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Az amerikaiak sem gondol
ták, hogy a Holdra szállást alig
egy évtizeden belül tényleg si
kerül megvalósítani. A törté
nelmi pillanatot közel 500 mil
lióan követték nyomon az
egész világon. Híradónkban
Farkas Bertalan, az első ma
gyar űrhajós emlékezett visz
sza a különleges eseményre:
„1969ben főiskolás voltam, s
az utolsó éves csoporttársa
immal ültünk a feketefehér
televízió előtt és néztük élő
ben a Holdra szállást. A tévé
képernyő természetesen még
nagyon rossz minőségű képet
adott, így csak nehezen tud
tuk kivenni, hogy mi is törté
nik, mégis hihetetlenül emlé
kezetes pillanat volt.”

Farkas Bertalan elmondta,
több olyan űrhajóst is megis
mert az évek során, akik már
jártak a Holdon, sajnos Neil
Armstronggal pont elkerül
ték egymást, amikor ő Ame
rikába utazott, a híres űrha
jós éppen Magyarországra lá
togatott. A magyar legenda
hozzátette, ahhoz a csoport

Fontos tisztázni, hogy mi is az a szorongás. A segítő szakértő
olvasatában az ok nélküli félelem a definíció, amely az élet bár
mely területén szerepelhet. „Ha sétálsz az utcán, és megtámad
három kutya, akkor félhetsz, és félj is. Viszont akkor, ha sétál
gatsz az utcán egy szép nyári délutánon, és amiatt kezdesz el
aggódni, hogy mi lesz, ha megtámad három nagy kutya... vagy
kirabolnak, vagy leszúrnak, vagy elütnek... Akkor szorongsz” –
magyarázta Bális Katus.

A szakember hitelesen nyilatkozott a témában, hiszen, mint
ahogy elmondta, a szorongásra felsorolt példák az ő életéből
is fakadhatnak, ezek legyőzése hosszú munka eredménye volt,
amely még mindig tart. A felszabadulás a rabságuk alól viszont
annyira felemelő, hogy motiválja az embert a folytatásra.

Katus tanácsa a szorongó típusú embereknek nem más,
mint a bátorság, hiszen ha szembenézünk a problémánkkal,
mérlegeljük és értékeljük a helyzetünket, akkor sokkal köny
nyebb megnyugvást és megoldást találni. Persze sokat segít a
támogató közeg, a megértés, és a szeretetteljes hozzáállás is.
Mindenkinek a saját szorongása a legijesztőbb, ezzel pedig to
leránsnak kell lennünk. Fontos, hogy ha úgy érezzük indokolt,
ha az életünk szabadságát már veszélyezteti, akkor kérjünk se
gítséget, mert ahogy a szakember is kifejtette, a szorongás bé
nító ereje minden percünkre hatással lehet.

hoz tartozik, akik elhiszik,
hogy valóban jártak emberek
a Holdon. Űrkutatás szem
pontjából a Hold az elmúlt
években ismét középpontba
került, ami később összekap
csolható a Mars programmal.
„A Hold ismét napirenden
van a különböző kutatások
ban, én is azt vallom számos
tudóssal együtt, hogy először
a Holdat kell becélozni, ott
kell megfelelő élet és mun
kafeltételeket biztosítani az
űrhajósoknak, ha pedig ez
megvan, akkor ez lehet egy
nagyszerű platform ahhoz,
hogy később a Marsra repül
hessen az ember” – fogalma
zott az első magyar űrhajós.

A jövőben a Hold felderíté
sében és egy esetleges Hold
felszín alatti állomás létrehozá
sában nem csak az Egyesült Ál
lamok, hanem Kína is komoly
szerepet vállalhat. Az ázsiai or
szág űrkutatásának eredmé
nyességét jól bizonyítja, hogy
az év elején a Hold nem látha
tó oldalára sikeresen juttattak
űrszondát.

Július 20án volt pontosan 50 éve annak, hogy Neil Armstrong a Holdra lépett.
Az 1961. május 25én elindított Apolloprogram csúcspontján 400 ezer ember
dolgozott, az akkori kiadások pedig elérték a 25 milliárd dollárt.

ajánló

ajánló

50 éve
léptek először a Holdra

ajánló

ajánló

Ahogy a címben is olvas
ható, a szorongástól
mindenki, aki szenved
benne, és már erre rá
eszmélt, szabadulni sze
retne. Persze ez koránt
sem ilyen egyszerű.
Meg kell értenünk ezt a
folyamatot. Utóbbiban,
vagyis a felismerésben
látja Bális Katus szemé
lyiségfejlesztő coach az
egyik mikéntjét a prob
léma leküzdésének.

SZABADULJUNK MEG a szorongástól!

Fotó: Havasi Melinda

Illusztráció: History/NASA
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Az Audi Hungaria emotorgyárát
2018ban avatták fel, ahol tavaly kö
zel 10 ezer villanymotor készült.
2019 is mérföldkő lesz az emobilitás
győri történetében. Elindult ugyanis
a 2022ben lezáruló projekt, amelyet
a magyar kormány 6,4 milliárd forint
tal támogat. A fejlesztés 250 új mun
kahelyet teremt Győrben.

Az etranszformáció keretében az
Audi Hungaria bővíti emotorgyártá
sát, szélesíti műszaki fejlesztése kom
petenciáit, valamint felkészíti jármű 
gyártását az elektromos korszakra.

Jön az újabb generációs villany
motor, amelyet elsőként az etronba
építettek be. Achim Heinfling koráb
ban is beszélt már arról, hogy valami
kor Győrben is készülhetnek száz szá
zalékban elektromos autók. Hogy en
nek mikor jön el az ideje, az egyelőre
még nem ismert.

A fejlesztésből nem maradnak ki
a hagyományos, benzines és dízeles
fejlesztések sem, s a pénzből felépí
tenek egy csúcsmodern, új járatópa
dokkal felszerelt műhelyt, valamint
egy új irodaépületet is.

„Az etranszformációs projekttel
megteremtjük az új korszak előfelté
teleit és erősítjük vállalatunk ver
senyképességét. Az Audi Hungaria

továbbra is kulcsszereplő marad az
Audi Konszernben és a magyar gaz
daságban egyaránt” – fogalmazott
Achim Heinfling a külgazdasági és
külügyminisztériumban tartott ren
dezvényen. Kitért arra is, hogy az Au
di konszernen belül Győr lett az
elektromos motorgyártás központja,
több száz munkatársat átképeztek.
„Korunk úttörői vagyunk” – jelentet
te ki, majd dicsérte a kormányt és
Győrt, amelyek vonzó feltételeket te
remtenek a beruházásokhoz.

Borkai Zsolt polgármester a sajtótá
jékoztatón úgy fogalmazott, Győr és az
Audi elválaszthatatlanok, az ingolstadti
cég magyar leányvállalata a város fejlő
désének motorja. Felidézte, hogy az Au

di a társadalmi felelősségvállalás jegyé 
ben támogatja a város rendezvényeit, a
kultúrát, a sportot és az oktatást. „Győr
ben azon dolgozunk, hogy vonzó gazda
sági környezetet hozzunk létre, ebben
partnerünk a Széchenyi István Egyetem
is, amely az innovatív ötletek műhe
lye” – mondta Borkai Zsolt,
aki úgy vélekedett, az e
mobilitással a jövő
itt van velünk, s
biztos abban,
hogy az Audi
újabb fejlesz
tése nagy le
hetőség Győr
számára. „A
jövő Győrben
épül, közösen,
összefogással” –
jelezte köszönetét a
beruházónak, az Audi
nak, és az azt támogató ma
gyar kormánynak.

