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új autó?
Félévente

Új fejezetéhez érkezett Győr és
Dunaszerdahely közös törté-
nete. A napokban volt egy éve,

hogy a két település egymás testvér-
városa lett. Azóta közös kulturális és
egészségvédelmi programok is szü-
lettek, augusztusban pedig a város-
háza előtt lehetett megtekinteni az
Így látnak ők című, régi és kortárs fo-
tográfusok győri és dunaszerdahelyi
képeiből összeállított tárlatot. Ugyan-
ez a kiállítás most átköltözött a csal-
lóközi kisvárosba, hogy a múlt pilla-
nataiból az ott élők is kedvet és inspi-
rációt kapjanak a jelen teljesebb meg-
éléséhez. A szerdahelyi városháza
mellett tartott megnyitón részt vet-
tek dr. Dézsi Csaba András és dr. Há-
jos Zoltán polgármesterek, valamint

A Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára az
önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság
téli fűtéshez szükséges tüzelőanyag-igényének fel-
méréséhez. Erre tekintettel felhívjuk a Győrben élők
figyelmét, hogy amennyiben barnaszén-tüzelésre al-
kalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, lehetősé-
gük van barnakőszén-igényüket jelezni az önkor-
mányzatnál. Az igények felmérése egyelőre még csak
a kormányzati döntés megalapozását szolgálja. Az
igényeket a lakossag@gyor-ph.hu e-mail-címen, a
06-96/500-180-as telefonszámon, személyesen a
Győr, Szent István út 27. sz. alatt található Lakossági
Kapcsolattartó Osztályon ügyfélfogadási időben, a
Lakossági Kapcsolattartó Osztály Ménfőcsanaki In-
formációs Irodájában személyesen ügyfélfogadási
időben, e-mailben a pelvan.timea@gyor-ph.hu elér-
hetőségen, valamint a 06-96/519-890-as telefon-
számon, a Lakossági Kapcsolattartó Osztály Gyirmóti
Lakossági Információs Irodájában személyesen
ügyfélfogadási időben, e-mailben a bekasi.melin-
da@gyor-ph.hu elérhetőségen, vagy a 06-96/519-
920-as telefonszámon kérjük bejelenteni.

Ügyfélfogadás mindhárom helyszínen: 
hétfő: 8.30–15.00, szerda: 12.30–15.00, 
csütörtök: 8.00–17.30.

Az igények benyújtásának határideje: 
2022. szeptember 29. 18. óra.

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Vig Norbert

TÁJÉKOZTATÁS

LAKOSSÁGI 
BARNAKŐSZÉN-

IGÉNYEK ELŐZETES
FELMÉRÉSÉRŐL

Szeles Szabolcs és Karaffa Attila al-
polgármesterek.

A megnyitót követően felavatták Du-
naszerdahely legújabb közterületét,
mely a Győri utca – szlovákul Győrska
ulica – nevet viseli mostantól. Milyen
érzés Dunaszerdahelyen, a Győri utcá-
ban állni? – kérdeztük dr. Dézsi Csaba
Andrást. „Nagyon megtisztelő és óriási
gesztus. Ez is mutatja, hogy a testvér-
városi kapcsolatunk nem pusztán for-
maság. Szoros együttműködésről volt
és van szó mind sport, mind pedig kul-
turális témákban. Éppen viccelődtem
polgármester kollégámmal: a Győri ut-
ca jelen pillanatban még zsákutca, ez
azonban nem a kapcsolatunk milyen-
ségére és jövőképére utal. Sokkal in-
kább arra, hogy Dunaszerdahely dina-
mikusan fejlődő részének egy új utcája”
– válaszolta a polgármester.

GYŐRRŐL
NEVEZTEK EL UTCÁT

DUNASZERDAHELYEN
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Aképviselők döntöttek többek között a
fás szárú növények égetéséről szóló
rendelet megalkotásáról, mely szerint

novemberben és áprilisban naponta 8 és 17
óra között – kivéve ünnepnap – száraz ág,
vessző és egyéb fás szárú növény égethető.
Az önkormányzat csatlakozott a Polgármes-
terek Klíma- és Energiaügyi Szövetségéhez.
Rendeletet módosítottak annak érdekében,
hogy magasabb összegű temetésiköltség-
 támogatás legyen adható a rászorulóknak.
Több intézmény alapító okiratát módosították,
és téma volt ismételten a változtatási tilalom is.

Engedélyezte a közgyűlés két városi cégnek,
a Győr-Szol Zrt.-nek és a Győr Projekt Kft.-
nek, hogy a meglévő folyószámla-hitelkere-
tét hosszabb, hároméves futamidejű hitel-
keretre váltsa át. Az előterjesztés vitájában
kiderült, hogy az intézkedéssel tervezhetőbb,
és biztonságosabbá tehető a két városi cég
gazdálkodása. Ez természetesen nem jelent
azonnali hitelfelvételt egyik vállalkozás szá-
mára sem, csupán lehetőséget biztosít a
gazdasági helyzetük fényében az anyagi
eszközeik esetleges pótlására.

Komoly érdeklődésre tartott számot a szep-
temberi közgyűlés 15-ös számú előterjesztése,
ami a polgármesterre átruházott hatáskörben
hozott határozatokról szólt. Ez az előterjesztés
tartalmazta ugyanis azt a felhatalmazást, ami
feljogosítja a polgármestert arra, hogy esetle-
ges kisajátítási eljárásokat indíthasson saját ha-
táskörben a Győrszentiván területére tervezett

GYŐR LAKÓINAK EGÉSZSÉGÉRE VESZÉLYES
FEJLESZTÉSEKET NEM TÁMOGAT A VÁROS

A győri önkormányzat szeptemberi közgyűlése megemlékezéssel kezdődött. A képviselők egyperces
néma felállással tisztelegtek a Szent László-díjas Cziglényi László orgonaművész előtt, aki 81 éves
korában, szeptember 12-én hosszan tartó betegség után hunyt el. 

KÖZGYŰLÉSI DÖNTÉSEK

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

ipari parki bővítéssel kapcsolatban. Dr. Dézsi
Csaba András a vitában kiemelte: a terület ki-
választása előtt hat különböző helyet vizsgáltak
meg, ám a szóban forgó, jelenleg szántóföld-
ként jegyzett terület felelt meg a legjobban a
fejlesztésre.

Hangsúlyozta, hogy egyelőre csupán a
földvásárlási ajánlatok mentek ki a tulajdo-
nosokhoz és semmiféle kisajátítási eljárás
nem indult még, a határozatban megjelölt
felhatalmazásra is csak azért van szükség,
hogy a későbbiekben óhatatlanul bekövet-
kező kisajátítási folyamatokat el lehessen
indítani. A polgármester hozzátette: a föld-
vásárlásokat a Győri Térségfejlesztési Pro-
jekt Kft. (GYTP) bonyolítja le. Glázer Tímea
(DK) kérdésére – hogy milyen üzem települ
Szentivánra – Csörgits Lajos, a GYTP jogta-

nácsosa elmondta: a GYTP csak az ipari
park fejlesztését menedzseli, abba semmi-
lyen beleszólása nincs, hogy oda milyen cé-
gek települnek. Mindezek után dr. Dézsi
Csaba András nyomatékosította, a bővülő
ipari parkba nem települhet olyan vállalat,

ami egészségromlást okozhat a környék la-
kóinak. Személyi kérdésekben is döntöttek,
újabb 5 évre kinevezték Loschitz Ferencet a
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ igaz-
gatójának. 

A közgyűlés elfogadta Szeles Szabolcs le-
mondását a Győr Nagytérségi Hulladékgaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás tanácsi
tagságáról, a továbbiakban Hajszán Gyula
képviselő látja el ezt a feladatot a közgyűlés
döntése alapján.

TERVEZHETŐBBÉ ÉS
BIZTONSÁGOSABBÁ
TEHETŐ KÉT VÁROSI
CÉG GAZDÁLKODÁSA
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Az egyesület 13 éve, évente több alka-
lommal is visz adományokat Csángó-
földre, Bákó megyébe, eddig össze-

sen több mint 30 millió forint értékű aján-
dékkal segítették a kint élő magyarok tanu-
lását. Ezúttal is sok győri támogatta a csán-
gó magyar gyerekek ügyét.

„Csak a köszönet hangján szólhatunk annak
a sok-sok adakozónak, akik lehetővé tették
a moldvai csángó magyar kisdiákok magyar
anyanyelvi oktatását. Külön köszönjük a
győri önkormányzatnak, dr. Dézsi Csaba
András polgármesternek és Kovács László
képviselőnek az önzetlen és hathatós segít-
ségét. Valóban meghatódtunk, mert nehéz

Közel kétmillió forint értékű adományt vitt Klézsére és Somoskára az
elmúlt hétvégén az Arrabona Városvédő Egyesület. A felajánlás se-
gítségével lehetővé válik a moldvai csángó magyar kisdiákok magyar
anyanyelvi oktatása, valamint a magyar közösség további épülése.

CSÁNGÓFÖLDÖN JÁRT AZ ARRABONA
VÁROSVÉDO EGYESÜLET
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Arrabona Városvédő Egyesület

időket élünk, de éppen itt mutatkozik meg a
valódi jó szándék. Példátlan összefogás tör-
tént!” – fogalmazott Szabó Gyula, az egye-
sület elnöke.

Érdemes tudni, hogy Klézse mint magyar
központ, és annak része, Somoska Magyar
Házzal lett gazdagabb, annak működését
pedig a győriek, az Arrabona Városvédő
Egyesület jelentős mértékben támogatja.

