervel játékosként
2012 és 2014 között már erősítette
az ETO-t. Akkor mindkét idényben
triplázott, s elhódította a bajnoki, a Magyar
Kupa- és a Bajnokok Ligája-serleget az
együttes tagjaként. „Nagyon jó érzés újra itt
lenni. Imádom Győrt, a csapatot és a szurkolókat egyaránt. Boldog vagyok, hogy ismét az ETO-nál dolgozhatok. Minden egyes
itt töltött napot szeretnék élvezni, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó tapasztalat lesz
számomra edzőként. Ez a csapat teljesen
más, mint az előző klubom, a Besancon,
amelyben leginkább fiatalok és rutintalan
kézilabdázók játszottak. Az ETO ennek az ellenkezője, a keret tele van tapasztalt klaszszissal, akik fizikálisan is nagyon erősek” –
nyilatkozta Tervel a Győr+ Médiának.
A korábbi klasszis elsősorban abban segíthet az
ETO-nak, hogy minél hatékonyabb legyen a védekezése, s kevés gólt kapjon, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeres legyen az alakulat.
„A kézilabdában mindig is a védekezés volt az
első számú erősségem, ennek megfelelően
ezen a területen tudok a leginkább segíteni az
együttesnek. A játéknak ennek az elemére fogok főként fókuszálni. De természetesen bármiben tudok segíteni Ambrosnak vagy egyénileg a játékosoknak, rám számíthatnak.
Komoly kihívást jelent számomra, hogy másodedzőként is sikeres legyek Győrben” –
tette hozzá Tervel.

Adódik a kérdés: sokat gondolkozott, hogy
elfogadja az ETO ajánlatát?
„Egyáltalán nem. Nagyon könnyű volt meggyőzni, hogy visszatérjek Győrbe. Nem hezitáltam, amikor Ambros felhívott. Fantasztikus emlékeim vannak Győrből. Bízom benne, hogy a második győri időszakom is
ugyanannyira sikeres lesz, mint az első” –
fogalmazott a szakember, aki örül annak,
hogy Estelle Nze Minko személyében honfitársával is együtt dolgozhat.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Gazdasági Működtető Központ Győr közalkalmazotti
jogviszonyba munkatársakat keres:

• JOGÁSZ • BELSŐ ELLENŐR • RENDSZERGAZDA

ES
INGYEN É S
FELMÉR

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok francia
klasszis nagyon sokra tartja Tervelt.
„Boldog vagyok, hogy együtt dolgozhatunk. Fantasztikus karrierje volt játékosként, s szurkolok neki, hogy edzőként is
sikeres legyen. Az a célunk, hogy minden
lehetséges trófeát begyűjtsünk az előttünk álló idényben. A bajnokság mellett a
Magyar Kupát és a Bajnokok Ligáját is szeretnénk megnyerni” – fogadkozott Estelle
Nze Minko.

Mindennemű

KÁRPITOZÁST
vállalok

munkakörökbe.
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 A. út 109.
titkarsag@gmkgyor.hu Telefon/fax: 06-96/510-680

HAUZER PÉTER
kárpitos

20/2399-198

Győr, Mészáros Lőrinc u. 12.
2022. augusztus 5.
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KOVÁCS ISTVÁNNAL ERŐSÍTETT AZ ETO
Rutinos középpályással erősödött az ETO FC NB II.-es labdarúgócsapata. A 15-szörös magyar válogatott Kovács István az élvonalbeli
MOL Fehérvár FC gárdájától érkezett, és egyéves szerződést kötött a
zöld-fehér klubbal.
Szerző: Győr+ Média
Fotó: eto.hu

A középpályás profi pályafutása szülővárosában, Szombathelyen indult az Illés Akadémián.
Az NB I.-ben 2009-ben, éppen a győri csapat
ellen mutatkozott be. A Haladásból Fehérvárra
vezetett az útja, ahol 2012 óta szerepelt, és
kétszer nyert bajnokságot, illetve egyszeregyszer Magyar Kupát, Magyar Szuperkupát,
illetve Ligakupát. Kovács bízik benne, játékával
hozzá tudja segíteni a Rába-parti klubot, hogy
minél jobb eredményt érjen el.
„Érdekes az élet, egyszer már majdnem az ETO
labdarúgója lettem a 2011–2012-es szezonban, de végül a Fehérvárhoz vezetett az utam,