A sajtótájékoztatón harmadikként
beszélt a házigazda Szijjártó Péter. Azt
hangsúlyozta, hogy Magyarország az el

múlt évek beruházásainak köszönhető
en az új autóipari korszak nyertesei kö
zé került, és erős nemzetközi verseny
ben, gazdaságpolitikai intézkedéseivel
szerzett befektetőket keletről és nyu
gatról egyaránt. Szijjártó Péter az elekt

romobilitásra kitérve kifejtette,
hogy az új technológiák je

lentőségét a gazdasá
gi tényezők mellett

a politikai folya
matok is növe
lik. A miniszter
úgy látja,
hogy a fenn
tarthatóság
még sosem

volt ilyen meg
határozó az eu

rópai gondolko
dásban, a környe

zetvédelmi megközelí
tés pedig nemzetközi szin

ten is új versenyhelyzeteket alakí
tott ki. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy
a karbonsemlegesség 2050re csak ak
kor vállalható, ha látszanak az ehhez
szükséges fejlesztések pénzügyi eszkö
zei is. Magyarország az ésszerűség olda
lán állva egyszerre tartja fontosnak a
Föld jövőjét és Európa versenyképessé
gét, ezért olyan gazdaságpolitikát támo
gat uniós szinten, amely sem a környe
zetet, sem a kontinens iparát nem te
szi tönkre. „Csak olyan megoldást tá
mogatunk, amely nem gyilkolja le az
európai ipart” – jelentette ki a minisz
ter, aki köszönetet mondott Achim He
inflingnek, hogy meggyőzte ingolstad
ti főnökeit arról: továbbra is érdemes
befektetni Magyarországon.

A győri Audi Hungaria 41 milliárd forintos fejlesztést hajt végre ma
gyarországi székhelyén, az etranszformáció névre hallgató projekt
döntően az elektromos mobilitásra koncentrál – jelentette be Bu
dapesten tartott sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági
és külügyminiszter, valamint Achim Heinfling, a győri Audi igazga
tóságának elnöke kedden.

E-
transzformáció:

felkészítik
a jármûgyártást
az elektromos

korszakra

ÚJABB HATALMAS
fejlesztést hajt végre az Audi Szerző: Koloszár Tamás

Fotó: Marcali Gábor, Audi
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Az Audi kompakt SUVcoupéval bővíti ter
mékpalettáját – az Audi Q3 Sportback modellel.
Az új modell a SUVok domináns megjelenését
és a mindennapokban megmutatkozó sokolda
lú használhatóságát a coupék sportos eleganci
ájával és agilis temperamentumával ötvözi. Így
született meg az Audi márka első kompakt cros
sover modellje, amely hamarosan a győri gyár

Alfons Dintner nagy tapasztalatot gyűjtött a kü
lönböző gyártó telephelyeken, az 55 éves szakem
ber 2019 májusáig az Audi Mexikó ügyvezető igaz
gatója volt, korábban pedig az Audi brüsszeli gyá
rának vezetője.

Peter Kössler, az Audi AG igazgatótanácsának ter
melésért és logisztikáért felelős tagja szerint Alfons
Dintner sokéves nemzetközi tapasztalatával tovább
fogja erősíteni a győri gyártó telephelyet, mint az
Audi konszern emotorgyártásának központját, és a
jövőben további sikerekre vezeti a vállalatot.

Achim Heinfling röviddel a vállalat alapítása
után töltötte be első pozícióját az Audi AGnál, ké
sőbb több éven át motorgyártásért felelős igazga
tó volt, 2017 októbere óta az Audi Hungaria igaz
gatóságának elnöke. Vezetése alatt elindult az
elektromos motorok sorozatgyártása Győrben, a
járműgyártás palettája egy SUVval, az Audi Q3
modellel bővült.

ALFONS DINTNER 
VÁLTJA ŐSZTŐL 
Achim Heinflinget

Ősztől Alfons Dintner, az Audi AG ingolstadti
előszéria központjának vezetője váltja az Audi
Hungaria Zrt. igazgatóságának elnöki pozíciójá
ban Achim Heinflinget, aki Ingolstadtban az Au
di AG legnagyobb gyárát vezeti majd – közölte
a győri székhelyű vállalat múlt csütörtökön.

tósorokról gördül le. Az Audi Q3 Sportback
hosszúsága 4,5 méter, szélessége 1,84 méter,
magassága 1,56 méter, tengelytávolsága pedig
2,68 méter.

Az európai piaci bevezetés időpontjában az Au
di Q3 Sportback egy benzines és egy dízelmotor
ral választható. Mindkét erőforrás az Audi Hunga
riánál készül.

Az Audi Q3 Sportback sorozatgyártása hamarosan megkezdődik az Audi Hungariánál.
Az Audi Q3 Sportback Európában ősztől kerül a kereskedésekbe.

Győr legújabb autóbüszkesége:

Audi Q3 Sportback 

A szerda este kihirdetett felvételi
ponthatárok országosan nem okoztak
meglepetést. Összesen 78 ezer 900 je
lentkezőt vettek fel, 3 ezerrel többet,
mint tavaly. Alapképzésre csaknem 54
ezer jelentkező előtt nyíltak meg a ka
puk. Osztatlan képzésben több mint
7 ezren, mesterképzésben 11 ezren
vehetnek részt az ősztől. A legmaga
sabb pontokat a mechatronikai mér
nöki, az ápolás és betegellátási
(gyógytornász), valamint a nemzetkö
zi biztonság és védelempolitikai sza
kokon kérték. Továbbra is a gazdasági
szakok a legnépszerűbbek, de az orvo
si, és a jogászképzés sem veszített
népszerűségéből, sőt a tanári pályák
iránti érdeklődés sem csökkent.

Győrben szeptembertől 4060 első
éves hallgató kezdi tanulmányait. Ha a
jelentkezések belső arányait nézzük,

NÉGYEZERREL TÖBB 
kiderül: nagyon népszerűek a villamos
és gépészmérnök, az informatikai sza
kok, ezekben Győr hagyományosan
erős. A Kautz Gyula Gazdaságtudomá
nyi Karon nőtt az államilag finanszíro
zott helyek száma, de emelkedett az
átlagpontszám is. Megjósolható volt,
hogy az Audi Hungaria Járműipari Ka
ron a környezetmérnöki szak népsze
rűbb lett. Erősödött a jogászok nappali
képzése. Új szakokat hirdetett a művé
szeti kar (gordonka, karmester), s ezek
sikeresnek bizonyultak. Az Apáczai
Csere János Karon – és ez bizonyos
mértékig váratlan volt annak tükré
ben, hogy a pedagóguspálya társadal
mi presztízse nem áll előkelő helyen –
többen jelentkeztek tanítónak. A
gyógypedagógiai pálya országosan is
népszerű, így van ez városunkban is. A
Győrbe jelentkezők hozott átlagpont

száma emelkedett, ami visszaigazolja
az intézmény minőségi oktatási mun
káját. Komoly szerepet játszik az is,
hogy a képzések a munkaerőpiac igé
nyeit a lehető legnagyobb mértékben
figyelembe veszik, ennek köszönhető
en a Győrben szerzett diploma elhe
lyezkedési szempontból is sokat ér.

Győr számára fontos, hogy a Szé
chenyiegyetemre járók itt találjanak
munkát, maradjanak nálunk. A statisz
tikán alapuló tapasztalat is azt mutatja,
a távolabbról Győrbe került hallgatók
közül a diploma megszerzése után so
kan városunkban telepednek le. Győr
ben a többi nagyvárossal ellentétben
nem fogy, hanem gyarapszik a lakos
ság, ez pedig részben az itt otthonra
találó diplomásoknak is köszönhető. 

Az egyetem pontszámai megte
kinthetők a gyorplusz.hu oldalon.