Az összefogás kapcsán is megmutatkozott,
a nemzet addig tart, amíg a földön magyarok
élnek. Odáig, ahol magyar szó és magyar
imádság szava hallik – hangsúlyozta Szabó
Gyula. A küldetés sikeres volt, az adomány
hiánytalanul eljutott oda, ahová szánták. Az
Arrabona Városvédő Egyesület önkéntesei
teljesítették, amit megígértek.

´́

Atáncos program a harmadik alkalom-
mal megrendezett Alzheimer világna-
pi sétához kapcsolódott. Kányai Ró-

bert, az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézet igazgatója elmondta: a cél a figye-
lemfelhívás, az ismeretterjesztés. Mi az a
demencia, miért kell odafigyelni rá, mit jelent
a betegség? Beszélni kell róla, hiszen soka-
kat érint, az idősotthoni elhelyezésre vára-
kozók egyharmadát.

„A világ egyik leggyorsabban terjedő betegsé-
ge. Bár sem az okot, sem a gyógyítás módját
nem ismerjük, de valószínűleg a rohanó élet-
vitel, a környezeti hatások hajlamosítanak rá”
– hívta fel a figyelmet megnyitójában dr. Per-
gel Elza alpolgármester. Személyes emlékeit
is megosztotta nagyszüleiről, akik az utolsó

„Megint kicsit boldogabb lettem
én” – énekelték a fehérbe öltö-
zött Senior Örömtáncosok a
Széchenyi téren. S valóban, nem-
csak nekik, hanem az őket néző
és hallgató érdeklődőknek is mo-
solygósabban indult a délelőttjük.

ÖRÖMTÁNC ÉS ALZHEIMER-SÉTA

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

pillanatukig tiszta tudattal éltek, az édesanyja
viszont ebben a kórban szenvedett. Minden
beteget a szokásosnál nagyobb türelemmel,
szeretettel és békességgel kell körülvenni és
ápolni – emlékeztetett az alpolgármester,
majd köszönetet mondott a demenciával élők
gondozóinak.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képvise-
lő is az elismerés szavaival kezdte köszön-
tőjét, hiszen a szociális szférában dolgozók
az alacsonyabb bérezés ellenére is kitarta-
nak hivatásuk mellett. Az idős betegek szá-

mára pedig létszükséglet a bajban feléjük
nyúló segítő kéz.

Bognár István, a Brenner János Papnevelő
Intézet lelki igazgatója a mindennapokban
velünk lévő Isten jelenlétére hívta fel a fi-
gyelmet. Szólt a közösségben végzett imád-
ság erejéről, s arról is, hogy emberségünkből
adódó kötelezettségünk a rászorulók támo-
gatása, az „álarcos” Krisztus felismerése.

A beszédek után a résztvevők a Káptalan-
dombon át elsétáltak a Kálóczy térre.               



2022. szeptember 23. 5

Lehetett-e készülni erre az időszakra, amivel
a városvezetésnek szembe kellett néznie az
utóbbi időben? – kérdezték a műsorvezetők.

„Nem tudtunk arra készülni, hogy beüt a Co-
vid, hogy mi lesz azokkal, akik karanténban
töltenek rengeteg időt, és mi lesz azokkal,
akik megélik a tragédiákat” – ütött meg ko-
molyabb hangot dr. Pergel Elza, utalva a ne-
héz kihívásokra az elmúlt évekből. Rámuta-
tott arra is: a háborús helyzet mellett még a
migrációs kihívásokkal is meg kellett küzdenie

ALPOLGÁRMESTERI VIZIT

DR. PERGEL ELZA: KI TUDOTT VOLNA
ERRE FELKÉSZÜLNI?
Győr kereszténydemokrata alpolgármestere a csütörtöki viziten, a
Győr+ Rádióban az őszi időjárásra reflektálva kifejtette: nem a káni-
kula az ő időjárása, élvezi a kicsit hűvösebb időt, de a munka az év
minden szakában folyik, főleg amikor olyan kihívásokkal szembesü-
lünk, mint amelyekkel Győrnek kellett az elmúlt években.

Győrnek. „A város a lehető legjobban állt eh-
hez a helyzethez, mintaként is említettek
bennünket, és nemzetközi szervezetek is
többször látogattak el hozzánk.”

„Folytatnám, hogy a Covid után utolért ben-
nünket az energiaválság” – szögezte le dr.
Pergel Elza. „Tavaly december 14-én fel-
mondta a gázszolgáltató a várossal a szer-
ződést, tíz nappal szenteste előtt” – mondta
a városvezető. „Senki sem gondolta, hogy
egyszer ez bekövetkezhet. Ki tud arra ké-
szülni, hogy korlátozott mértékben lehet
hozzájutni az üzemanyaghoz, a gázhoz? Egy
jóléti társadalomban ez fel sem merül” –
hangsúlyozta dr. Pergel Elza.

Szerző: Mireider Máté
Fotó: O. Jakócs Péter

„Németországban is olyan plakátokat lát-
hattunk, ahol mécsessel, virágcserepeket
melegítve pótolják a közszolgálati fűtést
idősek. Nem szegényebb, balkáni országok-

ban, hanem Németországban. Ki tud erre
felkészülni?” – tette fel a kérdést újra az al-
polgármester, rámutatva a problémára.

A következő téma az Alzheimer-napi séta
volt, ahol dr. Pergel Elza is részt vett, és el-
árulta: személyesen is érintett a témában
az édesanyja révén. „Ebben a világban sok-
kal jobb körülmények között élünk, mint a
'60-as, ’70-es években tehették azt az em-
berek. És erre biztosan lehet ellenpéldát
mondani, de általánosságban könnyebb az
életünk: előkészített élelmiszereket fo-
gyasztunk, kevesebbet kell utaznunk, hogy
dolgozhassunk. De ebben a világban is ve-
lünk van az Alzheimer, és először csak
apróságokkal indul: hová tettem a kulcsom,
melyik táskában hagytam ezt vagy azt?” –
részletezte dr. Pergel Elza, aki édesanyja
példáját említette: ő sok odafigyelést, törő-
dést igényelt a betegség miatt. „Elfelejtet-
te, hogy reggel fel kell kelni, hogy a reggelit
meg kell enni. Végül már úgy látogattam
meg, mintha ő lenne az én gyerekem, és én
az ő édesanyja” – osztotta meg gondolatait
a hallgatókkal dr. Pergel Elza.

„Ne visszafordíthatatlan tragédiaként éljük
meg a mostani kihívásokat, hanem kezelhe-
tő helyzetként. Ne idegeskedjünk és stresz-
szeljünk, mert az tovább rontja az életminő-
ségünket! Gondoljunk arra, hogy együtt túl
fogjuk élni, egymást segítve pedig könnyeb-
ben átvészeljük ezt a jelenlegi világgazdasá-
gi krízist is” – zárta a rádiós beszélgetést a
város alpolgármestere.

NE VISSZA-
FORDÍTHATATLAN
TRAGÉDIAKÉNT 
ÉLJÜK MEG 
A MOSTANI
KIHÍVÁSOKAT, 
HANEM KEZELHETŐ 
HELYZETKÉNT
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Miről szólt a foglalkozás?
A középiskolásoknak már számos szemé-
lyes élménye van az internettel, természe-
tesen jók és rosszak egyaránt. Megtapasz-
talhatták, milyen az, ha feltörik a profiljukat.
Ugyanakkor azzal is tisztában kell lenni,
hogy ők már nemcsak tartalomfogyasztók a
közösségi médiában, hanem tartalom-elő-
állítók is. Az iskolának és a környezetnek az
a legfontosabb feladata, hogy fejlessze a
fia talok digitális képességeit úgy, hogy ké-
pesek legyenek különbséget tenni a valóság
és a valótlanság között. Például azt is fenn-
tartásokkal kell kezelni, ha egy ismert szer-
vezet oszt meg valamilyen információt, de
ugyanígy gondoljuk végig, hogy egy szöveg
tényleg ugyanarról szól-e, mint a hozzá tar-
tozó kép. S ha a legjobb barátunk osztott
meg valamit, attól az még nem biztos, hogy
igaz. A kulcs tehát a kritikus gondolkodás-

A digitális biztonság témakörével ismerkedhettek rendhagyó órán az Apor Vilmos Iskolaközpont
tizedikesei. A Győri Egyházmegyei Karitász szervezésében létrejött program során három gimnáziumi
osztály tudhatott meg többet a nethasználat veszélyeiről dr. Baracsi Katalin internetjogásztól. A
szakemberrel óra után beszélgettünk.

KRITIKUS GONDOLKODÁSSAL VÉDEKEZHETÜNK
DR. BARACSI KATALIN A DIGITÁLIS BIZTONSÁGRÓL

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

mód „szuperképességének” a megszerzése.
Ha ezt nem sajátítjuk el, és nem nézünk a
tartalom mögé, akkor könnyen megtörtén-
het, hogy az algoritmusok, illetve a különbö-
ző közösségi felületeket működtető progra-
mok fognak helyettünk döntéseket hozni.

A valótlan tartalmak megjelenésén már nem-
csak a szöveges fake news-t, vagyis az álhírt
értjük, hanem a mesterséges intelligencián
alapuló CGI-t. Utóbbi egy olyan technológia,
mellyel az ember arcát és hangját tetszőlege-
sen felhasználhatják a tudta és a jelenléte nél-
kül, hiszen ma az okoseszközök révén bárkiről
lehet videót vagy fotót találni. Így olyan töké-
letes tartalmakat lehet kreálni, hogy a saját
szemünknek és fülünknek sem hihetünk. A
neten való gyors terjedés pedig lehetőséget ad
a lejáratásra, zsarolásra.

