


Hortobágyi T.
Cirill OSB, pan-

nonhalmi főapát, a
Magyar Bencés Kongre-

gáció prézes apátja, és Vízi
Elemér jezsuita tartomány -

főnök vizitálta a Győri Konventet
(Szent Mór Bencés Perjelség) au-

gusztus 10–11-én.

A vizitációt követően került sor a bizalmi
szavazásra Sárai-Szabó Kelemen OSB perjel

atya szolgálatáról. A Győri Konvent döntése ér-
telmében a következő három évben is Kelemen atya

tölti be a perjel (szerzetesi elöljáró) tisztségét.
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Idén Vámosszabadi ad otthont a Szigetköz
Agility Kupának, ahol immár tizedik alka-
lommal mérik össze tudásukat a kutyák a

különböző ügyességi feladatokban. A foci-
pályán az augusztus 27-ei és 28-ai ese-
ményre 120-130 nevezőt várnak a szerve-
zők. Összesen 14 futamot bonyolítanak le,
és 168 díjat osztanak ki.

A verseny bírája az ausztriai Bernd Hüppe
lesz, aki az idei szeptember végi schwechati
világbajnokságon is közreműködik.

A szervezők a családokra is gondoltak, a ját-
szótéren modern játszóeszközök, szombat
délután ingyenes légvár várja a gyerekeket.
Vasárnap, a két open futam alatt Dukai Gábor
táncegyüttesének tagjai lépnek színpadra.

Különlegességnek számít, hogy dr. Dézsi
Csaba András polgármester és a győri ön-

Régiségvásárt rendeznek augusztus
21-én, vasárnap a Tarcsay utcai piac-
téren reggel 7 és 14 óra között. A Győr-
Szol Zrt. tájékoztatja az autósokat,
hogy a vasárnapi rendezvény ideje
alatt szünetel a parkolási lehetőség a
Tarcsay parkoló egész területén. A
szolgáltató mindenkit arra kér, hogy
gépjárművével augusztus 20-án,
szombaton 20 óráig hagyja el a parko-
lót, melyet a vasárnapi Antik Expót kö-
vetően lehet újra használni.

PERJELVÁLASZTÁS
A BENCÉSEKNÉL

RÉGISÉGVÁSÁR
LESZ VASÁRNAP

SZIGETKÖZ AGILITY KUPA 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Településfejlesztési és Városstratégiai Főosztály pályázatot hirdet

INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhetŐ el.

kormányzat 12 díjat ajánlott fel. A rendez-
vény mindkét nap ingyen látogatható reggel
8-tól 18 óráig.
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Az első napirendi pontban a városi, il-
letve Győr-Szol-tulajdonban lévő üz-
letek bérbeadásáról rendelkeztek. A

rendelet biztosítja a leendő bérlők számára,
hogy a saját költségükön a saját képükre
formálják, felújítsák a helyiségeket. A felújí-
tásra tekintettel, annak időtartamához iga-
zodva 5 évnél hosszabb időre is megengedi
a szerződéskötést. A bérleti licit hirdet-
ményben szerepelni fog a helyiség adott
műszaki állapota, továbbá a bérbeadó javas-
lata és kalkulációja alapján az elvégzendő
felújítási munka és annak költségei. A bérleti
szerződés 5 évre köthető, mely háromszor
hosszabbítható meg, alkalmanként legfel-
jebb 5 évvel, amennyiben a bérlőnek nincs
tartozása, hátraléka, és „jó gazda” módjára
használja a helyiséget. 

A rendelet a bérleti szerződés megszűnését
követően előbérleti jogot biztosít a „jó” bér-
lőnek, mely jogát a szerződés megszűnését
követő első bérleti licit eljárás során gyako-
rolhatja: a bérleti liciten kialakult legmaga-
sabb áron a licit nyertese helyébe léphet.

Augusztus 16-án rendkívüli közgyűlésen döntöttek a képviselők az önkormányzati tulajdonú üzlet-
helyiségek bérbeadásának új szabályozásáról, a szociális étkeztetésről, az állatkert új lovardájáról
és több városi cégről is.

FONTOS DÖNTÉSEK SZÜLETTEK
A RENDKÍVÜLI KÖZGYULÉSEN´́

A tulajdonos és a bérbeadó érdekét szolgál-
ja, hogy amennyiben a bérlő több helyiség
bérleti jogával rendelkezik, ezek közül csak
egynek az albérletbe adásához járul hozzá a
tulajdonos. Albérletbe a helyiségnek csak
egy része adható, és a bérlő az albérletbe
adást követően négyszeres bérleti díjat kö-
teles fizetni.

Az albérlő kiszolgáltatott helyzetén is kíván-
nak enyhíteni, úgy, hogy előbérleti jogot biz-
tosít az albérlőnek arra az esetre, ha a bérlő
szerződése a bérlőnek felróható okból szű-
nik meg, és így az albérlő is a helyiség elha-
gyására kényszerülne.

A jövőben határozatlan idejű szerződések
megkötésére nem lesz lehetőség, de az élő
szerződések továbbra is fennmaradnak.
Fontos, hogy a bérlőnek folyamatosan hasz-
nálnia kell a helyiséget, kivétel lehet, ha
egészségügyi okból nem tudja átmenetileg
a tevékenységét folytatni.

Ezentúl a bérleti szerződés megkötésének
feltétele, hogy a bérlőnek háromhavi bérleti
díj összegével megegyező óvadékot kell fi-
zetnie. 

A saját konyhával rendelkező intézmények-
nél a gazdasági helyzet miatt növelni kellett
a nyersanyagnormát; ez biztosítja, hogy
megfelelő mennyiségű és minőségű ételt
kapjanak a gyerekek. Szeptember 1-jétől
december 31-ig 10 százalékkal emeli meg az
önkormányzat a nyersanyagnormákat, a re-
zsiköltségek kompenzációját, illetve hasonló
mértékben a térítési díjakat is a közétkezte-
tésben és a gyermekétkeztetésben. Győrben
10 ezer gyermek vesz részt a közétkeztetés-
ben, közülük 2.400-an ingyen, 2.300-an fél
áron ehetnek.

Dr. Tardos Károly nyugdíjba vonulása miatt a
Pálffy utca 9. alatt található orvosi praxis be-
töltését pályázaton hirdeti meg a város, erről
szintén egyöntetűen szavaztak a képviselők.

A testület döntött a Győr-Szol Zrt. és a Győr
Projekt Kft. hitelkeretének emeléséről is.
Mindkét cég fontos épületeket tart fenn,
amelyeknél több esetben is kötelezettsége
van a városnak a fenntartásra. A világgazda-
sági helyzet miatt elszállt rezsiköltségek
azonban szükségessé tették ezen cégek
pénzügyi lehetőségeinek nyújtását.  A javaslat
kapcsán kibontakozott vitában az is kiderült:
Győrben hamarosan napelempark épülhet.

A hetedik napirendi pont a Práter utcai lo-
varda sorsáról rendelkezett, ez átkerül a
Xantus János Állatkert kezelésébe (a tulaj-
donjog a városnál marad), így a győriek ha-
marosan egy színvonalas hobbilovardával
gazdagodhatnak.

A Székely himnusz-emlékművet, melyet Lebó
Ferenc szobrászművész készít, a Simor János
püspök téren avatják fel szeptember 6-án. A
szobor szponzorációból valósulhat meg.

SZÍNVONALAS
LOVARDÁVAL
GAZDAGODIK
A VÁROS

Szerző: Mireider Máté
Fotó: Vig Norbert
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Gyorsforgalmi út épül Győr és Pápa kö-
zött, a beruházás két részletben ké-
szül, egyelőre az ütemtervnek meg-

felelően. „Évek óta sokat dolgoztunk közö-
sen Kovács Zoltán képviselőtársammal en-
nek a beruházásnak a megvalósulásáért, az
itt élők pedig most azt tapasztalhatják, hogy
gőzerővel zajlik a munka a 36 kilométeres új
nyomvonal mentén” – mondta Kara Ákos.
Pápa és Tét, illetve Tét és Győr között zajla-
nak a munkálatok, két különböző kivitelező-
vel szerződött az állam.

A politikus kiemelte, a fejlesztés részeként
már üzemkész a gyirmóti turbó körforgalom
az Új élet útnál, ami megkönnyíti a becsat-
lakozást Gyirmót felől a főútvonalra. „A nagy
beruházásokat nemcsak meg kell szerezni a
térség és a térségben élők számára, de fo-
lyamatosan ki is kell kérni az emberek véle-

JÓ ÜTEMBEN HALAD A 83-AS ÚT BŐVÍTÉSE

KARA: KI KELL KÉRNI AZ EMBEREK VÉLEMÉNYÉT
Jó ütemben készül a 83-as főút új nyomvonalának építése és kétszer
két sávosra bővítése Győr és Pápa között. Erről Kara Ákos ország-
gyűlési képviselő, a fejlesztés egyik kezdeményezője számolt be.

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

ményét a fejlesztésekről” – hangsúlyozta a
politikus, aki hétfő reggel az építkezéssel
kapcsolatban lakossági fórumot tartott.

Kara Ákos egyetértett azzal a kezdeménye-
zéssel, hogy kerüljön nyomógombos jelző-
lámpa az új turbó körforgalomba. „Egy gyir-
móti hölgy vetette fel, hogy az Új élet úti tur-
bó körforgalomba nyomógombos jelzőlám-
pa kellene, hiszen rengeteg gyalogos közle-
kedik erre, az ő biztonságuk érdekében
hasznos lenne a lámpa felszerelése” –
mondta a képviselő. A fejlesztésért felelős
beruházó, a NIF nyitott a jelzőlámpa telepí-
tésére, és Kara Ákos is mindent megtesz en-
nek megvalósulásáért. A 83-as új nyomvo-
nalra helyezése és kétszer két sávossá épí-
tése több mint 90 milliárd forintba kerül, és
a tervek szerint 2023 negyedik negyedévére
készül majd el.

A fejlesztés nagy változást hoz majd a régió
közlekedésében, mert nemcsak a két város
megközelíthetősége, de a kistelepülésekre va-
ló eljutás is könnyebb és biztonságosabb lesz.

Aprojekt aszfaltozási és portál építési
munkái miatt augusztus 25-én és 26-
án este 18 óra és reggel 5 óra 30 kö-

zötti időintervallumokban a 81-es számú
főút Tatai út–József Attila út meglévő kör-
forgalmú csomópont minden ágát lezárják a
gépjárműforgalom elől.