Emelkedett az átlagpontszám, sokat ér a győri diploma

elsőéves a Széchenyin

Az összes meghirdetett helyét
teljesen feltöltötte a Széchenyi
István Egyetem, jó néhány szak
ra nem tudtak mindenkit fel
venni. Dr. Kovács Zsolt főigazga
tó szerint kapacitásai határán
működik az egyetem. Győr te
hát továbbra is rendkívül nép
szerű egyetemi város.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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„Szép közösségi kezdeményezésből jött
létre a művésztelep” – vázolja fel a nyári al
kotóhely múltját Grászli Bernadett művé
szettörténész, a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum igazgatója, aki egyben
kurátora is az alkotótábor zárásaként Közös
terek címmel az Esterházypalotában meg
rendezendő kiállításnak. „Rajztanárok ala
kították meg, N. Mészáros Julianna művé
szettörténész karolta fel, mi pedig folytat
juk azt a kezdeményezést, amely nemzet
közi szintre jutott.”

A Győri Művésztelephez olyan kiemelke
dő alkotók neve kötődik, mint például Nád
ler István, Fajó János, Várnagy Ildikó, Váli
Dezső...

„Nemcsak a város ad inspirációt az alko
tóknak, hanem ők is a közönségnek: újsze
rű technikákkal, kísérletekkel, stílusfejlődé
sük meghatározó, Győrben készült művei
vel keltik fel a művészetkedvelők figyelmét
a kortárs képzőművészet új útjai iránt” –
foglalja össze a művésztelep hatásmecha
nizmusát Grászli Bernadett. Hozzáteszi: az
alkotók személyes tárlatvezetései pedig
olyan élményt kínálnak a képzőművészet
kedvelőinek, amelynek így együtt kizárólag
itt és most lehet részese a közönség. 

A kiállításon lesznek táblaképek is, ösz
szességében a nonfiguratív festészet, s az
installáció műfaja, technikája mutatkozik
be, színeiben, alkotói folyamatában kísér
letező absztrakt művek készülnek az 51.
Győri Művésztelepen.

A megyei származású, de már a főváros
ban élő festő, HalmiHorváth István is a
geo metrikus absztrakcióban leli alkotóörö
mét. Megelégelte, hogy egyébként közked
velt képeire rásüssék a látványel
vűség bélyegét, s szinte ha
tártalan asszociációs lehe
tőséget kínáljon. Ezért
redukálta színeit, azok
egymáshoz való
megragadó érzelmi
viszonyát ábrázolja
új sorozatában. 

„Az ember belső
állapota a nonfigu
ratív, absztrakt ké
pekben is kifejezésre
jut, például a színválasz
tást akaratlanul is befolyá
solja az alkotó pillanatnyi ér
zelemvilága” – mondja HalmiHor
váth István.

Fehér József, a Győrben élő textiltervező
iparművész ottjártunkkor rengeteg fekete
kis papír téglalapot vág ki, s lenfonalat erő
sít rájuk. A különböző művészeti ágak, hor
dozóanyagok organikus kapcsolatát, egysé
gét bemutató monumentális félgömb alko
tórészei lesznek ezek a jelek. 

Fehér József jelentős nemzetközi vásá
rokon is ismert alkotó, műveit beválogatták
a nemzetközi textilművészeti triennáléra is. 

Bernát András, a művésztelep egyik leg
ismertebb alkotója, s nemcsak azért, mert
ő a rangidős. Rajzai és festményei is rend
kívül izgalmasak, erőteljesek, karakteresek,
önmaga is csodálkozik azon, mennyire ak
tív volt Győrben. „Többnyire csak a saját
műtermemben tudok dolgozni, de Győrrel
már hároméves a kapcsolatunk” – mondja
az önmagát absztrakt illuzionistának defini
áló művész. „Rész és egész című művemet
brüsszeli galéristám biztatására rekonstru
áltam, kiegészítettem, s ezt az alkotást
Grászli Bernadett vásárolta meg a győri mú
zeum számára. Meghívtak a művésztelepre
is. Mivel három hetet vagyunk együtt, itt
már be tudtam rendezkedni, mármár ott
honosan kezdtem el dolgozni hozott rajza
im, vázlataim alapján. Már a csaknem kész
tértanulmányaimon vettem észre, mennyi
re hatottak rám Győr barokk épületei, ho
gyan jöttek elő a bennem látensen műkö
dő, megérett élmények.” 

„Három éve dolgozunk együtt a művész
teleppel” – mondta el Pintér Gábor kurátor,
a Parallel Alapítvány művészeti vezetője. –
„Azzal kezdődött, hogy a múzeumok éjsza
kájának egyik rendezvényére kortárs tánc
performanszt szerveztünk Győrbe. Az álta
lunk menedzselt művészekkel – például
festőkkel – megismertettük a győri múze
um szakmai törekvéseit.”

Így érkezett városunkba a japán Atsuo Hu
kuda, aki szenzációs installációt készített a
Magyar Ispitában. A másik vendég az olasz
Linda Carrara volt,  Győri művéhez  legalább

kétszáz éves gerendákat kért, vé
gül egy budaörsi fatelepről

megszerezték neki. Carra
ra fa, gipsz és grafit fel

használásával, már
ványszerű anyaggal
vonta be a geren
dák végét. A Linz
ben élő magyar
képzőművész, Kö
rösi Viktória volt a

harmadik külföldi
vendégművész, aki „le 

tisztult művei nek meg
fejtését nézőire bízta.”

A három alkotó Nemes
ügyek című kiállítását a művésztelep

kezdetén nyitották meg a Magyar Ispitá
ban. Zárásként pedig az Esterházypalotá
ban Közös terek címmel azokból a művek
ből láthatnak tárlatot, amelyek itt, a Napó
leonházban születtek meg. A július 30án
18 órakor nyíló kiállítás alkotói: Bernát And
rás, Fehér József, Forgó Árpád, HalmiHor
váth István, Szabó Dezső, Varga Bertalan.

A kortárs
képzômûvészet

új útjait 
mutatják

meg

Nem Győrt festik meg az 51. alkotótábor művészei a
Napóleonházban, de minden absztrakt, nonfiguratív
műben, a nézőpontban, a színválasztásban jelen lesz
a pillanatnyi életérzés, az a hatás, amit három hét
alatt akarvaakaratlanul ennek a városnak a légköre,
építészete, utcai hangulata, jelenvalósága gyakorolt a
meghívott kortárs képzőművészekre.

Geometrikus kísérletek 
a Győri Művésztelepen

Mindennapi életünk
ABSZTRAKT

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

világa
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Nem látok a falon képeket, pe
dig azt gondoltam, egy fotós lakása
olyan, akár egy műterem.

Dobozban vannak, a költözések
nem tesznek jót a fotóknak. A mű
termem már nincs meg, csak olyan
munkákat végzek, amihez nem kell
stúdió. A képek, amiket elővettem,
még régi brómpapírra készültek,
ha nagy tragédia nem történik,
száz év múlva is ugyanilyen állapot
ban lesznek. Nem vagyok meggyő
ződve, hogy ezt tudják az új papí
rok is.

Aranykoszorús fényképészmester,
fotó és helytörténeti kutató – ez áll
a névjegyén. Kezdjük a mesterséggel,
aminek klasszikus művelője évtize
dek óta. Pontosan mióta?

57 éve. 1962. augusztus 8án kö
töttünk tanulószerződést, a Győri
Fényképész Szövetkezetnél kezdtem
neves elődök tanítványaként.

Mi előzte meg az emlékezetes
aláírást?

Érdekelt a fényképezés, így je
lentkeztem a fotós pályára. A mes
terek segítettek, biztattak, hogy ne
csak a szűken vett szakmával foglal
kozzak, hanem készítsek más felvé
teleket is. Rengeteg gyakorlás kel
lett hozzá, de voltak szép eredmé
nyek, mindjárt az első években,
egy pantomimos képsorozattal első
díjat nyertem. Mindenféle terüle
tet szívesen fényképeztem, és így
van ez ma is, talán csak víz alatt
nem készítettem képeket.

Számos kötete megjelent, ebből
három szorosan kapcsolódik egy
máshoz. A város 1944–45ös bom
bázásával kezdődik ez a sor.