Hogyan védekezhetünk?
Sok-sok beszélgetéssel és a kommunikációs
képességeink, vitakultúránk fejlesztésével vé-
dekezhetünk. Állítsuk magunkat olyan helyze-
tek elé, ahol döntenünk kell és állást foglalni.
Miért pont ez a terméket választom? Miért
gondolom, hogy az adott nézetek az én érték-
rendemmel azonosak? Fejlesszük a fiatalok
érveléskultúráját, engedjük, hogy megosszák
félelmeiket, érzéseiket ezzel kapcsolatban.

Révfalu szolgálatáért díjat adományo-
zott a polgármester a Bálványosi Zöld
Sziget Egyesület részére a közcélú

szabadidőpark létrehozásáért, valamint a
fenntartása érdekében végzett, közösséget
szolgáló tevékenysége elismeréseként. Az
elismerést dr. Honner Márta, az egyesület
alapító tagja és Mizser Zoltán, az egyesület
elnöke vette át.

Szintén Révfalu szolgálatáért díjban része-
sült Tallós Balázs kollégánk példaértékű kö-
zösségi tevékenysége és aktív közéleti sze-
repvállalása elismeréseként.

A VÁROSRÉSZEKET SZOLGÁLJÁK
A szeptember 20-ai önkormányzati közgyűlésen a városrész
szolgálatáért díjakat adományozott dr. Dézsi Csaba András
polgármester.

A Szabadhegy szolgálatáért díjat Vöcsei
Andrea, körzeti nővérként és asszisztens-
ként végzett példaértékű szakmai munkája
elismeréseként kapta.

Sziget szolgálatáért díjat vehetett át Varga
Miklósné, Garai Imre és Kürthy János. Varga
Miklósné több évtizedes, magas színvonalú
óvodapedagógiai tevékenysége, valamint
vezetőként végzett elhivatott, a pedagógus-
utánpótlást támogató munkája elismerése-
ként érdemelte ki a díjat. Garai Imre a lokál-
patriotizmus és a helyi közösség erősítése
érdekében végzett tevékenysége elismeré-
seként kapta a kitüntetést. Kürthy János ré-
szére példamutató közösségi tevékenysége
és civil szervezeti munkája elismeréseként
adták át.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Az Újváros szolgálatáért díjat Jahoda Maja
vehette át, aki a Győr város hírnevét öregbí-
tő, magas színvonalú építészeti, belsőépíté-
szeti és képzőművészeti munkássága, a vá-
ros szellemi életének fejlesztésében vállalt
jelentős szerepe, valamint kiemelkedő okta-
tói és civil szervezeti munkája elismerése-
ként érdemelte ki a díjat.

Jahoda Maja és dr. Dézsi Csaba András
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Kislányként is arról álmodozott, hogy egy-
szer majd tudományos pályára lép?
Eredetileg orvos akartam lenni, ám az édes-
anyám nyelvtanár volt és elkötelezett híve a
gyermekkori nyelvtanulásnak. Még három -

éves sem lehettem, amikor elkezdett angolul
és németül tanítani. Amikor megkérdezték
tőle, hogy nem fogja-e a gyerek összekeverni
a három nyelvet, egyszerűen csak annyit vá-
laszolt, hogy sebaj, legalább lesz mit össze-
kevernie. Csodálatos, karakterformáló nő
volt, aki megadta a választás szabadságát.
Mindvégig támogatott abban, hogy a saját
utamat járjam és megvalósítsam az álmai-
mat. Azt hiszem, neki köszönhetem, hogy
most itt vagyok.

Sugárzó, kedves és közvetlen személyiség, aki vallja, hogy tartozunk annak a közösségnek, ahonnan érke-
zünk. Elismert oktató és kutató. Három nyelven, angolul, németül és olaszul beszél, jógázik, szenvedélye-
sen szereti Olaszországot. Dr. Lukács Eszterrel, a Széchenyi István Egyetem nemzetközi stratégiai elnök -
helyettesével beszélgettünk, akinek munkáját a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetéssel ismerték el.

KITÜNTETETT ELNÖKHELYETTES
Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Ács Tamás

Mikor dőlt el, hogy mégsem orvos lesz?
Tizenhét éves voltam és a Révai-gimnázi-
umba jártam, amikor egy szemesztert egy
angliai leányiskolában tölthettem. Haza-
térve diákmunkásként tolmácsként dol-
goztam a középiskola mellett. Akkoriban
zajlott a Kisalföld napilap privatizációja,
ahol állandó megbízást kaptam mint fordí-

tó és tolmács. Ekkor láttam bele először a
nemzetközi menedzsmentkultúra műkö-
désébe, és ez volt az a pont, amikor eldön-
töttem, hogy közgazdaságtannal szeret-
nék foglalkozni. Itt, Győrben szereztem
meg az első diplomámat, ezután Pécsen
folytattam a tanulmányaimat, majd a Cor-
vinus Egyetemen szereztem doktori foko-
zatot. Huszonöt éve oktatok világgazda-
ságtant, 2008-tól a Magyar ENSZ Társaság
elnökségi tagja vagyok.

Sosem fordult meg a fejében, hogy karriert
vált és elhagyja Győrt?
Soha. Nem szeretek nagy szavakat hasz-
nálni, de hiszem, hogy az embernek tarto-
zása van afelé a hely és közösség felé, aho-
vá születik. Számomra ez a két hely és kö-
zösség Győr és Magyarország. Itt képzelem
el a jövőmet.

Számított ilyen rangos állami kitüntetésre?
Nem, és nagyon boldog voltam, amikor
megérkezett az erről szóló hivatalos levél.
Az ünnepélyes átadásra a huszonöt éves
nagyfiam kísért el. Ugyanakkor ez az elisme-
rés elsősorban a győri egyetemnek és az itt
dolgozó kollégák elkötelezett munkájának
szól. Jelenleg hatvanöt országból mintegy
ezer külföldi hallgatónk van, akiket negyven
angol nyelvű képzésen oktatunk, és meg-
győződésem, hogy jövő egyik kulcsszava
Győrben továbbra is a nemzetköziesítés kell,
hogy legyen. Nem udvariasságból mondom,
hanem nagyon komolyan gondolom: óriási
szerencsénk van, hogy dr. Filep Bálint sze-
mélyében olyan elnöke van a győri egye-
temnek, aki mindenben támogatja, hogy az
intézmény egyre hangsúlyosabban jelenjen
meg a világ felsőoktatási terében.

Mit csinál a szabadidejében?
Ha az elnökhelyettesi feladatok, az oktatás
és a kutatás mellett marad még egy kis
időm, szívesen kirándulok vagy túrázom
egyet a szabadban, és naponta jógázom.
Szenvedélyesen szeretem Olaszországot,
mindig nagy öröm, ha eljuthatok oda, mert
új energiákkal tölt fel.

Készült a Győr-Moson-Sopron Megyei Diabetes Egyesület megbízásából.

2022. NOVEMBER 6. GYŐR, KÁPTALANDOMB 

2. Diabétesz Világnapi Konferencia és Diabétesz Séta
A diabéteszben a vizeletvizsgálatnak és a vérvétel során
a vese ellenőrzésének is óriási jelentősége van. Óvd a vesédet! 
Vérvétel során ne hagyd otthon a vizeletmintádat! 

ÁBRAHÁM CSABA
a Győri Vízisport Egyesület elnöke
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Pénteken szakmai napot tartanak,
szombaton és vasárnap pedig első-
sorban a családokat várják – tudtuk

meg Herman Etelkától, az önkormányzat
környezetvédelmi osztályának vezetőjétől.
A rendezvény számos szervezet és cég ösz-
szefogásával valósul meg. Fő támogatója dr.
Raisz Anikó, a Technológiai és Ipari Minisz-
térium környezetügyért felelős államtitkára.

„Örülünk az együttműködésnek, hiszen így
nemcsak a vállalkozókat tudjuk megszólítani,
hanem célközönségüket, a lakosságot is” –
mondta Kalmárné dr. Hollósi Erika, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara titkára. A kamarai előadásokban, illet-
ve a kerekasztal-beszélgetésben a vízgazdál-
kodással, és az energiafelhasználással, azon
belül is az energetikai függőség csökkentésé-
nek módjaival foglalkoznak. Dr. Torma András,
a Széchenyi Egyetem Alkalmazott Fenntart-

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

Szeptember 30. és október 2. között az Olimpiai Sportparkban rendezik meg a II. Győri Klíma Expót.
Az eseményről sajtótájékoztatón számoltak be a szervezők.

hatóság Tanszékének vezetője örömét fejezte
ki, hogy a Klíma Expo hagyománnyá kezd válni
a városban, mert fontos szerepet játszik a
szemléletformálásban. Az egyetemnek stra-
tégiai célja a fenntarthatóság támogatása
mind Győrben, mind a régióban, és országo-
san is. A zöld kiállításon az energiahatékony-
ságot és a körforgásos gazdálkodást próbálják
közérthetővé tenni a helyiek számára.

Németh Tamás, az Arrabona EGTC igazga-
tója arról számolt be, hogy a negyvenhárom
települést tömörítő társulásuk a kiállításon
két csoportra összpontosít. Elsősorban a fi-
atalokra és a gyerekekre, akikhez színházi
előadással hozzák közelebb a témakört.
Meg szeretnék ismertetni velük a helyi ter-
mékek jelentőségét, ezért nagy kóstolóasz-
tallal készülnek, s lesznek interaktív játékok
is. Ugyanakkor számítanak a településveze-
tők és üzemeltetők részvételére, akik elő-
adásokat hallgathatnak és gyakorlati de-
monstrációkon vehetnek részt. Hoznak pél-
dául ágdarálókat, bemutatják a működésü-

ket, illetve az így készített mulcs felhaszná-
lási lehetőségeit.