FORGALMIREND-VÁLTOZÁS SZABADHEGYEN
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

Ütemszerűen zajlik a 81-es fő-
út–Tatai út–József Attila utca ke-
reszteződésében található kör-
forgalmi csomópont és a rá ve-
zető útjainak kapacitásbővítése.
Turbókörforgalom épül, a 81-es
főút 2x2 sávossá bővül 1300
méter hosszan, új járdák, busz-
megállók, kerékpárútszakaszok
és jelzőlámpa is készül a közeli
benzinkútnál. A munkálatokkal
kapcsolatban augusztus 25-én
és 26-án forgalmirend-változás
lép életbe a csomópontban.

A lezárás során a 7,5 t feletti forgalom ré-
szére az alábbi terelőutat javasolják: a 81-
es számú főút – Hecsei út – Kandó Kálmán
út – Vágóhíd út, (illetve Kandó K. út – Puskás
Tivadar út – Ipar út) – 81-es számú főút és
vissza. Az építési forgalomkorlátozások mi-
att kérik az arra közlekedők türelmét!

A beruházás a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Program (TOP) keretében va-
lósul meg, költségvetése meghaladja az
egymilliárd forintot. A munkálatok tervezett
befejezési határideje 2022. november–dec-
ember.

A lezárás idején a csomópontot a környező
utcákon keresztül lehet elkerülni: a 81-es
számú főutat használók Győrből kifelé a
Zöld utca – Jereváni út – József Attila út –
régi Fehérvári út útvonalon tudnak közle-
kedni. A Győrbe érkezők a régi Fehérvári út
– József Attila út – Jereváni út – Zöld utca
útvonalat használhatják. Az ipari park a
Csendes úton keresztül közelíthető meg,
míg az ipari parkból érkező forgalom a Csen-
des utca – régi Fehérvári úton tud tovább
haladni. A körforgalmat az autóbuszok és a
megkülönböztető jelzést alkalmazó gépjár-
művek továbbra is használhatják.
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Apolgármester a reggeli találkozón el-
sőként a közgyűlésről beszélt, arról,
hogy az elszabadult energiaárak miatt

az önkormányzatnak vészforgatókönyvet
kell készítenie, mert a takarékoskodás már
nem elég. „Nagyon át kell programozni a
gondolkodásunkat, hiszen most az a kérdés,
miből fizetjük ki a számláinkat. Nálunk ez a
nyomás már télen érezhető volt, mikor a
gázszolgáltató felmondta a szerződésün-
ket” – hangsúlyozta a városvezető, aki sze-
rint egy világválság kezdetén járunk, így meg
kell hozni azokat a döntéseket, melyek spó-
rolást eredményeznek, hogy a költségvetés
egyensúlyban maradjon. Ezért többek kö-
zött át kell gondolni bizonyos létesítmények
nyitvatartását is.

Szó volt az önkormányzati bérleményekről
is az adásban, ezzel a témával külön cikkben
foglalkozunk, úgy, ahogy az ipari park bőví-
tésével kapcsolatos témával is.

Felvetődött, hogy a polgármester kíváncsi a
győriek véleményére az elektromosroller-
rendszer kiépítésével kapcsolatban. Dr. Dézsi
Lyonban nagyon sok jó tapasztalatot szer-
zett, hiszen Franciaország második legna-
gyobb városában szabályozottan, jól műkö-
dik ez a fajta közlekedés. „A rendszerből a

TAKARÉKOSKODÁS, ELEKTROMOS ROLLER ÉS BUSZ

Ezúttal szerdán érkezett a polgármesteri vizitre dr. Dézsi Csaba András a Győr+ Rádióba, ahol aktuá-
lis témákról, a keddi rendkívüli közgyűlésről is beszélgetett a műsorvezetőkkel.

VIZIT A RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSRŐL ÉS AKTUALITÁSOKRÓL

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

városnak bevétele származna, nem pedig ki-
adása, hiszen egy cég működtetné. Csak
olyan vállalkozást szabad beengedni, ame-
lyik rendet tud tartani! A győriek igényét kell
összehangolni, ezért fontos a kommuniká-
ció, mert nagyon sok impulzus, észrevétel
érkezik így hozzánk. Felmerült a kérdés, mi-
ért nem a bérelhető kerékpárrendszert fej-
lesztjük? Azért nem, mert nagyon kevesen
használják, nincsen rá igény” – emelte ki a
városvezető.

A közlekedésnél maradva, buszos élményei -
ről is beszélt a polgármester. Mint mondta,
számos problémájuk van a szolgáltatóval,
így a jövőben kiírnak egy tízéves tendert,

melyre várhatóan több vállalat benyújtja
majd a pályázatát. Azt is bejelentette, hogy
év végéig még 13 új elektromos autóbusz
érkezik a városba, a Magyarország Kormá-
nya Zöld Busz Programnak köszönhetően.

Könnyed témával zárult a vizit, közelgő kon -
certekre, rendezvényekre hívta fel a figyelmet
a polgármester. A Spartacus Csónakház fel-
újításához kötődően augusztus 26–27-én
tartják az ÚjRadó Fesztivált, Győrben koncer-
tezik augusztus 24-én Stewart Copeland is.
Ezt megelőzően augusztus 20-án is izgalmas
programokat kínál a város, míg augusztus 21-
én Steve Hackett és a Djabe zenekar készül
különleges esttel a Richter Teremben.

ELEKTROMOS-
ROLLER-HÁLÓZAT
KIÉPÍTÉSÉT
TERVEZZÜK
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Polgármester úr, ön szeretné, ha a háza kö-
zelében veszélyes üzemet működtetnének?
Az ilyen állapotot nyilvánvalóan minden em-
ber nehezen viselné el. Ahogy én azt is ne-
hezen viselem el, ha valakik gazdasági vagy
politikai érdekből heccelik, ijesztegetik az
embereket. Olyan rémképekkel, amilyet a
kérdésében ön is megfogalmazott az imént.

Értem én, hogy sokan fel akarják verni az ipa-
ri területen kijelölt földek árát, melyeket egy-
koron fillérekért szereztek meg olyan embe -
rektől, akik azért kaptak kárpótlási jegyet,
mert annak idején nagy- és dédszüleiktől
erőszakkal elvették ezeket a területeket. Azt
is értem, hogy miért kell a politika és a köz -
élet térképén alig látható politikai pártoknak
hamis együttérző nyilatkozatokat tenni a té-
nyek ismerete nélkül. Olyan emberek is igye-
keznek feszültséget kelteni, akiknek a más
problémája valójában semmit nem jelent,
csak szeretnének a felszínen maradni, saját
politikájuk mocsarában. Azokat az embe -
reket különösen megértem, akik féltik a csa-
ládjukat, féltik a kemény munkával létreho-
zott magánszférájukat. Na én kizárólag
ezekkel, az utóbbiakkal vagyok hajlandó tár-
gyalni erről a kérdésről. A földek kisajátítása
nem az én hatáskörömbe tartozik.

Ön kezdettől fogva környezetvédőként ha-
tározza meg önmagát városvezetőként.
Nem gondolja, hogy most válaszút elé ér-
kezett?
Kevés olyan polgármester volt a rendszer-
változás óta Győrben, aki két év alatt annyit
tett a környezetvédelemért, mint én. A hely-
zet az, hogy nemcsak környezetvédő va-
gyok, hanem Győrben az elsők között sze-
reztem meg kardiológusként az üzemorvosi
szakképesítést. Ennek természetes és fon-
tos része az üzemek egészségügyi bizton-

INTERJÚ DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS POLGÁRMESTERREL

„GYŐR IPARI VÁROS, EREJÉT MINDIG
A MUNKALEHETOSÉG ADTA” ´́

Fel kell készülnünk arra, hogy ha nem adunk esélyt további cégek letelepedésére, és nem adunk
módot arra a jelenlegi autóipari mamutgyárnak, hogy a modern kor követelményeinek megfelelő
háttéripart kifejlessze, vagy nem tudunk az autóipartól független cégeket letelepíteni, akkor – bár-
mennyire is fájdalmas kimondani – Győr néhány évtized múlva, vagy még hamarabb, csődtömeggé
válhat. Óriási felelősség ez, és nem csak a polgármester számára – fogalmazott a Győr+ Médiának
adott interjújában dr. Dézsi Csaba András polgármester.

ságának megteremtése, a dolgozók és a ter-
mészet védelme. Olyan gyárakban voltam
üzemorvos az évtizedek során, ahol számos
robbanásveszélyes és mérgező vegyi
anyaggal dolgoztak az emberek úgy, hogy
meg kellett óvni őket az egészségügyi káro-
sodástól. Ez egy komoly feladat, ma már sok
ilyen szakember dolgozik az országban, s az
egészségvédelem kiemelten fontos ténye-
zővé vált. Tisztelem a környezetvédő szer-
vezetek munkáját, ugyanakkor azt is látni
kell, hogy többségük adományokból, pályá-
zatokból tartja fenn önmagát. Egy-egy lát-
ványos akció, ahol néptömegeket tudnak
maguk mögé állítani, mindig kiváló ajánló -

levél egy pályázat elbírálása során. Ezért az
ő munkájuk nem nélkülözheti a társadalmi
feszültségek generálását. A kérdésre vála-
szolva, az csak látszat, hogy én érkeztem
válaszút elé, hiszen én mindig, minden eset-
ben kizárólag Győr városa és a benne élők
érdeke szerint hozom meg a döntéseimet. 

Ennek tudatában újra felteszem a kérdést:
ön szeretné, ha a háza mellé veszélyes üze-
met telepítenének?
Természetesen nem. De mielőtt véleményt
fogalmaznék meg, az ott élők helyében át-
gondolnám: ha már egy iparterület közelébe
költöztem, akkor miként fordulhat elő, hogy a

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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lakóhelyem megválasztásakor nem zavart a
telkemtől 800 méterre fekvő ipari terület, ak-
kor most valóban nagyobb veszélyt jelent-e a
családomra egy ennél távolabbi ipari környe-
zet. Az 1 kilométeres távolság kevesebb-e a
800 méteresnél? Kérdezem ezt abban a vá-
rosban, ahol az elmúlt évtizedekben nagyjából
14 patinás gyár működött a lakóházaktól 50
méterre. A Rába, a lemez árugyár, az olajgyár,
a kekszgyár, a csipkefüggönygyár, és még so-
rolhatnám. Győr egy ipari város, az erejét min-
dig a munkalehetőség adta. Fel kell készül-
nünk arra, hogy ha nem adunk esélyt további
cégek letelepedésére, és nem adunk módot
arra a jelenlegi autóipari mamutgyárnak, hogy
a modern kor követelményeinek megfelelő
háttéripart kifejlessze, vagy nem tudunk az
autóipartól független cégeket letelepíteni, ak-
kor – bármennyire is fájdalmas kimondani –

Győr néhány évtized múlva, vagy még hama-
rabb, csődtömeggé válhat. Óriási felelősség
ez, és nem csak a polgármester számára.