A Húsvéttól húsvétig című könyv
ben a korabeli újságok, a bombázá
sok káreseményeiről felvett jegyző
könyvek, hadi naplók, visszaemléke
zések és más források felhasználásá
val írtam meg a harmincöt bombá
zás ma dokumentálható történetét a
hatvanadik évfordulóra. Még ma is él
néhány szemtanú, aki tudott erről
mesélni. Például Révfaluban egy idős
hölgy úgy emlékezik, hogy amikor a
Torkoskastélyt lebombázták, olyan
alacsonyan szállt a repülőgép, hogy
látta, ahogyan a pilóta rágógumizik a
fülkében. Győr lebombázása, ami
nem csak az ipari üzemeket, hanem
a lakóházakat is érintette, rendkívül
sok polgári áldozattal járt.

„Objektív szemű és lelkületű ma
gyar ember, ahogyan szakmája, hiva
tása, neveltetése diktálja, megköve
teli” – írta Benedek István Gábor író,
újságíró a Quiritatio – Sikoly. Győri
zsidó tragédia 1938–1945 című köte
tének előszavában, s azt is: „ez nem
egy könyv a sok közül, ez ’A’ könyv”.

Miért lett ekkora sikere a kötetnek?
Már ha egy ilyen téma esetén beszél
hetünk egyáltalán sikerről...

A kötetben évek munkája van, a té
nyek mellett személyes sorsokat is be
mutatok. A győri zsidóság tragédiájá
ról beszéltem túlélőkkel, akik megjár
ták Auschwitzot. A feleségemmel – ő

jegyzetel és segíti a munkámat – el
mentünk a munkatáborba, ott lefény
képeztem minden részletet. A Kos
suth utcai Menházba 38 tabló készült
ezekből, és a vagonná alakított terem
ben is láthatóak a felvételeim.

Elhurcoltak Győrből 4688 zsidó
vallású magyar állampolgárt, akik kö

Több mint fél évszázada fényképez, s kutatja a mába átívelő történelmet Nagy István fényképészmester,
aki a város múltját és jelenét bemutató munkásságáért vehette át a Szent Lászlódíjat a közelmúltban.
A csornai születésű szakember 1962től él Győrben, rengeteg kordokumentum köthető hozzá: arcképek,
tablók, esküvő és eseményfotók, üzemi felvételek tízezrei készültek a keze által, ahogyan a fontos helyi
témákat feldolgozó könyvei is fontosak az örökkévalóságnak.

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor

Nagy István Szent László-díjas

Objektíven keres
a mi világunk
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zül talán 600700 tért vissza, ők is je
lentős részben Budapestre vagy kül
földre költöztek. A régi életet semmi
képpen nem lehetett újrakezdeni.

A rendkívül mélyreható tragédi
ák feldolgozását aztán Apor Vilmos
püspök bemutatásával folytatta.

A '44–45ben történtekhez tarto
zik az a gyalázat, ami Apor Vilmost
érte, aki a Püspökvár pincéjében
több száz hölgyet menekített, ami
kor a szovjet hadsereg bejött 1945
márciusában, és krumplipucolás
címszó alatt el akarták hurcolni az
ifjú hölgyeket. A püspök kituszkolta
az orosz tisztet a pince előteréből,
de a tiszt az ajtóba érve géppisztoly
lyal megsebesítette. Néhány nap
pal később, húsvét hétfő hajnalán,
a kórházban veszítette életét. Az ő
tevékenysége, példaadása rendkí
vül megkapott. Kiadta a papjainak,
hogy mindenki maradjon a he
lyén, holott az állami vezetés tá
vozásra szólította fel a magya
rokat, mert Nyugatra telepítet
ték az üzemek egy részét, ahol
munkáskézre volt szükség. So
kat utaztunk a feleségemmel
Apor Vilmos nyomában Győrtől
egészen Torjáig. Ezt, illetve a
győri zsidóság tragédiájáról szóló
könyvemet elhelyezték az amerikai
Kongresszusi Könyvtárban is.

Egészen más témában aztán az
Aporkönyvet egy „súlyos” kiad
vány követte. Mit kell tudnunk rövi
den A Győri Ipartestület 130 éves
történetéről?

Tényleg az, négykilós lett a kötet,
de nem mind az enyém, az ezer ol
dalból csak nyolcszázat készítettem.
A feleségem ebben is sokat segített.
Az iparosság körülbelül ezer éve je
len van a városban, s az 1300as
évektől a céhrendszer majdnem 500
éven keresztül fennmaradt. Ez te
remtette meg a város nagyiparának
lehetőségét, alapjait. 1885ben né
hány száz taggal alakult meg a Győri
Ipartestület. Az 1900as évek közepé
re, volt olyan év, amikor háromezer
főt számláltak a város bejelentett ipa
rosai néhány alkalmazottal.

Azt hiszem, hogy ez, és a többi
könyv elkészítése ösztönözte a város
vezetést, hogy számomra a megtisz
telő Szent Lászlódíjat odaítéljék.
Egyébként kétszáznál több csoportos
és egyéni kiállításon vettem részt, eb
ből a legtöbb, 23 helyen Szent László
szerepelt. Az ország valamennyi ré
szén, és határon túl, ahol Szent Lász
lóábrázolást találtam, lefényképez
tem, és gyűjtöttem hozzá bélyegtől
a képeslapig sokféle anyagot.

A Kisfaludy utca történetét is fel
dolgozta, ahol a kis üzlete is volt.

Mit jelent önnek, amikor végigsétál
a belvárosi utcán?

Azért is a címe, hogy A mi ut
cánk, mert ezzel szerettem volna
biztatni másokat is, hogy írják meg,
gyűjtsék össze az utcájuk történe
tét. Jó érzéssel sétálok az utcában,
de a Kisfaludy 1. nagyon hiányzik.
34 évig béreltem, de nem volt lehe
tőség a megvásárlására, így aztán
visszaadtam. Most csak egy kis dol

gozószobám van, roppant kicsi a
hely a könyveknek, jegyzeteknek. A
győri fotográfusok munkáit is ösz
szegyűjtöttem, volt olyan kolléga,
aki az összes negatívját, képét és
eszközét rám hagyományozta.

Nagyon sokszor említette a fele
ségét. Támogatta minden törekvé
sében?

Hogyne, természetesen. Egy ilyen
sokrétű érdeklődésű fotográfusnak,
ha nincs ilyen háttere, akkor nem
tudja ezt mind megcsinálni. Rendkí
vül sok időráfordítás, türelem és ki
tartás kellett. A feleségem elkísért az
utazásokra, támogatta a kutatómun
kámat. Azt hiszem, mindenkinek fon
tos, hogy legyen egy olyan társa, tá
masza, akire számíthat, másként ezt
nem lehetne csinálni. Ő egyébként is
kolatitkár volt a Móraiskolában, és
főként rá hárult a két gyermekünk
nevelése. Most pedig sokat önkén
teskedik, részt vesz például az Ön
kéntes Nagyi Szolgálat elnevezésű
programban.

A gyerekek örökölték édesapjuk
érdeklődését?

A fiam informatikus, a lányom
nak két diplomája van, könyvtáros
és egészségügyijogi területen sze
rezte. Ő humán beállítottságú, szín
házi rendezést is tanult, és művelő

désszervezést. Néha ír ő is, de nem
kutató jellegű munkát, hanem na
gyon szép gondolatokat, szépiro
dalmat.

Min dolgozik most?
Kicsit elhagytam Győrt, a rábaközi

emlékművekkel foglalkozom. Eddig
39 községét dolgoztam fel. Ehhez
gyűjtöm télen a levéltárban és a
könyvtárban az anyagot, május köze
pétől pedig fényképezek majd’ min
den nap egy települést.

Milyen technikával készíti a ké
peket?

Csak digitálissal, talán 15 éve
már, és használom a régi objek
tívjeimet is. Igaz, hogy két vázzal
kell dolgoznom, mert az egyik
szereti a régi objektíveket, a má
sik nem.

Ódzkodott tőle?
Persze, nehéz volt az áttérés.