A II. Győri Klíma Expo minden korosztálynak
tud új ismereteket nyújtani közös ügyünkről,
a környezetvédelemről.            

JÖVŐ HÉTVÉGÉN LESZ A II. GYORI KLÍMA EXPO

Október 2. vasárnap
Délelőtt: 
óvodások kreatív pályázatának eredményhirdetése

Egész nap: 
• Dr. Almási Anita coach szakember
közreműködése a stresszkezelés és a hatékony
időgazdálkodás témában (korlátozott létszámban, 
regisztráció szükséges)
• Adománygyűjtés a Győri Állatmenhely javára
• Kézműves foglalkozások
• Fertő-Hanság Nemzeti Park

izgalmas előadásai

Délután:
Triál-bemutató: Végh András
kerékpáros show-műsora

II. Győri Klíma EXPO az MVM energiájával
Szeptember 30.  – október 2. Olimpiai Sportpark

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata elkötelezett híve a környezetvédelemnek és az ezzel kapcsolatos társadalmi felelősség vállalásnak, ezért
a tavalyi évhez hasonlóan idén is megrendezi az önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága és Környezetvédelmi Osztálya a II. Győri Klíma Expót. 

A szemléletformáló kiállítás idén is sok színes programot és érdekességet nyújt az odalátogatók számára. A kiállítás kibővült egy 
szakmai nappal, amely szeptember 30-án, pénteken lesz. Ezen a napon a környező települések vezetőit, regionális vállalatok 
képviselőit várjuk pódiumbeszélgetésekre, az iskolásokat pedig nyílt napra.

Október 1. szombat
10:00 Megnyitó
10:30 Városi kerékpáros felvonulás
11:00 MVM iparági futótalálkozójának mezőnye elstartol 
12:00 Első Győri Zöld Futás, futóverseny
12:00–16:00 Győr+ Rádió kívánságműsor
13:00 Fertő-Hanság Nemzeti Park izgalmas előadásai
15.00 Díjátadás, tombolasorsolás

Egész nap:
• Kézműves foglalkozások
• Dr. Almási Anita coach szakember közreműködése a
stresszkezelés és a hatékony időgazdálkodás témában
(korlátozott létszámban, regisztráció szükséges) 
• Adománygyűjtés a Győri Állatmenhely javára
• Festő workshop a Kék Bolygó Alapítvány közreműkö-
désével (házilag készített természetes alapanyagokból
– cékla, kurkuma, spenót, lila káposzta, meggy, kávé). A
részvétel regisztrációhoz kötött. 

´́

Fotó: shutterstock.com / Romolo Tavani



2022. szeptember 23. 9

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

A győri Széchenyi István Egyetem Felsőok-
tatási és Ipari Együttműködési Központja
(FIEK) 2016-ban kezdte meg működését, az
azóta eltelt időben pedig jelentős tudomá-
nyos eredmények születtek különböző ku-
tatási területeken a központ gondozásában.
A FIEK kiemelt célja, hogy a környékbeli
nagyvállalatok, elsősorban az Audi Hungaria
segítségével a helyi és régiós kis- és közép-
vállalkozások nemzetközi versenyképessé-
gét segítse elő. A központ szorosan kapcso-
lódik a járműiparhoz, jelenleg több olyan ku-
tatás-fejlesztési projekt is fut, melynek kö-
zéppontjában az innovatív járműipari meg-
oldások állnak. Az önálló kutatási egysége-
ként működő Járműipari Kutatóközpontban
több olyan munkacsoport is tevékenykedik,
amely autonóm járművek tesztelésével kap-
csolatos kutatásokat végez az egyetemen,
illetve a zalaegerszegi ZalaZONE járműipari
próbapályán. A nem is olyan távoli jövőben
egyre több önvezető autóval találkozhatunk
majd a közúti forgalomban, utasként és gya-
logosként egyaránt. Hogy ez mikor követke-

ÖNVEZETŐ AUTÓKHOZ 
VÉGEZNEK KUTATÁSOKAT 
A SZÉCHENYI-EGYETEMEN

zik be, az nagymértékben függ az olyan fó-
kuszú kutatásoktól, melyhez hasonlókat a
széchenyis hallgatók is végeznek a tesztpá-
lyán, és annak speciális részein.

Az önvezető járművek üzemeltetéséhez
szükséges autonóm közlekedési rendszerek
vizsgálatára a ZalaZONE-on belül kialakítás-
ra kerülő Radar és Szenzor Tesztelési Cent-
rum lehet a legjobb megoldás. Itt tökélete-
síthetők az autonóm közlekedési rendszerek
egyes elemei, például a radarok és egyéb

szenzorok. A létrejövő új szolgáltatási terü-
let és labor nemcsak a szoros értelemben
vett járműipari cégek, hanem az önvezető
mobilitás egyéb szektoraiban működő, pél-
dául telekommunikációval, közlekedési inf-
rastruktúra fejlesztésével foglalkozó válla-
latok számára is ígéretes lehet.

A fejlesztés a Széchenyi István Egyetem és
a 3B HUNGARIA Ipari, Kereskedelmi és Szol-
gáltató Kft. konzorciumában, az „Innovatív
járműipari tesztelési és vizsgálati kompe-
tenciák fejlesztése a nyugat-magyarországi
régióban a zalaegerszegi Járműipari Teszt-
pálya infrastruktúrájára támaszkodva” című,
GINOP-2.3.4-15-2020-00009 azonosító
számú projekt keretében valósul meg. A
projekt összköltsége 1,728 milliárd Ft, mely-
ből a vissza nem térítendő támogatás ösz-
szege 1,599 milliárd Ft. (x)
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Magasra tette a lécet a Győri Filharmonikus Ze-
nekar Kékfrankos koncertsorozatával. Júniusi
nyitó programján, a The music of James Bond

című estén Alex Johansson vezényletével a társulat a
007-es ügynökről szóló sorozat leghíresebb zenéit
játszotta elképesztő, fergeteges sikerrel a Fertőrá-
kosi Barlangszínházban. Akik szeretnék e kivételes
élményt megismételni vagy bepótolni, azoknak ott a
helyük Győrben a Városi Egyetemi Csarnokban 2022.
október 20-án 19 órakor.

Az est műsorvezetője Rákász Gergely orgonaművész,
aki megjelenésével és könnyed eleganciájával kiválóan
hozza a James Bond-filmek jellegzetes stílusát és szel-
lemességét. A kivételes est csúcspontját kétségkívül a
három meghívott énekesnő szereplése jelenti. A bécsi
születésű, osztrák zenetanár és török operaénekes lá-
nya, Nazide Aylin, a szintén osztrák Missy May énekes-
nő, színésznő, műsorvezető, és Maya Hakvoort holland
származású musicalszínésznő olyan természetesség-
gel éneklik az ismert dalokat, mintha egyenesen a for-
gatásokról jöttek volna. Színpadi jelenlétükkel és hang-
jukkal mindenkit elvarázsolnak, előadásukat a közön-

JAMES BOND
DÍVÁI

Igazi show-ban lesz része mindazoknak, akik
jegyet váltanak a Győri Filharmonikus Zenekar
The music of James Bond estjére október 20-án
a Városi Egyetemi Csarnokban.

ség vastapssal jutalmazza. Visszatérő vendégei az
európai operaházaknak, zenés színházaknak, reperto-
árjukon előkelő helyen szerepelnek a Bond-filmek
szerzeményei. (x)

Jegyek a Richter Teremben és a jegy.hu 
oldalon kaphatók.
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Beköszöntött az ősz és vele együtt a
show-műsorok széles választéka a
kereskedelmi televíziók kínálatában.

Az egyik ilyen hétvégi tehetségkutató a Sztár-
ban sztár leszek!, melyben ismert előadók da-
lait próbálják meg a leghitelesebben bemutatni
a versenyzők úgy, hogy az adott karakter egyé-
nisége is így vagy úgy, de megjelenjen a szín-
padon. A négy mentor előtt nemrégiben Mar-
kó-Valentyik Anna is feltűnt, nem is akármilyen
produkcióval, egy úgynevezett Medley-vel,
azaz egyveleggel készült. Bábszínészként négy
maszk adta jelmezét a művésznek, így Cher,
Jennifer Lopez, Michael Jackson, és az egyedi
hangú Toni Watson zenéiből is kaphattak ízelí-
tőt a stúdióban jelen lévők és a tévénézők. A
2019-ben Junior Prima Díjjal is kitüntetett te-
hetség először mindenkit meghökkentett,
majd az első sokk után jött az elsöprő siker.

Anna nem először jelentkezett a műsorba, a
második évadban már szerette volna megcsil-
logtatni tudását, ám a koronavírus-járvány
keresztülhúzta számításait, később pedig
édesanyává vált, ám most, a harmadik évad-
ban ismét jött a kínálkozó lehetőség, mellyel
ezúttal élni is tudott. „Bevallom, először csak
egy bohóckodásnak tartottam, aztán rájöt-

tem, hogy borzasztóan nehéz feladat. Szere-
tem a kihívásokat, szeretem feszegetni a ha-
táraimat. Közben pedig sokszor gondolom azt
is magamról, hogy bárcsak egyszer értenék
úgy valamihez igazán, amiben nagyon profi
lehetek. Nyitott vagyok, szerteágazó az ér-
deklődésem, így a bábszakma abszolút nagy
ajándék az életemben, hiszen rengeteg tech-
nikát, játékosságot, sokszínűséget feltételez”
– kezdte beszélgetésünket a győri művész.