ahol szép tíz és fél évet töltöttem – mondta
Kovács István az eto.hu-nak. – Most, több mint
egy évtizeddel később megérkeztem Győrbe.
Mind az utánpótlásban, mind a felnőttmezőnyben sokszor jártam az ETO stadionjában. Sőt,
életem első nagy focimeccsét is itt láttam, a régi stadionban, 2000 nyarán, amikor a Dunaferr
játszott BL-selejtezőt a Rosenborggal. Nagyon
szerettem a fehérvári éveimet, de úgy érzem,
kellett most ez a váltás, az ETO pedig már régóta szeretett volna megszerezni. Nagyon szimpatikus volt, hogy személy szerint engem szerettek volna a csapatban tudni. Igyekszem,
hogy maradandót alkothassak győri játékosként. Be akarom bizonyítani, hogy az ETO-nak
az NB I.-ben a helye. Minden mérkőzésre úgy
megyek ki, hogy nyerni kell, bárki is az ellenfél.”

EURÓPA LEGJOBBJAI KÖZÖTT A GYŐRI FIATALOK

A

magyar küldöttség hat arany-, kilenc
ezüst- és kilenc bronzéremmel zárta
a Besztercebányán rendezett Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivált, az EYOF-ot. A sikerekből a győri versenyzők is kivették a részüket. A zárónapon a GYAC atlétája, Alexovics Dániel Deák Zalánnal, Bodrogi Leventével és Fodor Péterrel egy csapatban ezüstérmes lett svédváltóban. Alexovics ezen a
sikeren felül 200 méteren is kiválóan teljesített, hiszen a 4. helyen zárt. A magyaroknál
egyetlen ország fiatal atlétái sem tudtak
többször dobogóra állni Besztercebányán. A
győri sportolók közül a GYÚSE úszója, Zámbó Virág 200 méter pillangón harmadikként
csapott célba, a lány kézilabdacsapat aranyérmes lett, miután 14–9-es félidei eredményt követően 30–26-ra legyőzte a dön-
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tőben a korosztályos dán együttest. A válogatottban két ETO-játékos, Rédecsi Polett
és Varga Dalma kapott helyet.
A magyar versenyzők sikeresen szerepeltek
a lengyelországi Lódz városában rendezett
Európai Egyetemi Játékokon is, ahol 38 országból több mint 4.000 egyetemista sportoló vett részt. Az eseményre 17 magyarországi egyetem képviseletében 313 hallgató
utazott, ők összesen 47 érmet szereztek. A
Széchenyi István Egyetem cselgáncsozója,
Sipőcz Richárd a +100 kilogrammos súlycsoportban indult, és három győztes csatát
követően jutott el a döntőbe, ahol a hazaiak
judósát, Mariusz Kruegert is magabiztosan
győzte le. Sipőcz Richárd az elmúlt években
jelentős sikereket ért el az utánpótlásver-

senyeken, és egyaránt kétszeres kadet,
U23-as és junior Európa-bajnoknak mondhatja magát, és már a felnőttek között is
többször bizonyított, fő célja pedig az, hogy
kijusson a 2024-es párizsi nyári olimpiai játékokra. A 3×3-as kosárlabdában a győriek
a Bánszegi Borbála, Horváth Dóra, Perl Zsófia, Szűts Boglárka kvartettel végül a 15.
helyen zártak. A győri lányok az idei egyetemi bajnokcsapatként a hagyományos
szakágban is jogot szereztek az indulásra,
itt a 7. helyet szerezte meg dr. Bathalos István együttese. A győrieknél Chroméj Hajnalka nyújtotta a legponterősebb teljesítményt, aki a hat mérkőzésen 91 pontot
szerzett, ami 15.2-es átlagnak felel meg, ez
teljes mezőnyt nézve a hatodik legjobb
egyéni eredmény.

Nehéz jelzőket találni Bukor Ádám teljesítményére. A Világjátékokon megszerzett két bronzérme után a Kolumbiában rendezett uszonyos úszóvilágbajnokságon kétszer a dobogó legfelső, egyszer pedig a harmadik
fokára állhatott fel. A Győri Búvár SE világcsúcstartó klasszisa immár
nyolc vb-címmel büszkélkedhet pályafutása során.