Éveket vett igénybe. Különösen
úgy, hogy egymás mellett futott a
két technika a 2000es évek elején.
Amikor kezdődött, mi, fotós szak 
iparosok arra gondoltunk, kicsit las
sabb lesz az átmenet. Csak aztán
2007ben jött a Sulinetprogram,
amikor boldogboldogtalan vásárol
hatta a fényképezőgépeket és a
nyomtatókat. Ez rohamosan maga
alá temette a régi, hagyományos
iparos tevékenységet és a szakmai
munkát, azt, ami Győrben több
mint 150 évig működött.

Az erőteljes digitalizáció ott van a
zsebünkben, ami jó is, meg nem is.
Jó, mert kéznél van, nem kell mindig
fotós szakember, de nagy hátránya,
hogy mindez csak virtuálisan létezik,
digitális eszközökön. Legtöbb eset
ben ez ott is marad, nem hívják elő,
esetleg egy óvatlan mozdulattal ki
törlik az emlékeket.

Talán nincs is olyan család Győr
ben, akinek ne volna egy Nagy Ist
vánfotója, hiszen ön készítette az
osztályképek és tablók nagy részét.
Sok az ismerős arc a városban? 

Valószínű, a megye kétharmad ré
szén fotóztam. Sokakat megismerek
Győrben, ahogy ők is engem. A név
memóriám roppant rossz, arcokra
jobban emlékezem. A tablófényképe
zésnél az 1990es évek közepe volt a
csúcs, amikor évente 12001300 diá
kot fényképeztem. Jó szívvel gondo
lok erre az időszakra is.

ztül

A tények
mellett

személyes
sorsokat is
bemutat
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Az induláskor dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester úgy fogalmazott, bár
Győr országos példaként szolgál az
idősellátás terén, a változó igények
és kihívások miatt fontos a koncep
ció felülvizsgálata. Nos, a munka már
megkezdődött, a hónap eleje óta az
a kérdőíves vizsgálat is zajlik, amely
nek keretében a győri idősek szemé
lyesen is hozzájárulhatnak az anyag
megalapozottságához. A koncepciót
az önkormányzat megbízásából a
Széchenyi István Egyetem munkatár
sai végzik. A felmérés során ezek
ben a napokban 1500 öt
ven év feletti győri la
kost keresnek fel a
kérdezőbizto
sok. Ahogy azt
dr. Páthy
Ádámtól, az
adatfelvétel
vezetőjétől
megtudtuk,
a kérdőív töb
bek között az
é l e t kö r ü l m é 
nyekkel, az egész
ségi állapottal, illetve
a lakókörnyezetben és a
városban elérhető szolgáltatások
kal való elégedettséggel kapcsolatos

Júniusban lapunkban is beszá
moltunk az idősek életminősé
gének javítását célzó koncep
ció elkészítésének folyamatá
ról, amelynek első lépéseként
az érintett korosztály egész
ségképfelmérését végzik el a
szakemberek. Ennek kereté
ben az 1500 fős lakossági kuta
tás már zajlik, és augusztus 20
ig önt is felkereshetik!

kérdéseket tartalmaz. A lekér
dezés a város egész terü

letén zajlik. A város
részekben eltérő

ütemben halad
a munka,
akad olyan
körzet, ahol
már befeje
ződött, más
hol az elkö

vetkező he
tekben válik

intenzívvé. 
A kérdezőbizto

sok többségükben
maguk is a vizsgálat által

megcélzott korosztályhoz tartoznak,
vagyis a legtöbbjük nyugdíjas. Az ő

tapasztalataik egyelőre vegyes képet
mutatnak, mert a megkérdezettek
sok esetben készségesen fogadták
őket, viszont a válaszmegtagadások
aránya is magas, különösen a lakóte
lepeken, illetve a Belvárosban. A fel
mérés szervezői ezért azt kérik az
érintettektől, hogy – amennyiben
módjuk van rá – fogadják bizalom
mal a kérdezőbiztosokat, és segítsék
munkájukat, mert ezzel maguk is
hozzájárulhatnak a győri idősügy to
vábbfejlesztéséhez.

Az eredeti tervek szerint a lekér
dezés július 4. és augusztus 4. közé
esett volna, viszont a nyári hónapok
ban sokan nem tartózkodnak otthon,
ezért a felmérés határidejét meg
hosszabbították augusztus 20ig. Ed

dig az időpontig várható tehát, hogy
a kérdezőbiztosok önt is felkeresik,
amennyiben a véletlenszerű mintába
belekerült!

A felmérést végzők az önkormány
zat által kiállított, Borkai Zsolt polgár
mester aláírásával ellátott megbízó
levéllel rendelkeznek. Amennyiben a
kérdezőbiztosok személyével kapcso
latban kétségek merülnének fel,
munkaidőben az önkormányzat
WHO irodáján érdeklődhetnek (06
96/500555), illetve amennyiben a
kérdőívvel és a felméréssel kapcso
latban kérdések, észrevételek fogal
mazódnak meg, azokkal kapcsolat
ban dr. Páthy Ádámot, az adatfelvé
tel vezetőjét (0630/4524012) ke
reshetik.

Hozzájárulhatnak
a helyi program

tovább-
fejlesztéséhez

Idősügyi koncepció

Válaszaival

ÖN IS
segíthet!

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor



Am Sams
tag, den 3. August

findet von 1021:30 die
Adyvároser Seeufer

party statt. Im Laufe des
Tages gibt es Konzerte und
TanzShows. Die Kinder er
wartet ein Zeichenwettbe
werb, Handarbeitsbeschäf
tigungen, Streichelzoo,
Springburg, Kleinzug und

eine Rundreise per Om
nibus.

„Kauf Lokales, Kauf Kisalfölder” – Erzeugermarkt am Sonntag,
den 4. August von 813 Uhr auf dem DunakapuPlatz. Wieder
bieten die Kisalfölder Erzeuger aus ihrem Angebot den auf den

Platz eintreffenden Győrern und Touristen ihre Waren
feil. 
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Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Friedhelm Flamme
ad orgonakoncertet
augusztus 4én 18 órá
tól a Szent Imretemp
lomban (Szent Imre út
35.). Az esten Reger,
Reinberger és Men
delssohn orgonamű
vei csendülnek fel.

Mint egy kaleidoszkóp – Utak a tudattalanba című kiállításhoz
kapcsolódóan művészetterápiás foglalkozást tartanak, az érdek
lődőket július 31én 16.30tól várják az Esterházypalotába (Ki
rály utca 17.). Regisztrálni a muvterapia.romer@gmail.com e
mailcímen, a foglalkozást megelőző napon 15 óráig lehetséges.

Az V. Jubileumi Rueda Rumli
és Karibi Kulturális Napot
rendezik augusztus 3án 17
és 22 óra között a Széchenyi
téren. A programban táncbe
mutató, táncoktatás, utcabál
karibi és latin zenékkel és a
Ruben's Latino együttes kon
certje szerepel. 

„Sínlelt öröm” címmel látható kiállítás Feke
te István vasúti karikatúráiból a (VOKE)
Arany János Művelődési Ház galériájában
(Révai u. 5.). augusztus 9ig, naponta 10 és
17 óra között. 

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Die V. Rueda Rumli und
KaribikJubiläumsKul
turtage am 3. August
vom 1722 Uhr auf dem
SzéchényiPlatz.Auf
dem Programm stehen:
Tanzshow, Tanzunter
richt, Strassenball mit
karibischer und latein
amerikanischer Musik,
und das Konzert des Ru
ben's Latino Ensembles.

Bis zum 1. September ist noch die Abschlussausstellung der 51. Internationa
len Künstlersiedlung im EsterházyPalast (Király u. 17.) zu sehen: täglich ausser
montags von 1018 Uhr. Die ausstellenden Künstler: Bernát András, Fehér Jó
zsef, Forgó Árpád, HalmiHorváth István, Szabó Dezső und Varga Bertalan.
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„Fennállásunk óta csapatunk az eddigi legtöbb
pontot szerezte meg ezen a Formula Student ver
senyen, 758 pontot sikerült összegyűjtenünk 9 kü
lönböző versenyszámban az összes ezer pontból”
– nyilatkozta Gudra Gábriel csapatvezető.