Sokat készült a tévés produkcióra, tovább is
jutott az első fordulóból, azt azonban egye-
lőre nem árulhatta el, mi lesz a sorsa a soro-
zat folytatásában. Mikor azonban arról kér-
deztem, hogy a jövőt illetően gondolkozik-e
egy önálló lemez, esetleg egy gyermekeknek
szóló album készítésében, így felelt: „Nyo-
mon követem azt, hogy melyek az aktuális
trendek, de attól, hogy valaki színházi ember,
még nem feltétlenül jó zenésznek, így nekem
is többet kellene tanulnom és zenész körök-
ben mozognom, hogy ilyenbe bele merjek
vágni. A gyerekalbum más kérdés, a tervek
már megvannak ezzel kapcsolatban, és az is,
hogy ki lenne a dalszerző és dalszövegíró. Azt
biztos, hogy teret kapna benne a hangi sok-
színűség, de most még a 15 hónapos kisfi-
amra fókuszálok, és közben izgatottan tekin-
tek a jövő kihívásaira” – zárta a magyar Sandra
Bullock-ként is emlegetett Anna.

KARAKTEREK KERESZTTÜZÉBEN

ANNA EZER ARCA
Markó-Valentyik Annát nem kell bemutatnunk az olvasóinknak és
azoknak, akik rendszeresen követik a Győr+ Média környezetvédelmi
magazinját, melynek főszereplője Kuka Berci mellett a partnerét is
megszemélyesítő győri bábszínésznő. Annának ezer arca van, legutóbb
az egyik kereskedelmi televízió tehetségkutatójában próbálta ki magát,
ahol azonnal négy karakter bőrébe bújt bele. Ráadásul egyszerre…

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: YouTube
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Ismét iskolai fejlesztés indul Győrben. Most a
Radó Tibor Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Intézmény fejlesztése kezdő-
dik meg Kara Ákos országgyűlési képviselő
kezdeményezésére. „Az energia-korszerűsí-
tésre minden lehetőséget meg kell ragadni. Or-
szággyűlési képviselőként mindig ezt tartottam
az egyik legfontosabb célomnak. A mostani
időszakban pedig kifejezetten felértékelődnek
ezek a fejlesztések” – mondta el lapunknak Kara
Ákos. Az iskola két épületének hőszigetelése,
radiátorcseréje valósul meg, valamint napele-
mek is kerülnek az épületekre. „Mindeközben
azért is dolgozunk, hogy az intézmény harma-
dik épületének energia-korszerűsítése is mi -
előbb megvalósulhasson” – tette hozzá a győri
országgyűlési képviselő.

KARA ÁKOS: ÚJABB GYŐRI ISKOLA FELÚJÍTÁSA KEZDŐDIK

Brassó a digitalizált ökoszigetek rendsze-
rén keresztül városszerte kiterjeszti a
szelektív hulladékgyűjtést. Az önkor-
mányzat által megvásárolt 74 darab után
a városháza további 275 ökoszigetre
nyújtott be támogatási kérelmet.

Colmar minden kerületében rendszeres
találkozókat tartanak, amelyekre az érin-
tett lakosokat meghívják. A szomszédsá-
gi találkozók célja, hogy lehetőséget ad-
nak a választott tisztségviselőknek, hogy
bemutassák a projekteket és a lakókkal
közösen vitassák meg a jövőt.

Dunaszerdahely. Szeptember 21-e és 24-
e között rendezik meg a jubileumi 40. Csal-
lóközi Vásárt a dunaszerdahelyi Vásártéren,
a régió legnagyobb, koncertekben és egyéb
élményekben leggazdagabb ingyenes fesz-
tiválját. A szerdai megnyitón részt vett Sze-
les Szabolcs, Győr alpolgármestere is.

Erfurt. Október 1. és 3. között a 2022-es
német egység napjának központi ünnep-
ségére a türingiai tartomány fővárosá-
ban, Erfurtban kerül sor. A fesztiválhétvé-
ge mottója az „Együtt növekedni”.

Ingolstadt. Szeptember 23-tól október 3-
ig megnyílnak az őszi népünnepély kapui.
A Lanzl család Herrnbräu-sátra előtti
standkoncertek 18 órakor kezdődnek.

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
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Ajármű ultrakönnyű, saját tömege
másfél tonnával kisebb más buszok-
hoz képest. Ez most azért különösen

jelentős, mert ezáltal évente több mint
négy ezer liter üzemanyagot lehet vele meg-
spórolni. A Volánbusznál jelenleg országo-
san 2.400 Credobus közlekedik, ezek évente
már 5 milliárd forintot takarítanak meg a
közlekedési társaságnak.

Az új modellnek van már csuklós változata,
2023-tól pedig akkumulátoros és hidrogén
üzemanyagcellás változatok érkeznek a
Next családba. Győr 88 buszából 30 Credo
típusú, de ezek az első szériából származó,
20-21 éves járművek, melyek egyébként a
mai napig jól működnek. Győr helyi szolgál-

Egy magyar sikermodell új generációjának járműve, a Credobus Econell 12 Next közlekedett a héten
a város útjain. Kipróbálhatták a győriek a kényelmes és energiatakarékos járatot.

ÉVENTE NÉGYEZER LITER ÜZEMANYAGOT
TAKARÍT MEG EGYETLEN JÁRMŰ

GYŐRBEN TESZTELTÉK A KRAVTEX VADONATÚJ SIKERMODELLJÉT

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

tatójának kiválasztásakor legközelebb kü-
lönösen fontos lehet az energiamegtakarí-
tás mértéke.

Krankovics István, a Kravtex Kft. ügyveze-
tője elmondta: bíznak a hazai gazdaságban,
ezért azt a kockázatot is vállalják, hogy át-
menetileg konkrét megrendelés nélkül
gyártják a helyi járatoknak is kiválóan alkal-
mas járműveket. A buszok számos techni-
kai újdonságot tartalmaznak. Az Econell
Euro 6 E-szakaszú motorja pedig hosszú
éveken át az egyik legtisztább dízel üzemű
erőforrásnak számít.

A városi önkormányzat maga dönti el, hogy
melyik közlekedési vállalattal köt szerző-
dést. A különböző vállalatok részben külön-
böző típusú buszokkal rendelkeznek. A győri
tesztüzem keretében azt szeretnék elérni a

gyártók, hogy a győriekkel megismertessék
és megszerettessék az Econellt, mely iránt
a Volánbusz részéről jelentős érdeklődés
mutatkozik. 
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Keskenyszájú orrszarvúból, más néven
fekete orrszarvúból ma már csak
mint egy ötezer példány él szabadon,

ezért a faj a védett, súlyosan veszélyeztetett
természetvédelmi kategóriába tartozik.

A győri állatkert 2019 tavaszán két hölggyel,
Manával és Wandával gyarapodott, beköltö-

AZ ORRSZARVÚK HETE
Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

Világszerte minden évben szeptember 22-én tartják az orrszarvúk napját. A győri állatkert nagy
hangsúlyt fektetett rá, hogy megünnepelje saját orrszarvúit, mellettük viszont sosem feledkezik el a
vadon élő fajtársaikról. Közvetlenül Afrikában is támogatja a fajvédő programokat.

zésüket májusban pedig Dayo, a bika érke-
zése tette teljessé.

Mana, az elsőnek érkezett rinocéroszhölgy fa-
ját meghazudtolóan kedves természet. 1981.
szeptember 15-én született, ezért ő már idős
orrszarvúnak mondható. Nyugodt, békés
életét 2019-ig születési helyén, a német
Magdeburgi Állatkertben élte, ahol négy borja
is született. Így ő már mindent megtett, ami
tőle telt saját fajának megőrzése érdekében.

„Egy angyal”, mondják gondozói. Könnyen
kezelhető, kényelmes dáma, bár igazi

orrszarvú-természetét is gyakran
megmutatja gondozóinak. Az alma
lett a kedvence, de a speciális – E-

vitaminnal és szelénnel dúsított –
kekszért is nagyon odavan.
Ezt azért kapja, mivel a ter-

mészetben főleg friss,
zöld lombot fogyaszta-

nak, és az állatkerti szá-
raztakarmánynak nem elég

a vitamintartalma. Mint minden orrszarvú, ő
is nagy élvezettel fürdik és dagonyázik a jó
időben.

Az orrszarvúak napirendjének az állatkertben
szigorú része egy rövid tréning, ami bizalmat is
épít, és később megkönnyíti az állatorvosi vizs-
gálatot. Ezt a gondozók és az állatorvos végzik
közösen. Így egy rutin vérvétel sem okoz majd
nehézséget az orvosnak és felesleges stresszt
az állatnak. A keskenyszájú orrszarvú kifejezet-
ten élvezi, ha körülötte minden kiszámítható,
rutinszerű. Mana pedig, lévén már nyugdíjas
éveit tölti Győrben, hálás is a napirendért, és
hogy soha nem történik vele semmi váratlan.

Ön is hozzájárulhat az orrszarvúk védelmé-
hez, ha ellátogat a győri állatkertbe. A héten
kihelyezett és felavatott interaktív adomány-
gyűjtő még szórakoztató funkciót is ellát. Vál-
jon ön is részévé a természetvédelemnek! Ve-
gyen részt Mana, valamint fogságban és va-
don élő társai megóvásában! (x)
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Hozzávalók egy 23x40 cm-es tepsihez:
0,6 kg liszt • 30 g élesztő • 4 dl tej
• 6 db tojássárgája • 170 g vaj • 100 g
cukor • 250 g darált dió • 10 g só • 10 g
vaníliás cukor • reszelt citromhéj 

Mielőtt bármihez is kezdünk, készítünk egy
kis „kovászt”. 2 dl tejet felmelegítünk. Csak
langyos legyen, ne forró, ez fontos! 
A felmelegített tejbe belemorzsoljuk az
élesztőt, és megszórjuk egy nagyon kevés
liszttel a tetejét. Letakarjuk, és kellemes me-
legre rakjuk, hogy felfusson. 