Az ipari park bővítését azzal indokolták,
hogy az új jelentkezőknek nem tudnak he-
lyet, infrastruktúrát ajánlani. Sok a sorban
álló jelentkező?
Ma már nem úgy fest a dolog, hogy ahol keve-
sebb az iparűzési adó, okvetlenül oda települ-
nek a cégek. Sokkal inkább az infrastruktúra,
meg a kvalifikált munkaerő, és sok más ténye-
ző határozza meg a befektetők helyszínvá-
lasztását. Győrnek is versenyezni kell azért,
hogy olyan környezetet teremtsen a cégeknek,

mely itt telepíti le őket, nem pedig Szlovákiá-
ban, Csehországban, Lengyelországban vagy
Romániában. A járműiparban könnyen kiszá-
mítható a matematikai képlet: amikor a gép-
járműgyártás átáll az elektromos autógyártás-
ra, akkor a jelenlegi munkaerőnek nagyjából az
egyharmadára lesz szükség. Nem elsősorban
attól kell tartanom tehát, hogy csökken az
adóbevétel (hacsak a globális 15 százalékos
adót nem tudják ráerőltetni a magyar kor-
mányra, mert az önmagában is a csőd szélére
viszi a jelenleg fejlett városokat), hanem a ha-
talmas munkanélküliségtől. Jelenleg ez a szám
Győrben gyakorlatilag 0 százalék. 

Tehát sokan állnak sorban ipari parki terü-
letekért, vagy nem?
Sajnálom, hogy nem értette meg a válaszo-
mat. Felajánlható, korszerű infrastruktúrával
kell készenlétben állnunk azok számára, akik
megfelelő környezetet keresnek a letelepe-
déshez. Ha rendelkezünk ilyen telephellyel,
akkor még mindig választhatnak másik
helyszínt. Ha valaki lakást keres Győrben,
annak is megvannak az igényei, elvárásai.
Valakinek az a fontos, közel legyen a patika,
a bolt, az iskola, az óvoda, más meg csöndet
szeretne, távol a belváros zajától. Az igényt
mindig a vevő határozza meg. 

Kettős érzésekkel írom le ezt a kérdést,
ugyanis több mint elképesztőnek tartom,
hogy a járműipart az elektromos autók
gyártására késztette a zöld mozgalom, a
zöld politika, s a civil közeg, miközben leg-
fontosabb egységének, az akkumulátornak
a gyártása ellen harsányan tiltakoznak.
Szóval: mi a realitása annak, hogy akkumu-
látorgyár települjön Győrszentivánra?

Jelenleg csekély, mert nincs olyan terület
Győrben, ahová le tudna telepedni. Ugyan-
akkor, ha sikerül bővíteni az ipari parkot, és
ha egy ilyen befektető úgy dönt, hogy sze-
retne itt letelepedni, akkor meg kell vizsgál-
ni, hogy egy ilyen gyár milyen veszélyeket
hordozna. Ezt minden esetben független
szakértőkkel meg is fogjuk vizsgáltatni, mert
győri polgármesterként számomra elsődle-
gesen Győr lakóinak érdeke a fontos. Ha
Győr érdekeinek elkötelezett, határozott
képviselőjeként bennem nem bíznak, akkor
nem bízhatnak senkiben.

Amy Hood, az amerikai nagykövetség poli-
tikai részlegének helyettes vezetője látoga-
tott szerdán városunkba. A diplomata több
várost felkeresett már az országban, Győrbe
pedig mindenképp szeretett volna ellátogat-
ni. Dr. Dézsi Csaba András polgármester fo-
gadta őt és kíséretét a városházán.

A diplomata a város több évtizedes ipari,
gazdaság és egészségügy szerepére volt kí-
váncsi. Valamint azért jött a városunkba,
hogy erősítse a két ország között lévő kap-
csolatot. „Mi tudjuk azt, hogy Magyarország
rengeteg lehetőséget rejt számunkra a fő-
városon kívül is. Ez az első alkalom, hogy eb-
ben a régióban járok, és nagyon hálás va-
gyok, hogy megismerhetem a környéket, a
várost és az embereket” – hangsúlyozta a
diplomata.

A polgármester készséggel állt rendelkezé-
sére és elmondta, hogy politikájának fóku-
szában az áll, hogy meghallgatja az emberek
problémáit és véleményét, tehát Győr pol-
gáraival közösen igyekszik építeni a várost.

„Amy Hood nagyon érdeklődött a helyi poli-
tika iránt, de leginkább a társadalmi kérdé-
sek érdekelték, hogy milyen változások zaj-
lottak le az elmúlt 30 évben az országnak
ezen, a nyugati felén. Győrről mindig jókat
hallott, ennek következtében érdekelte,
hogy ez az ereje a városnak mitől van meg.
Ezt fejtettem ki számára” – tájékoztatott a
polgármester.  

AMERIKAI 
DIPLOMATA 
LÁTOGATOTT 
A VÁROSHÁZÁRA

GYŐR VÁROSA 
ÉS A BENNE ÉLŐK
ÉRDEKE SZERINT
HOZOM MEG 
A DÖNTÉSEIMET
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Szakmai kapcsolat és szoros barátság köti
össze a Djabe együttessel és vezetőjével,
Égerházi Attilával. Hogyan kezdődött a kö-
zös történetük? 
Igen, közel két évtizedes munkakapcsolat
köt össze bennünket, Égerházi Attila kiadója
adja ki lemezeinket Magyarországon. Elő-
ször vendégzenészként meghívtak a kon-
certjeikre, Londonban is felléptünk. Aztán
egyik turné követte a másikat, gyakorlatilag
2003 óta közreműködöm a zenekar fellé-
pésein és albumain. Az elmúlt öt évben el-
készült hat közös kiadványunk óriási nem-
zetközi sikereket hozott. Zenei együttműkö-
désünk alapja az a zenei szabadság és szár-
nyalás, amit a Djabe afrikai neve is hordoz,
és gyakorlatilag hitvallásának tekint. Fúziós
zenénk alapja az improvizáció, előadásmó-
dunkban ötvözzük a jazz, a világzene és a
progresszív rock műfajainak elemeit. Kö-
szönhetően Attiláéknak mostanra már na-
gyon sok magyar barátra tettem szert, már
nagyon várom az augusztus 21-ei győri ta-
lálkozást a Richter Teremben.

Előtte még Csehországban, Bécsben és
Debrecenben lépnek fel, Budapesten pedig
dupláznak. Fizikailag, lelkileg hogyan készí-
ti fel magát?  
Saját együttesemmel előtte még egy londo-
ni fesztiválon is játszunk, úgyhogy minden

„A Djabe a legjobb zenekar, akivel valaha játszottam” – vallja a Genesis egykori tagja, Steve Hackett,
akit közel két évtizedes munkakapcsolat köt össze a magyar Djabe együttessel. Minden közös zené-
lésük más és más, mindig megismételhetetlen és egyedi, már csak ezért sem érdemes kihagyni az
augusztus 21-ei győri koncertjüket a Richter Teremben. 

A ZENE A BÉKE NAGYKÖVETE

percet kihasználok a zenei felkészülésre, eb-
ben segít nekem egy régi jól bevált masina,
egy CD-lejátszó. Ezen sokat hallgatom most
a Genesis 1972-es lemezét, a Foxtrottot is.
Most biztos úgy tűnik, mint aki nagyon régi-
módi, ugye? Nem használok IPadet és más
okos kütyüket sem, sőt internetet sem, azt
meghagyom a feleségemnek. 

Beszéljünk a Genesisről! Milyen a kapcso-
lata Phil Collinsszal? 
Utoljára pár évvel ezelőtt találkoztunk, ami-
kor megcsináltuk a dokumentumfilmünket.
A volt felesége miatt nehéz időszakon megy
keresztül, nagyon aggódom miatta, hiszen
gerincsérülése miatt évek óta egyre csak
romlik az egészségi állapota. Oh, bárcsak kí-
vánhatnék egyet a jó tündértől! Egy fantasz-
tikus muzsikusról és csodálatos emberről
van szó. Egész életemre kihatnak az együt-
tesben töltött évek, ezért alkottuk meg ban-
dámmal a Genesis Revisited turnét, ahol fel-
dolgozásokat játszunk. 

A Djabe & Steve Hackett 2022-es magyar-
országi turné fő irányvonala visszavezet
minket 2016-ba, Szardínia szigetére. 
Igen, ott töltöttünk három csodálatos napot
egy közös zenéléssel. Abban állapodtunk
meg, hogy a felvételeket mindenki felhasz-

nálhatja akár saját lemezén is. 24 sávos
analóg szalagra dolgoztunk, majd ezeket
Budapesten a Djabe basszusgitárosa és ze-
neszerzője, Barabás Tamás formálta kom-
pozíciókká, hónapokat töltött vele. Kiváló
munkát végzett. Megszületett a Life Is A
Journey anyag, mely leginkább az ambient
jazz jellemzőit viseli magán. 

A Genesis-feldolgozások mellett válogat-
nak majd a Djabe 2020-as Csodaszarvas al-
bumáról is. Érdekesség, hogy a címadó dal
szövegét feleségével együtt írták.
Feleségemet, Jo-t nagyon érdekli a történe-
lem és a földrajz. Számunkra a hun-magyar
mondakör egyik ismert története leginkább
a római Romulus és Remus mítoszához ha-
sonlatos. A legenda szerint a csodaszarvas
vezette a honfoglaló magyarokat a Kárpát-
medencébe, ennek megfelelően feleségem-
mel egy olyan szöveget alkottunk meg, ami-
ben ez az állat nagyon közel kerül az ember-
hez, és kölcsönösen hatnak egymásra. 