A 25 belsőégésű csapatból az összesített 3. he
lyezés mellett üzemanyaghatékonyság verseny
számban a 2. helyezést érték el.

Az elmúlt hét végén Zalaegerszegen ren
dezték meg az egyetemisták Forma–1es
futamának számító magyarországi Formu
la Student Eastet, ahol a Széchenyi István
Egyetem csapata, az Arrabona Racing Team
összesítésben a 3. helyet szerezte meg.

„Nagyon erős mezőny képviseltette magát az
FSEASTen, nemcsak a belsőégésű, de az elektro
mos és önvezető kategóriában egyaránt. Sikerült
versenyautónkkal az eddigi legjobb köridőket elér
nünk, megalakulásunk óta ez a legsikeresebb, leg
jobb teljesítményünk, amit egy FS versenyen elér
tünk” – erősítette meg büszkén a csapatvezető.

A csapat augusztus 4én indul Németország
ba, a Formula Student Germanyra, azt követő
en pedig  Csehországba, a Formula Student
Czech Republicra.

FS: 3. helyen végeztek 
a széchenyisek

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Arrabona Racing Team

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-30/235-9911 • +36-70/427-6000

osztályon...

• 1–5 év futamidô
• Törvényes ÁFA-

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ



Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

gazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv linktr.ee/gazfroccs

Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

gyor+´́

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.
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A szakmai berkekben ismert és elfoga
dott rövidítések a következőket takarják:

EV – Electric Vehicle (zöld rendszá
mos): tisztán villanymotorral hajtott
személyautó, a köznyelvben elektro
mos autóként ismert. Hatótávolsága,
ami az egy töltéssel megtehető út
hossza, a beszerelt akkumulátor mére
tétől, töltöttségétől, illetve elhasználó
dásától függ. Jellemzően 120620 km
szabvány szerint mért utat lehet
velük megtenni, ha ideá
lisak a körülmé
nyek. A nagy ré
sze ezeknek
a kocsiknak
városi, elő
városi köz
lekedésre
való, és 150–
300 km a valós
hatótávolságuk. Kivétel a
Tesla S luxusautó, aminek van 100
kWhás akkupakkal szerelt változata,
500 km feletti futásképességgel.

PHEV – PlugIn Hibrid Electric Ve
hicle (zöld rendszámos): hálózatról tölt
hető, belső égésű  és elektromotor pá
rosával hajtott autó. Az akkumulátor ka
pacitása 20–50 km megtételére elég
villamos üzemben, de a benzinmotor
további 500–1000 kmes hatótávot ké
pes hozzáadni. A villanymotor indulás
nál, kis és egyenletes sebességnél ön
állóan is mozgatja a kocsit, ám erős

gyorsításkor együtt dol
gozik a két motorvari

áns – ezzel opti
malizálva a
rendszer ha
tásfokát. A
prémiumau
tóknál jellem

ző technikai
megoldás – így lesz

zöld rendszámos egy
Porsche Cayenne. Speciális ver

ziója, amikor egy EVhez egy Range Ex
tendert, azaz hatótávolságnövelő, ben
zines „aggregátort” kapcsolnak. Itt a

hajtás mindig villamos, de menet köz
ben tölthetjük a kocsit (soros hibrid).

HEV – Hibrid Electric Vehicle: a
klasszikus hibrid (benzinelektromos)
hajtással szerelt jármű. Az akku kapaci
tása korlátozott, csak néhány kilomé
tert tehetünk meg tiszta üzemben,
mégis kedvező városi fogyasztást pro
dukál. Ez a többi rendszernél (EV,
PHEV) is működő rekuperáció miatt
van így: a fékezési energiát egy generá

tor üzemű villanymotor visszatölti az
akkuba. Ha nincs elég lassítás, akkor  a
belső égésű motor menet közben tölti
az akkumulátort. 

Mild hibrid: egyre több „hétköz
napi” autóba tesznek ilyen rendszert,
mely 12 vagy  48 voltos rendszerben
a fékezési energiát tárolja, majd azt
a villamos fogyasztók táplálására for
dítja, ezzel tehermentesítve a gene
rátort, spórolva a fogyasztásban.

TECHNIKA
Pár éve még tátott szájjal néztük, amint a Toyota újabb és újabb típusai
kapták meg a benzinelektromos hibrid hajtásláncot. A Prius a hibrid au
tó fogalmával lett egyenlő. Persze közben jöttek a feltörekvő konkuren
sek, és a házon belüli fejlesztések. A teljesség igénye nélkül: Auris HSD,
RAV4 hibrid, Honda Civic Hybrid, és a németek, Ford Mondeo HEV, Golf
GTE, BMW X6 ActiveHybrid és így tovább. Végül elérkezett a tisztán vil
lamos hajtású autók kora, köztük a népszerű Nissan Leaf.

?PHEV
HEV
EV

Elérkezett
a tisztán villamos

hajtású autók
kora
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Mondeobb
A hibrid Mondeo nem most került

a piacra. Már túl van egy frissítésen, és
már kombi karosszériába csomagolva
is megvehetjük. Külsőre mint egy
Mondeo Kombi: 4867 mm hosszú,
elölről a Mustang tekintetét örökölte,
sziluettje egy sportkombit mutat, míg
a fara arisztokratikus. A megszokott
forma semmit nem öregszik. Honnan
tudjuk, hogy egy benzinelektromos
hibrid van nálunk? Szinte csak az első
ajtók oldalán lévő feliratból. Gyanús le
het a 16 colos felnikre tett ballonos gu
miszett – ez körülbelül 2 deci üzem
anyagot spórol, nem mellesleg a ké
nyelmes futást új szintre emeli. Indí
táskor jön a következő árulkodó jel:
nincs motorhang és fordulatszámmé
rő. Egy kis zöld autócska, alatta egy
előrehátra mutató nyilat ábrázoló pik
togram jelzi, menetkész a kocsi.

Megbízható
A hibrid autó kevésbé elterjedt,

mint egymotoros társai, legyen az tel
jesen elektromos vagy belső égésű mo
torral szerelt. Az elinduláskor érezhető
királyi csend és a környezettudatos mi
liő új szintre emeli az utazást. Egyéb
ként  úgy kell vezetni, mint egy automa
ta váltós Mondeót. Dfokozatban a 120
lóerős villanymotor a háttérben teszi a
dolgát. Ha jobban megnyomjuk a gázt,
észrevétlenül beindul a 2 literes Atkin

sonciklusú benzinmotor és ketten
gyorsítják a közel 1,7 tonnás kombit.
Utóbbi 144 lóerős, együtt pedig 187 ló
erőt tudnak 300 Nm maximális nyoma
ték mellett. A benzinmotor a Ford ter
méke, a rendszer többi része a Toyotá
tól származik. Az eCVT fokozatmentes
váltót egybeépítették egy generátorral
és a villanymotorral. A csomagtartóba
bekerült az 1,4 kWhs akkumulátor,
ami csak 85 litert vesz el a hasznos tér
fogatból. Az ideális üzemelésre beállí
tott benzinmotort a nyomatékigényes
gyorsításoknál a villanymotor segíti ki,
egy turbófeltöltő motor hatását adva.
A hibamentes működésre garancia,
hogy nincs az autóban se kettős töme
gű lendkerék, se kuplungszerkezet, de
még a klímakompresszor is elektromos,

a benzinmotor vezérlése láncos, a be
fecskendezés a szívócsőbe történik,
mégsem kell részecskeszűrő.