Amíg a kovász készül, addig összerakjuk a
tésztánk elemeit egy keverőtálba. A lisztet
beleszitáljuk a tálba, hozzáadjuk a tojások
sárgáját, a felolvasztott vajat, a citrom héját,
a cukrot és a csipet sót. 

Amikor a „kovászunk” elkészült, avagy fel-
futott az élesztő, beleöntjük a keverőtálba. 

A tésztát kézzel vagy robotgéppel elkezd-
jük keverni, gyúrni. Addig dolgozzunk a
tésztával, míg el nem válik a keverőtál fa-
lától. Letakarva, langyos helyen hagyjuk
kelni a tésztánkat, közben elkészítjük a va-
níliamártást.  

Egy igazi magyar desszertet hoztam „a mi után a külföldre jutott magyar ember visszasohajtozik”
(Jókai Mór). Nem is igazán desszert, szerintem főfogásként is megállja helyét. Lássuk, hogy készül
az illatos, zamatos aranygaluska!

ARANYGALUSKA BY KOKSZA

Feltesszük a tejet melegedni a cukorral és va-
níliával. A tojássárgáját kikeverjük egy kis hideg
tejjel, majd óvatosan hozzáöntjük a langyos
cukros tejhez, takarékon, kevergetve főzzük. A
lisztet szintén kikeverjük egy kis hideg tejjel,

majd besűrítjük vele a mártásunkat. A megkelt
tésztát 1-1,5 cm vastagra nyújtjuk, egy kávés-
pohár szélével félhold alakú formákat szagga-
tunk. Kivajazzuk a tepsit, megszórjuk dióval. A
félholdakat cukros tejbe mártjuk, és egymást
fedve belerakosgatjuk a tepsibe. A végén a te-
tejét is megszórjuk dióval. Pihenni, kelni hagy-
juk a tepsibe rakott aranygaluskát. 165 fokon,
40-45 percig sütjük. Darabokra törve, vanília-
mártással leöntve fogyasztjuk.

Kovacsics „Koksza” István

Hozzávalók:
5 dl tej • 1 vaníliarúd vagy teáskanál
vaníliás cukor • 5 db tojássárgája • 12 dkg
cukor • 3 dkg finomliszt, egy csipet só

PANÍR

Fotó: Vérné Dudits Liza
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AGyőr + Média által megkérdezett csa-
ládok örömmel vették a kezdeménye-
zést és azt mondták, napi szinten te-

kernek a városban és környékén, ahol jó mi-
nőségű kerékpárutakon közlekedhetnek.
„Nagyon örülök neki, hogy ennyien eljöttek,
ez is jól mutatja, hogy egyre többen teker-
nek Győrben, a bringások többsége pedig
értékeli, hogy az Autómentes Napon finom
reggelivel várjuk őket” – mondta Tömböly
Tamás szervező. Néhány óra alatt több száz
alma, péksütemény és újdonságként frissen
sült lángos, valamint legalább ugyanennyi
frissítő ital fogyott el a Bringás reggelin. Az
általunk megkérdezett résztvevők napi szin-
ten és sokat kerékpároznak Győrben és kör-
nyékén. A Bringás reggeli kiváló indító prog-
ramja volt az Autómentes Napnak. Csütör-
tökön számtalan rendezvény hívta fel a fi-
gyelmet Győrben is arra, miért érdemes ott-
hon hagyni a gépkocsit.

SOHA NEM LÁTOTT 
TÖMEG VOLT
A BRINGÁS 
REGGELIN

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Marcali Gábor

Minden évben népszerű a Brin-
gás reggeli Győrben, de csütörtö-
kön soha nem látott kerékpáros
tömeg kezdte a napját a Dunaka-
pu téren. Az Autómentes Nap ke-
retében sokadik alkalommal vár-
ták a munkába vagy iskolába te-
kerőket egy friss, finom reggelire
és némi frissítőre a belvárosban,
ahol kellemes zene is szórakoz-
tatta a bringás reggelizőket.

A balatonfüredi Építők Vitorlás Kupán második helyezést ért el a Széchenyi István Egyetem csapata
a napokban. Az egység a Jégvirág fedélzetén mutatta meg tehetségét és a sport iránti elkötele-
zettségét. Az intézmény útlaborjának (SZE LAB ROAD) kollégáiból és hallgatókból álló csapat a
sporteseményen összesen hét kategóriában mérte össze tudását és a hajók szélfogó képességét.
A verseny két fordulóban zajlott, a délelőtti futamban a 3 km hosszú pályát kategóriaelsőként tel-
jesítették a Nautic 311 típusú hajóval. A délutáni futamot megelőzően a Balaton vizén a szélvadá-
szat volt jellemző, majd befújt a gyenge négy-öt csomós szél, így egy rövidebb, másfél kilométer
hosszú pályát választottak a szervezők. Ezen másodikként értek célba a győriek.
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Hagyomány Győrben, hogy a népsze-
rű közösségi tereken és a város -
részek központjaiban fényfüzérrel

díszített fenyőfák emelik az advent, a kará-
csony ünnepének fényét. Ahol lehetséges,
ott helyben lévő fát díszítenek fel a szak-
emberek, másutt állított fa hozza közelebb
a karácsony hangulatát. Az utóbbi években
a lakosság jóindulatú felajánlásaiból kerül-
tek ki azok a fenyők, amelyeket – az adott
helyszínen élő fa hiányában – a közterület-
re állítottak, majd díszítettek. 

A Győr-Szol Zrt. idén is várja a karácsony
bensőséges ünnepéhez kötődő felajánláso-
kat. A közszolgáltató olyan a magánházak

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend

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

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

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

Feladat: parkolóházak takarítása 8 órás
munkaidőben, folyamatos munkarendben

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
irodai takarítás

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ,  GÉPI ÚTTISZTÍTÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ

GÉPI PARKGONDOZÓ

GÉPJÁRMUVEZETO

ASZTALOS–ÁCS-TETOFEDO,
KOMUVES, CSOSZERELO

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNO

PARKOLÓHÁZ-TAKARÍTÓ

´́ ´́

´́ ´́
´́ ´́ ´́ ´́
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Szeptember 25-én, vasárnap Régiség-
vásárt rendeznek 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 szeptember 24-én,
szombaton 20 óráig hagyja el a parko-
lót, melyet a vasárnapi Antik Expót kö-
vetően lehet újra használni.

Szükséges a fém-, alumíniumhulladék
szelektív gyűjtése, hiszen ezek újra-
hasznosíthatók. Már otthonunkban

válogassuk szét a hulladékot, és a fém ita-
losdobozokat lapítsuk össze, úgy dobjuk be
a szelektív gyűjtőbe. A GYHG Győri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. 158 szelektív
hulladékgyűjtő szigeten 156 darab fémgyűj-
tő konténert üzemeltet Győrben. Ezek üríté-
se heti gyakorisággal történik, takarításuk
napi szintű.

Az alumínium italosdobozokat szétváloga-
tás és vasmentesítést követően beolvasztják,

FENYOFA-FELAJÁNLÁSOKAT VÁRNAK!
Szöveg: Győr-Szol Zrt. udvarán, területén található, könnyen kivág-

ható és rakodható, szép, formás, több méter
magas fenyőfák tulajdonosainak a jelentke-
zését várja, akik szívesen látnák saját fájukat
valamelyik városrészben mindenki kará-
csonyfájaként az adventi időszakban.

A felajánlásokat – pontos cím és elérhető-
ség megadásával – a társaság a 96/50-50-
50-es telefonszámon hívható telefonos
ügyfélszolgálatán (munkanapokon 7 és 16
óra között) és a koztisztasag@gyorszol.hu
e-mail-címen várja október 15-ig. Amennyi-
ben a felajánlott fa már az idén szükséges
mennyiségen felülinek bizonyul, de egyéb-
ként megfelel a felhasználási kritériumok-
nak, azt a felajánlóval egyeztetve, jövőre
tudja kivágni és elszállítani a szolgáltató. 

´́

ENERGIAMEGTAKARÍTÁSSAL JÁR
A FÉMHULLADÉKOK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA
Szöveg: GYHG
Fotó: Marcali Gábor

majd rudakba öntik, később a rudakat hen-
gerekkel kezelik, ezt követően újra készter-
mék állítható elő a kidobott alumíniumhul-
ladékból. Az eljárásnak köszönhetően töb-
bek között újra italosdoboz, autó- vagy ház-
tartásigép-alkatrész készül belőle. Az elsőd-
leges alumíniumgyártáshoz képest az alu-
mínium újrahasznosítása jelentős energia-
megtakarítással jár. A vashulladékok szintén
széles körben újrahasznosíthatóak.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Non-
profit Kft. felhívja a figyelmet, hogy a kido-
bott hulladék a magyar állam tulajdona!
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek haszná-
latában segítséget nyújt a Hulladék112 mo-
biltelefonos applikáció. 