Abban hiszek, hogy a zene a béke nagykö-
vete, a sokszínű kultúrák egyezményes
nyelve, amit mindenki ért. A zene reményt
vihet a háborús mindennapokba, a Djabéval
való együttes munka békét és szabadságot
teremt.

EXKLUZÍV INTERJÚ STEVE HACKETTEL, A GENESIS EGYKORI GITÁROSÁVAL 

ZENEI EGYÜTT-
MŰKÖDÉSÜNK
ALAPJA A ZENEI
SZABADSÁG 
ÉS SZÁRNYALÁS

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: DJabe
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SZEMSZ      G

J. Kovács Andrea

SZENT ISTVÁN
ÉS AZ ÚJ KENYÉR
Nem sok szebb látvány van a nyári
ég alatt hullámzó szőke búzatáblá-
nál. S talán nincs is jobb illat, mint a
frissen sült kenyéré. Míg előbbi a
békés mindennapokat, a termé-
kenységet, utóbbi magát az életet
szimbolizálja. Mert a kenyér több
mint egy gabonából készült alap-
élelmiszer. Éppen ezért eleink a nyár
közepén nagy aratóünnepeken ad-
tak hálát a termésért, és örvendtek
a nehéz munkával betakarított bú-
zának. Mára ez a szokás szinte tel-
jesen kihalt, helyette az új kenyér-
nek örülünk. S hogy miért pont
augusztus 20-án?

Ez a nap az egyik legrégibb ünne-
pünk, Szent István király és a ke-
resztény magyar államalapítás, az
ezeréves folytonosság emléknapja.
Már Szent László idejében megem-
lékeztek róla, s ez a hosszú évszá-
zadok alatt – kisebb kihagyásokkal
– mindig így maradt.

A kommunista rendszer, hogy az
ünnep vallási és nemzeti jellegét fe-
ledtesse, tartalmilag változtatott
rajta. Először az új kenyér ünnepé-
nek nevezték el, majd 1949 és 1989
között az alkotmány napja lett. A
rendszerváltozás után aztán felele-
venedtek a régi szokások. Budapes-
ten István király kézfejereklyéjével
ismét megtartják az 1770-es évek-
től hagyományos Szent Jobb-kör-
menetet, és országszerte minden-
hol megemlékeznek róla.

Ugyancsak ezen a napon sütik a
friss búzából az első kenyeret, me-
lyet szép szertartáson megáldanak.
A nemzeti színű szalaggal átkötött
kenyeret ezután felszeletelik és
szétosztják darabjait. Adja Isten,
hogy mindenkinek jusson!

„Szerencsére sokan kíváncsiak a munkánk-
ra, arra, hogyan készülnek kenyereink és
péksüteményeink, az érdeklődőket pedig
mindig szívesen látjuk itt a sokorópátkai
üzemünkben. Számunkra fontos, hogy meg-
mutassuk magunkat, és ha ezzel még segí-
tünk is esetleg valamilyen sérültséggel élő
embertársainknak, akkor dupla az öröm” –
mondta a Győr+ Médiának Vajda Péter, a
pékség tulajdonosa.

Üzembejárás, pereckészítés, a régi eszközök
bemutatása, kenyér- és kakaóscsiga-kósto-
ló is szerepelt a szerdai programban, amivel
a vakokat és gyengén látókat várták.

„Érdekes szakma a pékeké, természetesen az
egyesületünk tagjai is nagyon szeretik a ke-
nyeret és a különböző péksüteményeket, kí-
váncsiak voltunk rá, hogyan készül az a ren-
geteg finomság, amit nap mint nap mi is fo-
gyasztunk” – fogalmazott a Vakok és Gyen-
génlátók Győr-Moson-Sopron Megyei Egye-
sületének elnöke. „Tagjaink többsége vala-
mennyire lát, de aki nem, az a szagokat érzi,
a pereckészítésnél pedig a kézügyesség szá-
mított leginkább. Köszönjük a vendéglátást,
ismét hasznos tapasztalatokkal gazdagod-
tunk, továbbra is szeretjük magunkat meg-

KENYÉR- ÉS PÉKSÉGBEMUTATÓ
VAKOKNAK ÉS GYENGÉN LÁTÓKNAK
Érzékenyítő programot tartottak szerdán a Pedró Pékség sokoró-
pátkai bázisán. A Vakok és Gyengénlátók Győr-Moson-Sopron
Megyei Egyesületének húsz tagja látogatott el a Pedró otthonába,
ahol a résztvevők kenyér- és pékségbemutatóra voltak hivatalo-
sak. A vendégek jól érezték magukat és még a pereckészítés for-
télyaiba is betekintést nyerhettek.

mutatni, és minél több mindent megismerni
a világból, aminek mi is teljes értékű részei
vagyunk” – hangsúlyozta Dömötör Attila.

„Közeleg augusztus 20-a, az új kenyér ünne-
pe, természetesen mi is gőzerővel készülünk.
Nagy öröm számunkra, hogy nagyon sok
helyre, többek között a bencés apátságba, az
egyházmegyére, és sok településre is a mi

termékeinkből rendeltek a kenyéráldásra, ter-
mészetesen minden pedrós kenyér nemzeti
színű szalaggal lesz átkötve a nemzeti ünnep
alkalmából” – zárta szavait a Pedró Pékség
szociálisan is érzékeny tulajdonosa.

Fotó: Z. K. A.

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor
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Augusztus utolsó hétvégéjén ismét
a borimádók vehetik birtokba a Du-
nakapu és a Széchenyi teret. A már

hagyományos Győri Bortörténelmi Napo-
kon hazánk vezető borászai és meghatá-

AZ ORSZÁG LEGFINOMABB BORAIT
KÓSTOLHATJUK NÉGY NAPON ÁT

rozó borvidékei hozzák el legfinomabb
nedűiket. A négynapos esemény prog-
ramkínálatában a gasztronómiai élmé-
nyek mellett a könnyűzenei koncertek is
szerepelnek.

Az eseménysorozat hagyományosan a
Borlovagrendek felvonulásával indul csü-
törtökön, ezen a napon polgármesteri kö-
szöntőt követően fellép a The Inclusion ze-
nekar, RockMilady és a HelloKids. Pénte-
ken kihirdetik, idén melyik bor nyerte el a
Fesztivál bora kitüntető címet, a közönsé-
get a Dániel Balázs Trió és Pleszkán Écska,
valamint az Esti Egyenleg szórakoztatja.

Szombaton ismét felvonul az Európai
Borlovagrend a Rába Fúvós Zenekar és a
Pázmándi Mazsorettek kíséretében, dél-
után a Szénási Group, este Lilien és Kó-
nyai Tibor lép fel. A záró napon a Somló
Banda muzsikál, majd a Well Brass ad
koncertet.

A több mint félszáz faházban megkóstol-
hatjuk a helyiek mellett az ország legfino-
mabb, legkülönlegesebb borait, valamint
gasztronómiai kínálatát.  

Apolgármester, miután hírül vette,
hogy az áruház emeletét a tulajdono-
sok esetleg más célra akarják hasz-

nálni, megkereste az ételbárt üzemeltető
cég ügyvezetőjét, Mike Zoltánt. Kiderült,
hogy ők csak bérlik a helyiségeket. Az áruház
tulajdonosai el nem ítélhető módon elsősor-
ban a piac igényei szerint alakítják az Arrabo-
na áruház funkcióit, szolgáltatásait. A vállal-
kozások törvényen belüli önállóságát, sza-
badságát természetesen nem akarjuk korlá-
tozni, befolyásolni, ám mindent megteszünk
azért, hogy a legendás ételbár ne szűnjön
meg – ígérte a polgármester.

Az ételbár eddigi élete több mint negyven éve
alatt megtartotta minőségét – például a le-
gendás gombás melegszendvicset –, Győr
gasztronómiai kultúrájának országosan híres
része lett. Különös érték, hogy személyzeté-

NE SZŰNJÖN MEG AZ ÉTELBÁR!
Szerző: H. F.
Fotó: Ács Tamás

Az Arrabona Ételbár több mint negyven éve hozzátartozik Győr mindennapi életéhez. Javasolni fogom, hogy
bekerüljön a helyi értéktár nagykönyvébe. Polgármesterként mindent megteszek azért, hogy ez a tradicio-
nális, kiváló ételbár – ha más helyszínen is –, tovább fogadhassa vendégeit, jelentette ki a polgármester.

nek nagy része együtt maradt. Az ételbár
szemközti falán a győri vár képe látható az
1500-as évekből, ami pedig a város identitá-
sának közismert jelképe. 

Dr. Dézsi Csaba András szerint a napokban el-
fogadott új, nem lakás célú helyiségrendelet –
amely megszünteti azt a lehetőséget, hogy

olyan, önmagukat vállalkozónak tartó speku-
lánsok a várostól olcsón bérelt üzlethelyiségei -
ket drágán tovább adják másnak – jó alapot
teremthet az ételbár megmentésére a belvá-
rosban. Természetesen a vállalkozók döntik el,
mi a szándékuk, de bizonyára sok győri örülne,
ha nem kellene lemondaniuk az ételbárról. Az
önkormányzat ehhez ajánlja fel segítségét.



Egy tizennyolc millió forintos életmentő eszközzel, a súlyos
állapotban lévő betegek kezelésében használható, ablációs
katéteres készülékkel bővült a Petz Aladár Egyetemi Okta-
tó Kórház szívkatéteres laboratóriuma, amihez négymillió
forintot adományozott a West Hungária Bau Kft.
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ÉLETMENTO KATÉTERES KÉSZÜLÉK A KÓRHÁZBAN
Szerző: Pécskai István
Fotó: MekliZ Fotó

„Életmentő beavatkozásokhoz használjuk a készüléket.
Olyan gyémánt keménységű fúrót tartalmaz, amelynek se-
gítségével a nagyon meszes, szűk ereket ki tudjuk tisztítani.
A rossz állapotban lévő ereket a hagyományos úton már
nem lehet kitágítani, csak ezzel a technikával. Innentől az
intézményünkben is kezelhetjük ezzel az eljárással a páci-
enseket, hiszen a szaktudásunk mellett most már a háttér
is megvan mindehhez. Évente nagyságrendileg húsz-hu-
szonöt beavatkozást fogunk végrehajtani ezzel a készü-
lékkel” – nyilatkozta dr. Sayour Amer kardiológus főorvos.
A szív- és érrendszeri megbetegedések vezető helyet fog-
lalnak el a halálozási statisztikában, éppen ezért létfon-
tosságú volt az ablációs katéteres eszköz beszerzése.