Suhanás
Ez mind szép és jó,

de az egyszerűen is
bonyolultnak tű
nő hibrid tech
nika mit mu
tat a hét
köznapok
ban? A mé
retes Fordot
tisztességesen
mozgatja, 9,2 alatt
futja a százas sprintet. Ennél is jobb a
rugalmassága, hiszen a villanymotor
rendelkezésre álló maximális nyomaté
kával segít! A normál Mondeo zajkom
fortja is csodás, de a hibrid még rátesz
egy lapáttal. A dugóban araszolva
elektromosan hajt, finom gyorsításkor
úgy húz, mint egy intercity, amikor
egyenletes tempót veszünk fel – akár
országúton is –, ugyancsak villannyal
suhanhatunk. Igazi csoda, amikor féke
zéskor az egyébként hővé alakuló ener
giát be tudjuk tölteni az akkuba. Ehhez
a gumilabdaszerű fékpedált kell oko
san kezelnünk. Itt az elnyújtott lassítá
sok hozzák a legtöbbet a konyhára – és
ilyenkor nem kopik a fék sem. Aztán

gáz adáskor felhasználhatjuk azt, amit
betöltöttünk. Ha nincs elég töltés, ak
kor a benzinmotor tölti fel menet köz
ben a rendszert. ECO módban takaré
kosabban járhatunk, anélkül pedig

akár sportosan,
mert ugrik a

vas. Hosszú
úton és vá
r o s b a n
egyaránt
hihetetlen

kényelmes
a kocsi. Ehhez

pedig csodás fo
gyasztás társul: város

ban és országúton 56 literrel, autópá
lyán is alig 7tel beéri a Ford óriása.

Elérhető
Eddig csak a legmagasabb felsze

reltségi szinttel lehetett párosítani a
Modeo Hibridet, ezért nem volt iga
zán csábító. Most viszont dízelpótló
vált belőle. 9 millió forintos indulóára
mellé néhány százezer forintot pakol
va metálfénnyel, adaptív tempomattal
vagy LED fényszórókkal egészíthetjük
ki a Titanium alapfelszereltséget. És
nem kell számolgatnunk, meddig tart
ki az üzemanyag, mert a 45 literes
tank „hibrides” stílusban akár 900 ki
lométeres utazásokhoz is elég.

TESZT Ford Mondeo Hybrid Kombi

CSAK HALKAN
Kép és szöveg: Nagy Viktor

For-Top Kft. FordStore Prémium Márkakereskedés
Tel.: +36-96/513-200 • E-mail: auto@fortop.hu 

Web: www.fordfortop.hu  • Facebook: https://www.facebook.com/fortopkft
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A Mondeo az egyik legsike
resebb középkategóriás mo
dell a piacon. Óriási, kényel
mes, elsőrangú a futóműve
és megfizethető. Ha kombi,
akkor pedig családi autónak
is tökéletes. És ha hibrid?

Ha jobban
megnyomjuk a gázt,

észrevétlenül beindul
az Atkinson-ciklusú

benzinmotor is
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HÍREK Egy évszám, vagy egy teljesítményadat? Hi
hetetlen, de a Lotus Evija ennyi lóerővel fog
érkezni. A szupersport villanyautók ligája nem
túl népes, egyelőre csak a Rimac a valódi el
lenfél. Az eszméletlen teljesítmény segítségé
vel 3 mp alatt 100ra, 9 alatt pedig 300ra
gyorsít a kocsi. A 70 kWh kapacitású akku
pakknak hála, 400 km körüli lesz a hatótávol
ság, de nyilván nem akkor, ha a 320 km/h fe
letti végsebességet járjuk meg vele. Elmélet
ben 800 kW teljesítményű töltővel is lehet
majd táplálni, ami 9 perc alatt tölthetné fel az
akkumulátort – de ilyen töltő még nincs. Egye
lőre a 130 darab Lotus tulajdonosának be kell
érnie a 350 kWos töltőkkel, ami 12 perc alatt
80 százalékra képes pumpálni az energiatáro
lót. A végletes autó tervezésénél láthatóan fi
gyeltek a hűtésre, ami nem csak a csúcstelje
sítmény leadásakor, hanem például a töltés
kor is hasznos. Több mint 520 millió forintos
ára ellenére biztosan nem lesznek értékesítési
gondjai az angol márkának, ami nemrégiben
a Geely, jelentős kínai autóipari cégóriás, egy
ben befektető kezébe került.

Megérkezett a Mini hiánypótló verziója. A Mini Cooper SE 270
km hatótávolságra képes tisztán villamos hajtású kisautó. A dízel
verziónál 145 kilóval nehezebb kocsi (1365 kg) motorja 270 Nm nyo
maték és 187 lóerő leadására képes. Ezzel éri el, hogy 7,3 mp alatt
van százon és akár 150 km/h sebességre is képes. Mindeközben a
32,6 kWhs LiIon akkupakk T alakban (az első ülések között és a
hátsók alatt) történő elhelyezésével a helykihasználás sem változott
– maradt a 211 literes csomagtér. A hasmagasságot ugyan – pont
az akkuk miatt – 18 mmrel megemelték, a Mini SE tömegközép
pontja a Cooper S sportverzióhoz képest mégis 30 mmrel lejjebb
került. Ez azt jelenti, hogy várhatóan nem veszti el sportos, gokartos
képeségeit a prémiummodell, sőt. Több üzemmód közül is választ
hat a sofőr az ultratakarékostól a sportosig, és a fékenergiavissza
nyerés is két fokozatú. A külsőn úgy finomítottak, hogy minden rész
let a légellenállás csökkentését szolgálja. Ezért kapott zárt hűtő
maszkot, egyedi keréktárcsákat és diffúzort is.

Csendes Mini

1
9
7
2
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www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem  •  Győr, Hunyadi utca 2.   •   Telefon: +36-96/550-240VASÁRNAP IS  NYITVA!

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

• Megbízhatóság
• Minőség
• Modern környezet
• Rendezvények
• Napi menük

Sokan biztatnak a mediter
rán étrendre, de ezt közel sem
olyan egyszerű kivitelezni itt
hon. A nyaralásainkat sokan
szervezzük a mediterrán partok
ra, amiben közrejátszik az is,
hogy igazi tésztákat együnk du
rum lisztből, friss tenger gyü
mölcseit vagy olyan marhastea
ket, amilyen itthon csak nagyon
magas árkategóriában elérhető.
Sokat töprengtem azon, miként
lehet mégis megoldani nálunk
ezt a fajta étkezést huzamosabb
ideig anélkül, hogy több száz ki
lométert utaznánk. Nos, a nyári
szezon kihasználásával! Június
tól kora októberig bizony édes,
lé és vitamindús gyümölcsöket
fogyaszthatunk, amiből akár el

Leginkább külföldi látogatásaink során lehetséges, hogy a
valódi mediterrán konyha szerinti étkezzünk, azonban van
egy időszak, amikor ezt itthon is bevezethetjük.

M
ag

yar mediterrán

Tipp:
A csomagoláson

keresendő: 
100% durum liszt 

és a főzési időtartam
jelölése!

is raktározhatunk. A gyors fa
gyasztás az egyik legjobb mód
szer a lecsó, a paradicsomszósz,
az édes kukorica eltételére, és
az édes málnát, illetve epret is
bátran pürésítsük, hiszen ilyen
kor vegyszermentes. A mediter
rán étrend elsősorban a friss
idényzöldségekre és gyümöl
csökre épít. Nem minden fo
gást, de jó minőségű tésztát du
rum lisztből, finom paradicso
mot, édes hagymát és a nálunk
készült sonkát bárhol beszerez
hetjük már. Az olasz konyha sok
tésztás fogyasztása pedig egész
séges ebből a búzából, mert
könnyű, vitaminban és rostban
gazdag. Egy héten kétszer bát
ran fogyaszthatjuk!