RÉGISÉGVÁSÁR
LESZ VASÁRNAP
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ÁLLÁSHIRDETÉS
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A Győr-Szol Zrt. Köztisztasági üzeme felvételt
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Az álláshoz tartozó elvárások:
• középfokú végzettség
• B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelent:
• kertész szakirányú közép- vagy felsőfokú végzettség

Amit kínálunk:
• bejelentett, hivatalos munkaviszony,

folyamatos munkavégzés
• versenyképes fizetés + cafetéria
• vidékieknek bejárási költség térítése
• hosszú távú munkalehetőség

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

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

Az álláshoz tartozó elvárások:
• szakirányú végzettség
• hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
• magabiztos, határozott, döntésképes, 
önálló munkavégzésre képes személy

• B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin

Előnyt jelent:
• érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló 
képesítés

• villámvédelmi felülvizsgáló képesítés
• E.ON regisztrált szerelő

Amit kínálunk:
• 8 órás munkaidő
• hosszú távú munkalehetőség
• versenyképes fizetés
• béren kívüli juttatás
• szakmai képzések támogatása

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

ÁLLÁSHIRDETÉS

MUVEZETO´́

VILLANYSZERELO
MUVEZETO

´́
´́´́

Idén is megrendezték a Vízpróba elneve-
zésű Országos Víziközmű Szerelőver-
senyt, ahol az ország valamennyi víziköz-

mű-társaságának csapata részt vett. A két-
napos verseny keretében a szakemberek
összemérték tudásukat, rátermettségüket a
különböző feladatok megoldásában.

Szeptemberben a Fővári Vízművek Zrt. és a
MAVÍZ közös szervezésében 21 csapat ve-
hetett részt a budapesti versenyen, ahol a
szerelők szakmai újdonságokkal és új esz-
közökkel is találkozhattak a feladatok során.

A korábban megszokottól eltérően idén két
különböző helyszínen versenyeztek a csapa-
tok. Az első napon a Városligetben kijelölt pá-
lyán, a második nap pedig a Filozófusok kert-
jében, ahol festői kilátás mellett, a Grúber

KIHELYEZETT HULLADÉKUDVAR

KIVÁLÓAN TELJESÍTETTEK A SZERELŐK

VÍZIPRÓBA
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt. medence tetején teljesítették a feladatokat.

A csapatoknak számos elméleti és gyakorlati
feladattal kellett megbirkózniuk, amelynek
megoldása meglehetősen széles körű isme-
reteket igényelt és fizikálisan is rendkívül
megterhelő volt a versenyzők számára.

A Pannon-Víz Zrt.-t a Nyúli Üzemmérnökség
csapata képviselte, akik remekül teljesítet-
tek a verseny során és rendkívül szoros küz-
delemben az előkelő 7. helyet szerezték
meg. Munkatársaink emellett a Xylem Kft.
különdíjában is részesültek.

Gratulálunk az elért szép eredményhez! Büsz-
kék vagyunk társaságunk szakembereire és
ezúton is köszönetet mondunk Horgány Atti-
lának, Farkas Gábornak, Ancsin Andrásnak és
Takács Zoltánnak, Nyúli Üzemmérnökségünk
szakembereinek a versenyen elért példaérté-
kű eredményükért!

Kihelyezett hulladékudvar várja a belvárosban élőket szeptember 24-én, szombaton 8 és
16 óra között. Most díjmentesen megszabadulhat feleslegessé vált dolgaitól a GYHG ki-
helyezett szelektív hulladékgyűjtő pontján, a Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere Já-
nos Kar udvarán (Liszt Ferenc utca 42.). Megközelítés a Schwarzenberg utca felől.

A GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., dr. Fekete Dávid és Takács Krisztián
önkormányzati képviselők kérésére és támogatásával a háztartásokban felhalmozó-
dott lom jellegű hulladékok elhelyezésére gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri alkalom-
mal. Itt elhelyezhet elektronikai, fém, papír, műanyag hulladékot, nyesedéket, építési
törmeléket, csomagolóanyagokat, bútorokat, berendezési tárgyakat. Kivételt képez-
nek a veszélyes hulladéknak számító anyagok. A hulladék elhelyezéséhez vigye ma-
gával korábban kiadott Győr kártyáját, lakcímkártyáját és hulladékszámláját.

A Reptéri úti hulladékudvar ezen a napon zárva tart. A lomtalanítás a rendőrség és a
Városrendészet biztosítása mellett zajlik.



• 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
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A Rímes Kávé sorozat szeptember 28-án 17
órakor folytatódik a Kristály Étteremben
(Bartók Béla út 9). Őszi zenei randevú…  cím-
mel Baksa Kálmánné művészeti vezető ven-
dége az  Akkordeon tánczenekar  Scharek
Béla vezetésével.   > > >

Műhely-est lesz a Zichy-palotában szep-
tember 28-án 17 órától a Zihy-palotában.
Horváth-Márjánovics Diána Örökölt blende.
Példázatos irodalom és a Mészöly-hagyaték
című könyvét mutatják be. Az esten a szer-
zővel Ujlaki Csilla beszélget.   > > >

A Magyar Évezredek sorozat szeptember
29-én 18 órától folytatódik, ezúttal a
GYMSM Kereskedelmi és Iparkamara Ba-
ross termében (Szent István út 10/A.) A
Lélek magyar formái – Műveltségünk hat
alappillére címmel Pap Gábor új könyvét
mutatja be. Közreműködnek: a szerző,
valamint Szántai Lajos és Miklósvölgyi
János.   > > >

PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

Gasztrotúra a Felvidéken – Bős, Szap – Te-
kerj a Zöldbe! Újabb bringás túrára várja az
érdeklődőket Laposa Tibor (70/286-3665)
túravezető szeptember 25-én. A részvétel
ingyenes, de regisztrációhoz kötött: bringa-
maniagyor@gmail.com, a telefonszám, név
és életkor megadásával.   > > >

A Kaláka együttes „Volt egy fakatona”’ című
családi műsorát nézhetik meg az érdeklődők
szeptember 30-án (pénteken) 17 órakor a
Bezerédj-kastély Művelődési Házában (Győ-
ri út 90.). A belépés díjtalan!   > > >

Rábaközi Ébredés címmel fiatal alkotók és
mestereik munkáiból nyílik kiállítás  szeptem-
ber 27-én, kedden 13 órakor a Kovács Margit
Alapfokú Művészeti Iskola és Szakgimnázium
Aulájában. A megnyitó után mesterségbe-
mutatók lesznek: rábaközi hímzés, csornai
fazekasság, höveji csipke és győri kékfestő,
beszélgetés a mesterekkel.   > > >

KÖZMEGHALLGATÁS

Győr Megyei Jogú Város

Német Önkormányzat 
2022. szeptember 27-én,
kedden 10–15 órakor 
közmeghallgatást tart

a Német Önkormányzat székhelyén
(Győr, Kazinczy u. 4.).  

ÁLLÁSAJÁNLAT

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

JOGÁSZ ÉS TELEPÜLÉS-
RENDEZÉSI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolat-
ban további információ a gyor.hu honlapon,
a Pályázatok menüpont alatt érhető el.

GYIRMÓKA CSALÁD NAP > > >
Szeptember 25-én a gyirmóti Győri Szabó József Művelődési
Házban és udvarán (Győr-Gyirmót, Szent László út 35–37.)
Gyirmóka család napra várnak mindenkit. A programok 10 óra-
kor kezdődnek és ingyenesek: óvodások műsora, ukidobemu-
tató, judobemutató, gyermek-
táncház – Marcal Néptánc-
együttessel, Családi Ötpróba,
Csiga Duó gyermekkoncertje.
Lesz ugrálóvár, rendőrségi be-
mutató, kézműves foglalko-
zás, népi fajátékok és fakör-
hinta, baba-mama játéktér.
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Nem fáj már a versenysport?
Őszintén? De igen, néha fáj, és néha félek is
a fájdalomtól. Ezért megyek már csak pá-
rost, és ezért nem indulok egyesben. Még
most is feszegetem a határokat, de már
nem megyek el odáig, mint húsz vagy akár
tíz évvel ezelőtt. Ugyanakkor a mai napig na-
gyon szeretem, amit csinálok. Ha például
valahova utazunk a családdal, és meglátok
egy kajakozásra alkalmas vízfelületet, az el-
ső dolog, ami eszembe jut, hogy miért nincs
itt egy lapát, mert szívesen eveznék egyet.

Senki nem mondta még, hogy hagyd abba?
Édesanyám folyamatosan megpróbál lebe-
szélni a versenyzésről. Ha szóba kerül a téma,
vannak emiatt vitáink. Anyaként félt, hogy az
egészségem rovására megy a sport. Edzőként
is dolgozom, gyermekcsoportokkal foglalko-
zom, amit szintén nagyon szeretek. Anyu sok-
kal jobban örülne, ha már inkább az edzői
munkára összpontosítanék, és nem a ver-
senyzésre. Próbálom meggyőzni, hogy bírom
és nem lesz baj, de ez nem mindig egyszerű.

Számtalan vb-n szerepeltél már, de ilyenen
még soha: a nagyfiad, Kolozsvári Brúnó is
ott lesz a férfiak felnőttmezőnyében.

Példátlanul gazdag sportpályafutásának történetét 45 évesen, a
jövő heti portugáliai kajak maraton világbajnokságon írhatja
tovább Csay Renáta. A kétgyermekes családanya ráadásul a nagy-
fiával együtt versenyez majd a világeseményen.

CSALÁDBAN MARAD: 
CSAY RENÁTA ÉS FIA
EGY VB-N INDUL

Ilyen tényleg nem történt még, de amikor
Brúnó tavaly megnyerte az ifjúsági világbaj-
nokságot, én éppen a rajthoz készülődve vé-
gighallgathattam, amint a tiszteletére fel-
hangzik a magyar himnusz. Nagyon megha-
tó pillanat és felejthetetlen élmény volt.
Most pedig ugyanannak a felnőtt magyar
válogatott keretnek vagyunk a tagjai és az
anya-fia indulás csak még különlegesebbé
teszi számunkra az előttünk álló napokat.