BUKOR ÁDÁM ÁLMODNI SEM MERT
A VILÁGBAJNOKI ARANYAKRÓL

Kiemelt ajánlat: augusztus 5—11.

Sertéslapocka

1299 Ft/kg
Húsos császárvég,
sertésmáj, sertés húsos csont
folyamatosan kapható!

Mangalica vékony kolbász

4199 Ft/kg
Mangalica-tokaszalonna 1799 Ft/kg
Mangalicazsír 1 kg 2199 Ft/kg
Mangalicazsír 0,5 kg 1199 Ft/kg
Fôtt csécsi paprikás
szalonna
Palcsó Zoltán Kft.

1699 Ft/kg
Páros lángolt kolbász 1999 Ft/kg
Füstölt tokaszalonna 1699 Ft/kg
Sertéstepertô 200 g
969 Ft/db
Rege ecetes
almapaprika
5 l 180 Ft/l

900 Ft/db

Szerző: Pécskai István
Fotó: Facebook/Bukor Ádám

A

sportoló elképesztően nehéz időszakon van
túl, ennek fényében már az is csodának
számít, hogy egyáltalán versenyez. Az pedig, hogy ezt ennyire eredményesen teszi, lélegzetelállító és szenzációs. Februárban rosszindulatú daganatot állapítottak meg nála az orvosok.
Két nappal azután meg is műtötték, hogy meglett
a pontos diagnózis. A betegsége már a tavalyi
szezonját is végigkísérte, hosszú hónapokig nem
tudott versenyezni, gyakran gyengeség, rosszullét
és fájdalom gyötörte. Élet és halál között lebegett,
de szerencsére az orvosi beavatkozás jól sikerült.
Háromhavonta kell kontrollra járnia.
„Teljes mértékben pozitívan állt hozzá a betegségéhez, úgy, hogy mindenképpen legyőzi a kórt. A
mentális erejét saját magának köszönheti. Amikor
Ádám 15 évesen az első világbajnoki címét szerezte, már akkor látszott, fejben elképesztően
erős – mondta Jakoda Tibor, a sportoló édesapja,
aki egyben edzőként is segíti az úszót. – Taktikailag tökéletesen úszott, úgy csinált mindent,
ahogy előre megbeszéltük. Trénerként és apaként

Hohes C Mild Juice
Narancs, Red
Multivitamin
is meghatott a Világjátékokon, valamint a vb-n
nyújtott teljesítménye. Először fordult elő az
életében, hogy egy versenyre nélkülem utazott el.
Ennek ellenére szenzációsan helytállt. Természetesen nagyon büszke vagyok rá.”

100% gyüm.tart., 1 l

399 Ft/db
Heineken sör

Bukor Ádámot a betegség testileg és lelkileg is
nagyon megviselte. Ennek ellenére egy percig
sem fordult meg a fejében, hogy feladja, mindvégig meg akart gyógyulni.
„Túl vagyok életem eddigi legnehezebb egy évén. Ebben az egy évben csupán öt hónapot töltöttem edzéssel, amire szerintem nem volt példa hatesztendős korom óta, hogy elkezdtem úszni. Ez a világbajnokság egészen rendkívüli számomra, olyan élményekben volt részem, mint még sosem. Az egyéni
200 méterem is nagy meglepetés volt, de hogy
másnap a váltóval is hozunk egy aranyat, az egészen
hihetetlen. A magyar uszonyos úszás történelmében először fordult elő, hogy a felnőtt férfi váltó
aranyérmes lett. Két másodperccel úsztam jobb időt,
mint egy nappal korábban, egészen elképesztő érzés. Megszereztem a nyolcadik világbajnoki címemet, amiről álmodni sem mertem volna egy ilyen év
után” – nyilatkozta az úszó a Győr+ Médiának.

0,5 l, 5% alk., 638 Ft/l

319 Ft/db
CBA és Príma üzleteinkbe felveszünk eladó, pénztáros, árufeltöltô munkakörbe kollégákat.
Hentes-eladó bruttó 500.000 Ft
elérhetô munkabér 8 órás munkakörben! Pályakezdôk, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk részmunkaidősként. Jelentkezés helyben, az
üzletvezetônél vagy fényképes önéletrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail-címre várjuk.
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr-Ménfôcsanak, Új élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.
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