„Óriási jelentőségű, hogy a hemodinamikai labort fejleszteni
tudtuk a WHB-csoport felajánlásával. Az egészségügyben
olyan dinamikus a fejlődés, hogy az eszközök nagyon gyor-
san avulnak el. Az a célunk, hogy lehetőségeinkhez mérten
ezeket folyamatosan cseréljük, hogy a betegeink a lehető
legmagasabb színvonalú ellátásban részesülhessenek” –
fogalmazott dr. Villányi Balázs orvosigazgató. Szikszai
Zsanett, a WHB marketingvezetője arról beszélt: nemcsak
az építészetben akarnak maradandót alkotni, hanem szí-
vesen támogatják a fontos közügyeket is.

´́

Széles Sándor főispán köszöntőjében
azt mondta: „Szükség van az életben
próbatételekre, hogy szembesüljünk

azzal, mennyi ajándékot kapunk. A betegsé-
gek ráirányítják figyelmünket törékenysé-
günkre, s arra, hogy mennyi hálával tartozunk
a bennünket segítőknek, s mindenekelőtt a
teremtő Istennek.” Ezután köszönetet mon-
dott azoknak, akik évtizedeken keresztül
nagy hűséggel megtartják ezt az ünnepet.

Ugyancsak a hagyományok megtartásának
fontosságát méltatta beszédében az ün-
nepség fővédnöke, dr. Takács Péter, a Bel-
ügyminisztérium egészségügyért felelős ál-
lamtitkára. „A magyar kormány a klasszikus
értékekre épít, s ezek nyomán szabta meg a
fejlődés irányát. Az élet minden területén
kellenek a példaképek, az egészségügyben
pedig különös jelentőségük van. Ilyen példa-
kép lehet Szent Rókus, aki egy módos fran-
cia családból ment el Itáliába a legrászorul-

SZIGETI BÚCSÚ SZENT RÓKUS ÜNNEPÉN

Harmincadik alkalommal rendezett Szent Rókus-napi ünnepséget a szigeti egyházközség, az Egész-
séges Nemzedékért Alapítvány és a Bencés Diákok Győri Egyesülete az orvosok és pestises betegek
védőszentjének emléknapján, a róla elnevezett templom búcsúján.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

tabbaknak segíteni a pestisjárvány idején. A
magyar egészségügy a Covid alatt példásan
helytállt, mind egyénileg, mind csapatként
kiválóan teljesítettek. Ez a lelkület segített
túljutni a legnehezebb időszakokon. S amíg
ezzel a lelkülettel éltetik hagyományaikat és
példaképeiket a helyi közösségek, addig

nagy baj nem lehet” – zárta megemlékezé-
sét az államtitkár. A beszédek után a Szent
Rókust is megörökítő emlékműnél helyezték
el koszorúikat a részt vevő szervezetek kép-
viselői, majd a jelenlévők átvonultak a temp-
lomba, ahol Brückner Ákos Előd ciszterci
szerzetes mutatott be ünnepi szentmisét.
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Gépipari technikumot és
kereskedelmi szakközép-
iskolát végzett. Kedves

munkahelyén, a Hídépítő Válla-
latnál húsz évet dolgozott rak-
tárvezetőként, majd az ellátási
csoportot vezette, ahol a szállí-
tásért, anyagellátásért felelt az
egész Észak-Dunántúlon. Innen
ment nyugdíjba, az aktív mun-
kás éveket azóta aktív nyugdíjas
évek követik.

Teljesen szigetinek érzi magát,
több évtizede a Radnóti utcában
él. Akkoriban még csendes, nyu-
godt hely volt, mára azonban a
város egyik legforgalmasabb ut-
cája lett. Hatalmas fejlődésen

Sok utazást, érdekes
előadásokat tervez
őszre a Szigeti Nyugdí-

jas Klub. A jelenleg huszonöt
fős csoport tagjait minden
érdekli. Vezetőjük, Karvalyos
Tiborné Klári lapunknak el-
mondta: „Szeptemberi kirán-
dulásunkat Budapestre ter-
vezzük. Meglátogatjuk a Ma-
gyar Zene Házát, valamint a
Szépművészeti Múzeumot.
Sarkalatos pontja a progra-
munknak, hogy egyre több
helyre eljuthassunk, minél
gyakrabban igénybe vegyük
az ingyenes utazás adta le-
hetőséget, akár kisebb lét-
számban is. A tagság kíván-
ságát figyelembe véve ké-
szülünk elmenni egy fürdő-
helyre, de más úti céljaink is
lesznek még ősszel.

Havonta egyszer találkozunk
a klubunkban. Mivel szeret-
nénk gyarapítani az ismere-
teinket, előadókat keresünk
a legkülönbözőbb témákban.
Egyrészt egészségmegőr-

OSZI UTAKAT
TERVEZNEK
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Szigeti Nyugdíjas Klub

ELŐADÓKAT KERESNEK

zéssel, betegségmegelőzés-
sel, természetes gyógymó-
dokkal kapcsolatban, más-
részt szívesen hallanánk
előadásokat a város törté-
netéről is. 

Versmondó „szakemberünk”
is van dr. Boros István sze-
mélyében, aki nemcsak a
versek szeretetére nevelget
bennünket, hanem ő maga is
szaval. Hatására minden al-
kalommal mindnyájan ho-
zunk egy költeményt, amit
megosztunk egymással.

Az idősek napját étterem-
ben ünnepeljük zenés va-
csorával. Természetesen
városi programjaink is lesz-
nek, megnézzük a napok-
ban nyílt Petrás Mária-kiál-
lítást. Hetente egy alkalom-
mal pedig vagy féltucatnyi-
an kisétálunk a Püspöker-
dőbe. Remélem, hamarosan
még többen csatlakoznak
hozzánk. Szeretettel várunk
mindenkit.”

´́

Biciklivel érkezik és sugárzik belőle az életöröm. Na
korát, azt hiszem, csak viccel. Vaskovics Tivadarral be

DÉDNAGYPAPA
ment át Sziget, hiszen híd, kör-
forgalmak, uszoda, sportpark
épült, számtalan üzlet, szolgál-
tatás vált elérhetővé a közelben.

Úgy véli, szükség és igény volna
rá, hogy az olimpiai parkot a la-
kosság jobban kihasználhassa. A
futópályák ugyan szabadok es-
ténként pár órára, de ezt kevés-
nek érzi. Szerinte más sportágak
amatőr kedvelői is szívesen ven-
nék igénybe, ezzel lehetne támo-
gatni a tömeges testmozgást.

Vaskovics Tivadar egész életé -
ben aktívan sportolt, bár nem
profiként. Régebben sokat foci-
zott, röplabdázott, pingpongo-
zott, vagyis mindent kipróbált,
ahol pattogott valami. A tenisz
késői szerelemként érkezett az

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás
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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.

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 távra KIADÓK.

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

apbarnított és mosolygós, amikor később elárulja a
eszélgettünk.

TENISZÜTŐVEL
életébe, hatvanévesen kezdte, s
húsz éve űzi. A sportot bármi-
lyen életkorban érdemes elkez-
deni, s egészen addig csinálni,
amíg fizikálisan lehetséges –
vallja, s ajánlja mindenkinek.

„A tenisz olyan sport, ami megfe-
lelő partnerekkel bármeddig
játszható, remek kondícióban tart
és élvezetes időtöltés. Hetente
kétszer jövünk össze, s a test-
mozgást egy fröccspartival és jó-
ízű beszélgetéssel vezetjük le.”

Azt mondja, unatkozni nem ér
rá, sőt általában inkább időza-
varral küzd, mert annyi elfoglalt-
sága van. A Szigeti Nyugdíjas
Klub életében nemcsak részt
vesz, hanem gyakran besegít a
programok szervezésébe. Min-

dig szeretett barkácsolni, s mivel
a társasházban félig-meddig
önkéntes házmesteri feladato-
kat is ellát, erre bőven van alkal-
ma. A közösségért való tevé-
kenység nem csak most lett
fontos számára.

A rendszerváltás után négy évig
tagja volt az első győri képviselő-
testületnek. Nagy kihívás volt,
aminek örömmel és lelkesedéssel
fogott neki és sok tapasztalatot
szerzett. A közlekedési albizott-
ságot vezette, ahol szakmájukat
értő és városukért tenni akaró
mérnököket ismert meg. Szíve-
sen emlékszik az itt végzett mun-
kára, az értelmes, előrevivő viták-
ra. Azóta teljesen átalakult a köz-
lekedés, többszörösére nőtt a
forgalom. De hát ezt hozta a fej-
lődés, ezzel kell együtt élni.

A közösségi életben való részvé-
teléért két éve megkapta a Szi-
get Szolgálatáért díjat.

„Mindenütt nyüzsgök, s ha vala-
mire megkérnek, akkor nem for-
dítok hátat, hanem segítek. Így
például önkormányzati képvise-
lőnknek, Szeles Szabolcsnak, aki
viszont a nyugdíjasklubunkat tá-
mogatja és gyakran megtiszteli
rendezvényeinket jelenlétével.”

Vaskovics Tivadar teljes életet
él, aminek természetesen egyik
alappillére a család. Párjára min-
denben számíthat. Fia, lánya a
közelben laknak, így gyakran
tudnak találkozni. A kilenc hóna-
pos dédunoka pedig mindnyájuk
szeme fénye.  

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet
területi ellátási kötelezettséggel működő

HÁZIORVOSI ALAPELLÁTÁSI PRAXIS
BETÖLTÉSÉRE, 
önkormányzattal kötött szerződés alapján, vállalkozási formában történő
működtetésre.