Anyaként mindezt hogy éled meg?
Nagyon boldog vagyok. Brúnó tizennyolc
éves lesz most novemberben, csak ráné-
zek, és alig hiszem el, hogy így repül az
idő. Soha nem erőltettük a férjemmel,
hogy ő is kajakozzon, sokáig inkább a fut-
ball volt a nagy álma, végül mégis emellett
döntött. Ráadásul a húga, Lili is ügyes ka-
jakos. A mi családunkban valamiért ez már
csak így alakult.

Ismét Czéllai-Vörös Zsófiával leszel egy ha-
jóban. Mit vársz az egységetektől?
Múlt hónapban ezüstérmet szereztünk Zsó-
fival a dániai Európa-bajnokságon. Titkon
bíztunk benne, hogy a vb-re is megszerez-
zük a kvalifikációt, és ez sikerült is. Azt hi-
szem, ezek után mindketten csalódottak
lennénk, ha nem hoznánk haza egy érmet
Portugáliából.  

A Győri Atlétikai Club sportágvá-
lasztó rendezvénnyel, toborzóval
várja a gyerekeket és szüleiket
szeptember 24-én, szombaton az
Olimpiai Sportparkban. A tavalyi ha-
sonló rendezvény hagyományait
követve itt mutatkoznak be az
egyesület sportágai, mind a tizen-
egy szakosztály: a judo, a karate, a
birkózás, a torna, az atlétika, az
ökölvívás, a súlyemelés, a tenisz, az
evezés, az asztalitenisz és az e-
sport is. Az érdeklődők 9 és 14 óra
között a klub élsportolóival is talál-
kozhatnak. A GYAC-nál kiváló szak-
emberek felügyelete mellett spor-
tolhatnak a gyerekek, természete-
sen az edzők is minden segítséget
és szükséges információt megad-
nak az érdeklődőknek a szombati
sportágválasztón.

GYAC SPORTÁG-
VÁLASZTÓ
AZ OSP-BEN

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: Ács Tamás
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Azöld-fehérek sorozatban az Újpest, a
Haladás, a Szekszárd, a Mol Fehérvár
és a Budapest Kelen elleni biztos si-

kerekkel gyűjtötték be a tizenöt pontot, s
élen állnak az immáron tizenkét csapatot
számláló vetélkedésben. „Nyáron nagy vál-
tozáson ment keresztül az együttesünk, hi-
szen egy csapatnyi játékos távozott, és kö-
zel annyi érkezett” – mondta Horváth Cs.
Attila, az ETO FC női szakágvezetője. – „Lé-
nyeges volt viszont, hogy akiket nagyon sze-
rettünk volna megtartani, a gárda klubhoz
kötődő meghatározó játékosai, azok marad-
tak. Hozzájuk sikerült tehetséges magyar

ETO: ÖTBOL ÖT,
AZAZ ÖTÖS!

´́

Szerző: Győr+ Média
Fotó: O. Jakócs Péter

Az ETO FC Győr NB I.-es női lab-
darúgócsapata remekül kezdte
az idei bajnokságot, hiszen ed-
digi minden mérkőzését meg-
nyerve, hibátlan teljesítmény-
nyel vezeti a táblázatot.

fiatalokat, valamint minőségi idegenlégióso-
kat igazolni. Úgy tapasztalom, nemcsak
szakmailag, de emberileg is egy ideális keret
állt össze, amellyel elérhetjük céljainkat.”

Az elmúlt évhez hasonlóan a csapat idén is
a bajnoki finálét és a kupadöntőt célozza
meg. A Magyar Kupában már a legjobb ti-
zenhat között összesorsolták a csapatot
nagy rivális MTK-val.
„Idegenben lépünk pályára, de, ha valakinek
egy sorozatban a végső siker a célja, minden-

kit le kell győznie. A bajnoki döntőre termé-
szetesen a címvédő Ferencváros az egyik
nagy esélyes, míg mi valószínűleg az MTK-val
küzdünk majd a másik helyért. Persze nagyon
hosszú még a bajnokság, a mai világban pedig
sajnos, akár egyik napról a másikra is nagyot
változhatnak a lehetőségek, és ezzel együtt a
célok. Egyelőre viszont arra figyelünk, hogy él-
lovasként folytassuk remek sorozatunkat, és
szombat este Győrött, a televízió nyilvános-
sága előtt legyőzzük a veretlen DVTK együt-
tesét” – tette hozzá Horváth Cs. Attila.

Az elmúlt bajnokság
Albert Flórián-díjasa,
azaz a legjobb női
labdarúgó az ETO FC
Győr támadója, 
Tiffany Cameron lett
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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: szeptember 23—29.

3399 Ft/kg

Hízott kacsacomb
fagyasztott

Waja sütômargarin 
250 g, 1076 Ft/kg

Húsmester lecsókolbász

269 Ft/db

659 Ft/kg

1099 Ft/kg

Tiltott Csíki sör 
6%-os 0,5l, 658 Ft/l

329 Ft/db

Csirkecomb farrésszel

699 Ft/kg

Sertésmáj

Új Palini Kft.

Kiss tejszínes
csupros torma

200 g, 1995 Ft/kg

399 Ft/db

„Először egy amerikai konferencián volt szeren-
csém kipróbálni a golfot, egy top kategóriába tar-
tozó pályán. Teljesen rossz fogással, testtartással
álltam a labda mellé, ezt nemcsak én éreztem így,
hanem látszott is, mert odajött hozzám egy srác,
és mutatta, hogy hogyan fogjam az ütőt, hogyan
lendítsek. Sokadik próbálkozásra tudtam ütni egy

nagyjából százmétereset, és azóta szinte nem is
tudom letenni. Amint hazaértem, kerestem a le-
hetőséget, hogy hol lehet játszani. A magyar
sportági szövetségnek van egy „Tanulj meg gol-
fozni" elnevezésű programja, jelképes áron végez-
hető ez el, hármas csoportokban. Tíz óra elméle-
tet és tíz óra gyakorlatot tartalmaz. Feleségem-
mel és édesapámmal beiratkoztam" – beszél a
kezdeti lépésekről Krisztián, aki korábban is kitar-
tóan sportolt, a hosszútávfutás is a kedvencei kö-
zé tartozott. Még ilyen előzményekkel is azt
mondja, a golf nem csak pusztán séta a termé-
szetben.

„Állóképességet is igényel. Csak a filmekben látjuk
azt, hogy a játékosok golfautóval járnak, de ez a
pályákon valójában nem így történik, itt mindenki

A GOLF TÖBB MINT EGY PIHENTETŐ
SÉTA A TERMÉSZETBEN

Hobbiként kezdte, és egyre jobb eredményeket ér el amatőr golfozóként
Szabó Krisztián. A győri startup-rendezvények elindítója egyik amerikai útja
során ismerkedett meg a sportággal, amelyet azóta is népszerűsít, ahol és
amikor csak teheti. Azt mondja, tévedés, hogy a golf nem jelent fizikai igény-
bevételt, és azzal sem ért egyet, hogy különösen költséges tevékenység.

sétál alkalmanként 8-10 kilométert. Ez önmagá-
ban is tetszik. A másik vonzó dolog benne szá-
momra az, hogy hihetetlen koncentrációt igényel,
úgy tartják, hogy ilyen szempontból a rúdugrás
után ez a második legnehezebb sport. Teljesen
otthon kell hagyni minden problémát, csak az
ütésre kell figyelni, apró dolgokon múlik a siker,
könnyű hibázni, és bizony sokszor sérül az egó.”

Egy versenygolfpálya általában 18 szakaszból
áll. Az alapszabály, hogy aki ezt a legkevesebb
ütésből teljesíti, nyer, és hogy mindig onnan kell
továbbütni a labdát, ahova esik. Ez így egysze-
rűnek tűnik, eredményeket elérni viszont annál
nehezebb.  

„Kevesen alkalmasak arra, hogy versenyzők le-
gyenek. Mivel csak a tévében látjuk a világelithez
tartozó profikat, rögtön hozzájuk hasonlítjuk ma-
gunkat. Egy-egy pályát úgy terveznek meg, hogy
70-72 ütésből teljesítik a legjobbak. Ez a szám be
is ég a tudatunkba, mert ezt közvetíti a média.
Amikor meglett a pályaengedélyem és először ki-
mentem egyedül, sikerült az egészet 147 ütésből
megcsinálni. Elkeserítő volt, de azt mondtam ma-
gamnak, hogy ennél tudok jobbat. És azóta a saját
számomat próbálom folyamatosan levinni,
amennyire csak tudom.”

Magyarországon még mindig többnyire elitista,
sznob sportként beszélnek a golfról, holott Ame-
rikában egyes felmérések szerint többen játsszák,
mint a teniszt. Arra, hogy valóban sokba kerül-e a
golfozás, egyértelmű választ ad Krisztián.

„Úgy gondolom, hogy kezdőként nem drága sport,
a horgászat jóval több pénzt visz el. Az én ütő-
szettem használtan került hozzám, és nagyon ol-
csó volt, egy éves golfklubtagság kétszázezer fo-
rint körül van, ami korlátlan játéklehetőséget biz-
tosít. Azt gondolom, hogy ezeket figyelembe véve
egyáltalán nem elitsport, talán az időigénye miatt
lehetne ezt a jelzőt ráaggatni. El lehet kezdeni
egy-két ütővel is, nem ezen múlik, hogy jók le-
szünk-e. Volt, hogy öt ütővel indultam versenyen
és ugyanazokat az eredményeket el tudtam érni,
amit egy teljes profi szettel. Sajnos profi golfozónk
nem nagyon van, kevés a pályánk is a környező
országokhoz képest, remélem, ebben tudunk
majd előrébb lépni.”
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