A pályázati felhívás teljes terjedelemben megtekinthetŐ az alábbi honlapokon:
www.gyor.hu és www.eeszi.hu.
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Ezekben a napokban végzi a Győr-Szol Zrt. a
kezelésében lévő, a város területén található
kiszáradt fák kivágását. A beteg vagy elöre-
gedett növények eltávolítására a balesetek
elkerülése érdekében van szükség, nehogy
egy nagyobb szél esetén a járókelők testi
épségét veszélyeztessék vagy a környéken
parkoló járművekben tegyenek kárt.  A mun-
ka az erdészeti és kertészeti szakmai irány-
elveket figyelembe véve zajlik.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. 158 szelektív hulladék-
gyűjtő szigetet üzemeltet Győrben, a pa-
pírgyűjtő konténerek száma 173 a város-
ban. Az edényekbe a papírt kisebb dara-
bokra tépve tanácsos bedobni, mert így
több fér a gyűjtőbe, és a szállítójármű ke-
vesebb levegőt fuvaroz.

Az újrahasznosíthatóság érdekében
fontos, hogy a papírhoz másfajta hul-
ladék ne keveredjen, mert akkor azt a
Sashegyen működő Hulladékkezelő
Központban ki kell válogatni. Azokat a
csomagolóanyagokat, amelyek papír-
alapúak, de olajjal vagy zsírral szeny-
nyezettek, továbbra is kommunális

VESZÉLYT JELENTENEK A KISZÁRADT FÁK

Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Ács Tamás

A városüzemeltetési és kivitelezési igazga-
tóság szakemberei az év során felmérik a
fák állapotát, ahol szükséges, a „Fakopp” el-
nevezésű berendezés segítségével végez-
nek műszeres vizsgálatot. Az így összeállí-
tott lista egészül ki azokkal a lakossági be-
jelentésekkel, melyek a szolgáltatóhoz be-
érkeznek, és a helyszíni szemlék igazolják a
beavatkozás szükségességét.

A közterületeken lévő beteg, elöregedett
fák ágait a Győr-Szol munkatársai minden
évben levágják, illetve – amennyiben

szükséges – az egész fát eltávolítják.
Ezekben a napokban a belvárosban mint -
egy húsz helyszínen volt szükség beavat-
kozásra. Jórészt ezüstjuharokat vágtak ki
a szakemberek, melyeket még az 1960-as
években ültettek. A fák elöregedtek, a vá-
rosi környezetben a szárazság miatt gyö-
kereik meggyengültek, balesetveszélyt je-
lentettek a környezetük számára. A kiszá-
radt fák kivágását elsősorban kézi vagy
motoros fűrésszel, magassági ágvágókkal
végzik, a nehezen elérhető, nagyobb ma-
gasságban lévő ágak, nem dönthető fák
eltávolításához kosaras autót vesznek
igénybe. A levágott növényi részeket el-
szállítják és a likócsi komposztálóban
hasznosítják.

A munka előre meghatározott program sze-
rint a következő héten is folytatódik, szep-
temberben pedig a száraz ágak metszésére
kerül sor a város teljes területén.

A szolgáltató az év során folyamatosan fi-
gyeli a faállomány állapotát, a száraz, sérült
lombkoronát karban tartják, ahol szükséges,
a beteg, veszélyt jelentő fákat kivágják. A
beteg növények azonosítása minden eset-
ben szakértők bevonásával történik. A bal-
esetveszélyt jelentő egyedek eltávolítása a
közösség érdeke.

A SZELEKTÁLT PAPÍR ÚJRAHASZNOSÍTHATÓ!

Vásárlásaink során jelentős mennyiségű csomagolóanyagot viszünk haza, amelynek nagy része pa-
pír, ez pedig a megfelelő szelektálást és kezelést követően újrahasznosítható. Ezért fontos, hogy a
szelektív szigeten a megfelelő edényzetbe helyezzük a papírhulladékot. 

Szöveg: GYHG
Fotó: Marcali Gábor

kukába kell dobni, mert ezek nem új-
rahasznosíthatóak.

Gyakran felmerülő kérdés, hogy a piz-
zásdobozt melyik kukába dobjuk. A szol-
gáltató azt javasolja, hogy a doboz alsó,
ételmaradékos felét az otthoni kommu-
nális hulladékgyűjtőbe, a doboz tisztán
maradt tetejét pedig a szelektív papír-
gyűjtőbe tegyük. A tejes- és gyümölcs-
leves dobozokat összelapítva a kék színű
papírgyűjtőbe várja a közszolgáltató. 

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. a győri szelektív szigete-
ken a papírgyűjtő edényeket naponta
üríti, a szigeteket naponta takarítja. A
szelektív hulladékgyűjtő szigetek hasz-
nálatában segítséget nyújt a Hulla-
dék112 mobiltelefonos applikáció. 
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A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakossá-
got, hogy a cég működési területén a
hulladékszállítás augusztus 20-án,
szombaton változás nélkül történik. A
szolgáltatással érintett címeken a
megszokottak szerint reggel hat órára
kérik kitenni ürítésre a hulladékgyűjtő
edényeket. A hulladékudvarok augusz-
tus 20-án, ünnepnapon egységesen
zárva lesznek.

ÜNNEPI 
HULLADÉK-
SZÁLLÍTÁS

Pinnyédi Hídpiknik lesz augusztus 20-án, a
régi pinnyédi hídnál. Ízelítő a programokból:
reggeli jóga, hídtörténeti kiállítás, gyermek-
programok, hangfürdő, csónakázás, SUP-
ozás, burcsella kipróbálása, Hobby Horse
verseny, piknikezés. 17 órakor a Back II Black
lép fel, 20 órától az Ismerős Arcok zenekar
ad nagykoncertet.   > > >

Tekerj a Zöldbe! Augusztus 21-én ingyenes
kerékpártúrát szerveznek Pannonhalmára,
ahol a résztvevők megismerkedhetnek Hef-
ter László üvegművészetével, a kapafogú
ősemlőssel, a koldusfordulóval, és a helyi
sütikkel, fagyikkal. Találkozó 9.45-kor a Leier
Autó Kft. parkolójában. Regisztrálni a brin-
gamaniagyor@gmail.com címen kell, a tele-
fonszám, név és életkor megadásával. A táv:
55 km. Túravezető: Laposa Tibor. > > >

Kényszerpálya vagy lehetőség – 155 éve
történt a kiegyezés címmel nyílik időszaki

kiállítás augusztus 26-án 17 órakor a Bor-
sos Miklós Házban. A tárlat szeptember 25-
ig látogatható, hétfő kivételével naponta 10
és 18 óra között.  > > >

Ismét egy legendás rockzenész érkezik Ma-
gyarországra a Győri Filharmonikus Zenekar
meghívására: a Police alapító dobosa, Stewart
Copeland lép fel augusztus 24-én 19 órától a
Richter Teremben. Eímear Noone vezényleté-
vel, és a győri zenekar közreműködésével el-
hangzik majd többek között a Roxanne, a
Can’t Stand Losing You, a Message In The
Bottle, és további Police-slágerek is.  > > >

Nyár esti orgonakoncert lesz augusztus 22-
én 20 órától az Evangélikus Öregtemplomban.
Fellép a Duo Vio, azaz egy fuvola-gitár páros,
Nemes-Jeles Judit és Stummer Márton.  > > >

PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Csollán Tamara

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

ÚjRADÓ Fesztivál. Összművészeti és vízi prog-
ramokkal várnak mindenkit augusztus 26-án
14 órától, augusztus 27-én 23 óráig a Radó sé-
tányon, a Rába-kettős hídnál. A rendezvény cél-
ja, hogy a győriek és a városba látogatók újra ki-
használhassák a sziget adottságait, és megis-
merhessék a jövőben megújuló csónakház új
funkcióit is. Lesz táncpárbaj, táncbemutató,
kézműves foglalkozás, divatshow, borkóstoló,
food truck és koncertek. 21 órától Szikora Ró-
bert és az R-GO lép színpadra.  > > >
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LAKÁSCSERE
Gyárvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, komfortos, rész-
ben felújított, két klímával rendelkező, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 55-65 nm-es, 1+2
fél vagy 2+fél szobás, határozatlan idejű bérlemény-
re. Kossuth Lajos utca kizárva. (Hirdetésszám: 783)

Adyvárosi, 2 szobás, 42 nm-es, összkomfortos,
határozatlan idejű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 42–50 nm-es, 2 szobás, határozatlan idejű,
nádorvárosi, adyvárosi és szabadhegyi bérlemény-
re. Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetésszám: 784)

Szigeti, 1 szobás, 31 nm-es, komfortos, határo-
zott bérleti szerződéses lakást cserélne 1-3 szobás,
30-50 nm-es, határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 785)

Gyárvárosi, 1 szobás, 27 nm-es, komfortos, teljesen
felújított, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 25-30 nm-es, 1+fél vagy 2 szobás, határozott-
határozatlan idejű, szigeti és újvárosi bérleményre.
Kossuth Lajos utca kizárva. (Hirdetésszám: 786)

Belvárosi, 2 szobás, 63 nm-es, összkomfortos,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne 60–
80 nm-es, 2+fél szobástól 4 szobás, határozott-
határozatlan idejű, téglaépítésű bérleményre. (Hir-
detésszám: 787)

Tel.: 96/505-050

Győrben a felszíni fizetőparkoló-háló-
zat beállói augusztus 20-án díjmen-
tesen használhatóak. A Jókai, a Révai,

az Árpád, a Vásárcsarnok és a Dr. Petz Lajos
parkolóházban, valamint a Dunakapu mély-
garázsban folyamatosan a szokásos, ér-
vényben lévő díjakért lehet parkolni. 

A győri vásárcsarnok augusztus 20-án és 21-
én zárva tart. A piacot augusztus 20. helyett
augusztus 19-én tartják meg, helyszíne a Tar-
csay utcai parkoló lesz. A kereskedők és ős-
termelők az ideiglenes helyszínen is a meg-
szokott bőséges élelmiszer-választékkal és
ruházati cikkekkel várják a vásárlókat reggel 6
órától 13 óráig.  A piac ideje alatt szünetel a
parkolási lehetőség a Tarcsay parkoló egész
területén. A Győr-Szol Zrt. mindenkit arra kér,
hogy gépjárművével augusztus 18-án 20 órá-
ig hagyja el a parkolót, melyet augusztus 19-
én, 15 órától lehet újra használni.

Távhővezeték építése miatt ideiglenes
forgalomkorlátozásra kell számítani
Győr Sziget városrészében. A Győr-
Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgató-
sága a volt kekszgyár területének ellá-
tására távhővezeték kiépítését végzi.
A munkálatok érintik a Töltésszer utca
közúti forgalmát. A kivitelezés várha-
tóan augusztus 22-től szeptember
16-ig tart.

Ezen időszakban a Töltésszer utca
Radnóti Miklós utca és Lazaret utca
közötti szakaszán félpályás útlezárás-
ra kerül sor, az utcában egyirányú for-
galmi rendet vezetnek be a Jedlik hídtól
a Korányi Frigyes tér irányában. 

A lezárás miatt a 18-as számú helyi
autóbuszjárat terelő útvonalon közle-
kedik, nem érinti a Korányi Frigyes te-
ret, emiatt a Töltésszer és a Korányi
Frigyes tér megállóhelyeket ideiglene-
sen megszüntetik.

A forgalomkorlátozás ideje alatt az ár-
vízvédelmi töltés folyó felőli oldalán lé-
vő létesítmények a szokott módon
megközelíthetőek. 

A Győr-Szol Zrt. a kivitelezési munkák
ideje alatt az arra közlekedők szíves
türelmét, megértését kéri.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Takarítási csoportja felvételt
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feladat:
Parkolóházak takarítása 8 órás munkaidőben,
folyamatos munkarendben

Fényképes 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: Parkolóház-takarító munkakör

TAKARÍTÓNO/TAKARÍTÓ´́

FORGALOM-
KORLÁTOZÁS
SZIGETBEN

TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR-SZOL ZRT. 
ÜNNEPI SZOLGÁLTATÁSAIRÓL

Augusztus 20-án a Barátság Sportpark 7
és 22 óra között, a Bercsényi ligeti és az Ör-
kény utcai sportpályák 7 és 21 óra között,
a Tompa utcai, Ifjúság körúti (I-es tó mel-
lett) sportpálya, valamint a Kodály Zoltán
utcai kosárlabdapálya 8 és 21 óra között lá-
togatható.

A Szabadhegyi, Nádorvárosi, Révfalui, Újvá-
rosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori és
Koroncói úti köztemetők mindennap a nyári
nyitvatartási rendnek megfelelően egysége-
sen 7 és 20 óra között látogathatóak.

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala
(96/50-50-55) minden naptári napon 0–24
órában hívható. 

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól a
www.gyorszol.hu weboldalon olvasható
bővebb információ.

Fotó: Marcali Gábor
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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

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

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

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

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

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

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

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

Bérezés megegyezés szerint.

GÉPJÁRMUVEZETO

HEGESZTO

KAZÁNKEZELO/KAZÁNGÉPÉSZ

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

FUTÉSSZERELO

MUSZERÉSZ

´́ ´́

´́

´́

´́ ´́

´́

Az elmúlt hétvégén a banai családi na-
pon vettünk részt, ahol fergeteges
habparti, számos zenés, táncos, szó-

rakoztató produkció, főzőverseny és egyéb
bemutatók színesítették a nap műsorát. A
rendezvényen a Pannon-Víz Zrt. standjánál
izgalmas játékok, nyeremények, kiállított
makettek és sok-sok víz várta az érdeklődő-
ket, játékos kedvű fiatalokat.

A nyári rendezvényeken nagy népszerűség-
nek örvendett a gyermekek körében a több ál-
lomásból álló vizes játszóterünk, ahol horgá-
szat, vizes terepasztalon hajózás, vízipiszto-
lyos célba lövészet és csőhálózat-építés szó-
rakoztató kalandjai várták a kicsiket. Megle-
petésvendégünk minden alkalommal elkí-
sért bennünket, aki nem más, mint a Pan-
non-Víz Zrt. kabalafigurája, a gyerekek
nagy kedvence, Csövi teknős, aki vagy
személyesen, vagy pihe-puha plüss vál-

NYÁRI VIZES KALANDOK
A PANNON-VÍZ ZRT.-VEL!

Az elmúlt időszakban számos alkalommal találkozhattak a Pannon-
Vízzel a lakosok, többek között Kapuváron, Nyúlon és Pannonhalmán
a gyereknapon, a kónyi Néptánctalálkozón, Győrben a Győrkőc
Fesztiválon, és Gönyűn a Dunamenti Fesztiválon is.

Szerző és fotó: Pannon-Víz Zrt. tozatban tartott velünk a különböző helyszí-
nekre. Akik részt vettek játékunkban, állatkerti
belépőt nyerhettek, hogy meglátogathassák
Csövi barátait is az állatkertben és közelebbről
láthassák a természet élő csodáit.

Igazán nagyszerű nyári kalandon vehettünk
részt a gyerekekkel, akiknek igyekeztünk fel-
kelteni a figyelmét a környezettudatosság
fontosságára! Köszönjük, hogy ilyen sokan
velünk játszottak és számtalan vidám pilla-
natot hoztak a Pannon-Víz Zrt. életébe!

Rendezvényeink a KEHOP-2.1.7-19-2019-
00022 azonosítószámú, „A klímaváltozás
hatása a vízbázis védelmére a PANNON-VÍZ
Zrt., az AQUA Szolgáltató Kft. és a Soproni
Vízmű Zrt. területén: szemléletformálás a
lakosság körében” elnevezésű pályázat ke-
retében valósultak meg, Magyarország Kor-
mánya megbízásából, az Európai Unió
117.399.727 Ft összegű támogatásával.
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye páros mozijegy, amely beváltható a
Cinema City Győr moziban szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk
nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.

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
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AGYAC-os Szabó Bence, és a szolnoki
Furkó Kálmán alkotta egység címét
megvédve aranyérmet szerzett köny-

nyűsúlyú kettesben a kilenc sportág verse-
nyeit magában foglaló müncheni multisport
Európa-bajnokság evezős versenyén. Az
olimpiai programban nem szereplő verseny-
szám fináléjában a magyar fiúk a török és a
szlovén rivális előtt nyertek nagy fölénnyel.

„Nehéz verseny volt, amin nem lepődtünk meg,
erre számítottunk. A szlovénok jóval erősebben
kezdtek, mint a korábbi pályaosztó futamon,
ezért az elején nagyon kellett kapaszkodnunk,
nehogy ellépjenek. Szerencsére véghez tudtuk
vinni, amit elterveztünk: a második ezer méte-
ren megnyugtató előnyt alakítottunk ki, amit
még növeltünk is. Izgulnunk így nem kellett, de
kihajtottuk magunkat, a vége ugyanúgy fájt,
mint a többieknek” – idézte fel a futam törté-
néseit Szabó Bence, a Győri Atlétikai Club 25
éves versenyzője, aki hozzátette: sajnálják,
hogy mivel a szám kikerült az ötkarikás prog-
ramból, kevesen indulnak benne, de ők meg-
próbálják életben tartani.  

SZABÓ BENCE ÚJRA EURÓPA-BAJNOK
A kétszeres Európa-bajnok nemcsak a vízen
akar bizonyítani, hanem – tudatosan készülve
a sportpályafutása utáni időszakra – az isko-
lapadban is: a Széchenyi István Egyetemen
most kezdi utolsó tanévét, és reményei sze-
rint jövő nyáron átveheti diplomáját. „Sport-
és rekreációszervezés szakra járok, amit azért
választottam, mert sportolóként nagyon ér-
dekel ez a terület. Az egyetem rengeteget se-
gít abban, hogy a tanulást és az élsportot ösz-
sze tudjam egyeztetni: sportösztöndíjban ré-
szesültem, egyéni tanrendben teljesíthetem
a követelményeket, a tanáraim rendkívül se-
gítőkészek, a klubom és intézmény között pe-
dig kiváló a kapcsolat” – mondta Szabó Bence,
akinek egyébként edzője, Alföldi Zoltán az
egyetem oktatója.

A versenyző számára a következő egy hó-
nap is nagyon sűrű lesz. A hétvégi országos
bajnokságon szeretné hozzásegíteni a
GYAC-ot, hogy megnyerje a klubok pontver-
senyét. A szeptemberi Egyetemi Európa-
bajnokságon, majd a csehországi felnőtt vi-
lágbajnokságon pedig az éremszerzést tűzte
ki célul – az előbbin a szintén GYAC-os Szi-
geti Roland, míg az utóbbin Furkó Kálmán
lesz a társa a hajóban.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Magyar Evezős Szövetség

A társadalmi szerepvállalás évek óta fontos az Agrofeed UNI Győr férfi kézilabdacsa-
pata számára. A klub játékosai ezúttal az Erzsébet Ligeti Óvoda Vuk Tagóvodáját tették
szebbé. A zöld-fehérek ifjúsági és felnőtt együttesének kézilabdázói a szerda délelőtti
edzés helyett az ovi kerítését tisztították meg a rozsdától és festékmaradványoktól,
majd csütörtökön ecsetet fogtak és le is festették azt. A fiúk a héten azt is bevállalták,
hogy a Véradó Vakáció kampány élére állnak, és azzal buzdítják véradásra a győrieket,
hogy ők is karjukat nyújtják. A csapat játékosai természetesen a felkészülést is ko-
molyan veszik a következő idényre, és az új vezetőedző, Bencze József irányításával
több edzőmeccset játszanak a bajnoki idény kezdetéig.  



És miért is vagyunk mi a legjobbak a felnõttoktatásban?

*Megfelelő képesítés beszámításával és osztályozó vizsgák lehetőségével.

1. Intézményünk a felnőttoktatásra specializálódott. 2. 8 osztállyal is jelentkezhetsz. 3. 16 éves kortól jelentkezhetsz és
felső korhatár nincs. 4. Munka mellett, heti két délutáni elfoglaltsággal. 5.Végzős diákjainknak kifejezetten érettségi

vizsgákra felkészítő digitális tananyagokat készítettünk, melyek már a beiratkozástól hozzáférhetővé válhatnak. 6. Diák -
igazolvány, családi pótlék, illetve egyéb kedvezmények igényelhetőek. 7. A négy kötelező érettségi tantárgy mellett az ötödiket

saját magad választhatod. 8. És végül a diákjainknak ballagást és bankettet szervezünk, így háláljuk meg a bizalmukat.
www.tudasfagimnazium.hu
Facebook: Tudásfa Gimnázium
tudasfagimnazium@gmail.com
Tel.: 20/531-0668, 20/237-9035

ÉRETTSÉGI AKÁR 1-2-3 ÉV ALATT*

A beiratkozás már elkezdôdött!    Várjuk minden kedves új diákunkat! TUDÁSFA GIMNÁZIUM 

Győrben, Kimlén, Pápán
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Rómában Jakabos Zsuzsanna megszerezte
karrierje huszonkettedik és huszonharmadik
Európa-bajnoki érmét is, hiszen a 4x200 mé-
teres gyorsváltóval a harmadik helyen vég-
zett, míg a 400 méteres vegyes úszásban
ezüstérmet szerzett, az Eb zárónapján pedig
begyűjtött egy ötödik helyezést is 200 méter
pillangón. „Nagyon örülök, hogy újra sikerült
egyéni számokban indulnom, 400 vegyesen
az ezüstérem különösen szépen csillog szá-
momra, hiszen az előfutamok során én még
nem tudtam, milyen idő kell a döntőbe jutás-
hoz, ez sosem egyszerű szituáció. A római
uszoda eddig is az egyik kedvencem volt, ez
most sem változott. Olaszország és közönség
fantasztikus volt, örülök, hogy itt lehettem" –
nyilatkozta Jakabos a Győr+ Médiának.

Szabó Szebasztián a 4x100 méteres férfi
gyorsváltóval állt fel a dobogó második fo-
kára, és további két számban is döntőbe ju-
tott. „Számomra a hazai rendezésű világbaj-

MINDHÁROM GYŐRI ÚSZÓ
DÖNTOZÖTT RÓMÁBAN

Szerző: Petrov Iván
Fotó: Facebook/Jakabos Zsuzsanna

A Győri Úszó SE versenyzői közül Jakabos Zsuzsanna, Sebestyén
Dalma és Szabó Szebasztián képviselhette Magyarországot a Ró-
mában rendezett úszó Európa-bajnokságon. A győriek egy rendkí-
vül hosszú szezont zártak, hiszen tavaly augusztusban már az In-
ternational Swimming League versenyein küzdöttek az érmekért,
és azóta nem tartottak pihenőt. A magyar küldöttség öt arany-,
hét ezüst- és három bronzéremmel zárta a kontinensbajnokságot,
túlszárnyalva ezzel a tavalyi budapesti Eb termését.

nokság volt a fő verseny, mivel az remekül
sikerült, Róma már csak jutalomjáték volt a
szezon végére. A fő cél ezután a párizsi olim-
pia, és az oda vezető útnak az egyik fontos
állomása lesz a decemberi rövidpályás világ-
bajnokság, ahol újra érmekért szeretnék
küzdeni" – értékelte Eb-szereplését Szabó
Szebasztián.

A Győri Úszó SE olimpikonja, Sebestyén Dal-
ma 200 méteres vegyes úszásban harcolta
ki a döntőbeli szereplést, ahol végül a hete-
dik helyen ért célba. „Nagyon örülök, hogy ki
tudtam harcolni a csapattagságot, nehéz
szintet kellett megúsznom, hogy válogatott
legyek. A döntőben nagyon erős mezőnyben
sikerült helytállnom, úgy érzem, tudok még
innen fejlődni, erősebben térek haza."

A győri úszók Európa-bajnoki szerepléséről
Petrov Árpád, a klub vezetőedzője azt
mondta, a három érem remek eredmény, és
büszke arra, hogy mindhárom utazó ver-
senyző döntőbe jutott, mindannyian szere-
peltek olimpiai számok fináléjában. A hosszú
szezon végén ez a verseny mindenkinek
mást jelentett, de a GYÚSE sportolói szépen
helytálltak.

´́

A GYŐRI ÚSZÓK
2 EZÜST- ÉS
1 BRONZÉRMET 
SZEREZTEK AZ EB-N
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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: augusztus 19—25.

1799 Ft/kg

2099 Ft/kg

Sertéskaraj

Helyben készített 
sütni való és
grillkolbász

200 Ft/db

FJK szardíniafilé
olívaolajban
90 g, 4433,33 Ft/kg

Hohes C Mild Juice
Narancs, Red
Multivitamin
100% gyüm.tart., 1 l

399 Ft/db

Rege burgonyasaláta
390 g, 512,82 Ft/kg

Csíki sör 6%-os
0,5l, 658 Ft/l

329 Ft/db

399 Ft/db

„Nemrég érkeztem csak Győrbe, de mondhatom,
remekül érzem itt magam. Azzal a céllal jöttem,
hogy szépen és eredményesen kosarazó együttest
építsünk. Minden korábbi csapatomnál, említhetem
példaként a Diósgyőrt vagy a Ceglédet, sikerült el-
érni, hogy a szurkolók a klub mellé álljanak. Bízom
benne, hogy rászolgálunk a győri közönség bizalmá-
ra, s a drukkerek szép számban biztatják majd a
csapatot” – nyilatkozta Cziczás László lapunknak.

A szakember elmondta, az Euroliga-győztes Sop-
ron egyértelműen kiemelkedik a hazai mezőny-
ből, mögötte azonban hatalmas csata lesz a do-
bogós helyezésekért a bajnokságban.
„A soproniak más minőséget képviselnek a többi csa-
patnál. Mögöttük azonban ott van négy-öt együttes,
amely nagyjából azonos erősségű kerettel rendelke-
zik. Magunkat is ide sorolom. Apróságok dönthetnek
arról, hogy melyik gárda végez a legelőrébb ebből a
négy-öt klubból. Természetesen azért dolgozunk,
hogy mi nyerjünk” – jelentette ki a tréner.

Cziczás László az új igazolásokról is szót ejtett.
„A keretünk kilencven százalékban megegyezik az

CZICZÁSSAL NAGY DOBÁSRA
KÉSZÜLNEK A KOSARASOK

Gőzerővel, extra motiváltan készül a 2022–23-as kosárlabdaidényre az UNI
Győr női együttese. Az élvonalban és a nemzetközi porondon is szeretne ma-
radandót alkotni a csapat, amelyet Cziczás László személyében új vezetőedző
irányít. Ez elmúlt időszakban a felnőtt női válogatott szakmai stábjának tagja-
ként, valamint a korosztályos válogatott szövetségi edzőjeként tevékenykedő
tréner nagyon várta már, hogy elkezdhesse a munkát új állomáshelyén.

elmúlt szezonban szerepelt együttesével. Tisztá-
ban vagyunk a játékosok képességeivel, minden-
kiből igyekszünk a maximumot kihozni. Ez igaz az
újonnan érkezőkre is. Aaryn Ellenberg az irányító
posztján lesz bevethető, igazi virtuóz, sokat vá-
runk tőle. Peyton Williamsről pedig elsősorban
azt lehet elmondani, hogy elképesztően harcos
játékos, aki centerként a palánk alatt lehet nagy
segítségünkre. A fiatal Bach Boglárka a Vasasból
érkezett, jó mentalitása van, bízunk benne, hogy
meghatározó játékossá tud válni Győrben is” –
magyarázta a szakember.

Hozzátette, a felkészülési időszak során az egyik
legfontosabb feladat, hogy a szeptemberi bajnoki
rajtra erőnlétileg a lehető legjobb formába kerül-
jenek a kosarasok.
„Emellett persze a cél, hogy sikerüljön kidolgozni a
győztes taktikát – mondta Cziczás László, aki a
nemzetközi porondon ugyancsak szeretne mara-
dandót alkotni a gárdával. – A keretünk alkalmas
rá, hogy az Európa-kupában is versenyképesek le-
gyünk. Természetesen óriási eredmény lenne a to-
vábbjutás a csoportból. Hogy ez végül sikerül-e, sok
tényezőn múlik, az biztos, hogy szerencsés sorso-
lás is kell hozzá. Mindent megteszünk, hogy ta-
vasszal is versenyben legyünk a sorozatban.”

Szerző: Pécskai István
Fotó: gyorikosar.hu



Aki ismeri a győri állatkertet, az tudja,
hogy a nyár utolsó hónapjának utolsó
pénteke mindig az állatkertek éjsza-

káját jelenti. A kert szokásosan látogatható
napközben, azonban, ahogy az ég szürkülni
kezd, feltárják titkaikat a kifutók. 17 órától
kezdődnek a programok, a látogatókat pedig
21.30-ig, meghosszabbított nyitvatartással
várja a győri állatkert. A Győr+ Televízióban
látható, idén elindult „Kifutón túl” magazin-
műsor révén, mely a Győr+Média és a Xan-
tus János Állatkert koprodukciója, már bete-
kintést nyerhettünk olyan helyekre, ahova
látogatóként nem mehetünk. De még ennél
is nagyobb élményt jelent mindezt a saját
szemünkkel látni. 

Szöveg/fotó: Xantus János Állatkert

Oroszlánüvöltés az éjszakában, némán cserkésző szemek villogása a bokrokból, vágtató paták
dobogása, vízcsobogás… A naplemente után a természet mindig különleges csodákat tartogat.
Felébrednek a nappal csendesen pihenő állatok, a vadvilág egy olyan arcát figyelhetjük meg
ilyenkor, amire mindig is kíváncsiak voltunk.

ÉJSZAKA AZ ÁLLATKERTBEN
Hol zajlik az állatkerti lakók etetésének
előkészítése? Hol járnak be a gondozók a
tigris- és medveházakba? Vajon mi talál-
ható a pingvinmedencén túl? Ilyen és
ezekhez hasonló kérdésekre kaphatjuk
meg a választ ezen az estén. Valamit nem
tudsz az állatkert működésével kapcso-
latban, de mindig érdekelt? Tedd fel kér-
déseid egyenesen a gondozónak, szemé-
lyesen! 

Az éjszakai bátorságpróba arra jó, hogy le-
győzzük félelmeinket, egyben közelebb ke-
rüljünk a velünk együtt élő állatvilághoz. A
Tapizoo-ban immár nemcsak az egykor élt
állatok maradványait csodálhatjuk meg, ha-
nem „nemszeretem” állatokkal is találkoz-
hatunk: patkánnyal, csótánnyal és sok egyéb
érdekességgel. 

Kalandozoo látványetetésünk sem marad-
hat el, ahogy az elefánttréning, a pingvin-
séta sem, majd az este a legizgalmasabb
programmal, a ragadozók éjszakai vadá-
szatával ér véget. Oroszlánok, tigrisek és
vadkutyák cserkészik be a vacsorájukat a
látogatók szeme láttára. 

Az állatkert augusztus 26-án 10 órától 22
óráig tart nyitva (belépés 21 óráig lehet-
séges). Tölts a győri állatkert lakóival egy
izgalmas nyár végi estét! Vár az állatker-
tek éjszakája! (x)