#szarkazsófi

Bevásárlólista: 500 g spagetti tészta (100% durum)
• 5 db édes, leves paradicsom • 150 ml sűrített para
dicsompüré • 3 gerezd fokhagyma • 1 fej lila hagyma
• 1 kk. cukor • 100 ml olívaolaj (100% extra szűz) • 1
csokor firss bazsalikom • 2 kk. só
Feltét: 100 g mozzarella • 50 g reszelt parmezán •
100 g erdei szeletelt sonka • capribogyó/fekete olíva

Elkészítés: 1. A tésztavizet 1 ek. sóval,
1 ek. olívaolajjal felforralom és beleteszem
a spagettit 57 percre, a csomagoláson írt
főzési időt betartva. Öblítés nélkül egy tál
ba kiszedem, 1 kk. olívaolajjal elkeverve. 2.
A szószhoz 50 ml olívaolajon megpirítom
a hagymát, majd hozzáadom a cukrot, pi
cit hagyom megbarnulni, erre pedig a koc
kázott paradicsomot, amit lepirítok szin

tén magas lángon. Jöhet a fokhagyma, a
püré, a fél dl víz, a só, a bors és lefedve 20
percig alacsony lángon főzöm. 3. Amikor
elkészült, hozzáadom a friss, aprított ba
zsalikomot és a kifőzött tésztát, esetleg re
szelek ilyenkor hozzá egy gerezd fokhagy
mát. 4. Tálalásnál rózsákban díszítem a
sonkával, majd mozzarellával, sajtokkal,
caprival és pár csepp olívaolajjal.
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

ÁLLÁS

Cégünk keres győri munka
helyre CNCgépkezelőket, ki 
emelt bérezés: 2000–2100 Ft
nettó/ óra. Győri, illetve Győr
környékiek előnyben, utazás
biztosított. Érdeklődni: 06
20/2652969 telefonszámon.

Nyugdíjasok jelentkezését várjuk
rész, folyamatos munkavégzés
re: büfépénztáros, porciózó, sza
kács, takarító, konyhai kisegítő,
csőhálózatszerelő, sofőr, árufel
töltő (Mosonmagyaróvár) és
több könnyű fizikai munkákra.
Jelentkezés: 0620/3357312,
96/822514. vagy Győr, Bartók
B. u. 8. Szomszédok Nyugdíjas
Szövetkezet irodájában.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá
dogos és lapos tetők, szigete
lési munkák készítése. 06
30/3556991

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Érd.: 06
70/3846557.

Mosógépek, hűtőgépek, mikro
sütők, varrógépek javítása ga
ranciával! Érdeklődni lehet tele
fonon: 0670/2404204 (Győr).   

Lomtalanítást és költöztetést
vállalok. 0620/3254156

Lomtalanítást vállalok. Ingyen ki
takarítom pincéjét, udvarát. Fe
lesleges holmit elszállítok. Akár
egész lakás ürítését is vállalom.
Tel.: 0670/8826590.

Lomtalanítást vállalnék, laká 
sok, pincék ürítését, takarítá
sát, megegyezés szerint. 06
70/6750654

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól a
pincéig. 0670/2657643

Mindennemű kárpitozást, javí
tást vállalok ingyenes felmé
réssel, vidéken is. Nagy szö

vetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198.

Kertek rendezését, fűkaszálást,
elhagyott kertek, telkek gondo
zását, fakivágást, tuják nyírását
vállalom. +3620/5172701

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere, re
dőnyjavítás. Ingyenes felmé
rés! Telefon: 0670/2339213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, lami
nált padlók lerakását vállaljuk.
0670/2458931

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes felmé
rés–szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzása.
Telefon: 0670/8846838.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron an
tik bútort, festményt, Herendi
porcelánt, Zsolnayt, kristályo
kat, ezüsttárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, dísztár
gyakat, hagyatékot vásáro
lunk. Hívjon bizalommal! Tele
fon: 0670/6405101. Díjtalan
értékbecslés! 

Kéziszerszámokat, kalapácsokat,
kulcsokat, fogókat, satukat, kis
gépeket, kerti szerszámokat,
komplett műhelyeket vásárolok.
Tel.: 0620/4153873.

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát,
Ceragem ágyat vásárolok! Tel.:
0620/5299861.

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás. Ná
dorvárosban garázst vennék.
Tel.: 0670/5642280.

ELADÓ

900 nm kert eladó. Szerszámtá
roló 3 nm. Győr, Banai út közelé
ben. Villany földkábellel bevezet
ve. Tel.: 0630/9915608.

Adyvárosban 44 nmes, erkélyes,
10. emeleti üres lakás tulajdo
nostól eladó. 0620/4407494

KIADÓ

Garázs kiadó. Győr, Marcalvá
ros II garázssor. Tel.: 06
30/9915608.

GyőrMarcalváros Ien bútoro
zatlan garzon kiadó. Érdeklőd
ni: 0620/2379332.

Balatonfüreden, Horváth Mihály
utcában 1,5 szobás, újszerű, igé
nyes apartman kiadó! Az ősfás
pihenőkerthez zárt parkoló is
tartozik, amit díjmentesen lehet
használni. Közelben: strand, be
vásárlóközpont, uszoda, Aqua
park található! Ár: 2022 ezer
Ft/nap. Tel.: 0630/4286171.

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nmes,
összkomfortos, határozott bér
leti szerződéses, felújított lakást
cserélne 3 szobás, határozott
határozatlan idejű bérlemény
re. Újváros, Bán Aladár u. kizár
va. (Hirdetésszám: 703)

Marcalváros Ien 2 szoba+hal
los, 53 nmes, összkomfortos,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 3 szobás, hatá
rozatlanhatározott idejű bérle
ményre. (Hirdetésszám: 704)

Újvárosi, 1 szobás, 38 nmes,
összkomfortos, határozott bérle
ti szerződéses lakást cserélne 2
szobás, 48–55 nmes, határo
zotthatározatlan idejű, tároló
val rendelkező, max 2. emeleti
bérleményre. Panel, központi
fűtésű bérlemény és Bán A. ut
ca kizárva. (Hirdetésszám: 619) 

Belvárosi, 1 szobás, 20 nmes,
komfortos, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cserélne
2 szobás, földszinti vagy első
emeleti, 45–70 nmes, belvá

rosi, határozatlan idejű bérle
ményre. Panel kizárva. (Hirde
tésszám: 620)

Belvárosi, 1 szobás, 34 nmes,
összkomfortos, határozott bérle
ti szerződéses lakást cserélne 2
szobás, lift nélküli házban csak
földszinti, 4050 nmes, határo
zotthatározatlan idejű bérle
ményre. (Hirdetésszám: 621)

Adyvárosi, 3 szobás, 62 nm
es, összkomfortos, határozat
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1+fél szobás, határo
zatlan idejű, belvárosi, szigeti
vagy révfalui bérleményre.
(Hirdetésszám: 622)

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-30/235-9911 • +36-70/427-6000

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó egy
2006-ban épült társasházi, 61 nm-
es, teraszos, földszinti lakás, nappa-
lival+2 szobával, mûanyag nyílászá-
rókkal, egyedi gázfûtéssel, saját pin-
cei tárolóval, olcsó közös költséggel. 

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Likócson eladó egy 1600 m2-es tel-
ken álló, 140 m2 lakóterületû, nappali
+ 4 szobás, alápincézett, garázsos
csa ládi ház 2 fürdôszobával, több fû té -
si lehetôséggel, klímával, térköves be-
állóval, gyümölcsössel és kerti tóval. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôrújbaráton belsô kétszintes,
150 nm-es családi ház eladó, nap-
palival + jelenleg 4 szobával. Több-
féle fûtéssel, pincével, parkosított ud-
varral. Nagycsaládosoknak kiváló! 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr Szabadhegy új lakóparkjában
1. emeleti, 45 nm-es, nappali + 1
szobás lakás, 7 nm-es erkéllyel el-
adó. Többféle garázs vásárolható!
Az ár emelt szintû fûtéskész állapot-
ra vonatkozik. Átadás: 2020. tavasz.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôrszemere-Nagyszentpál új épí -
tésû részén eladó 80 nm-es, nappali
+ 3 szobás, új építésû ikerház, 13
nm terasszal. A házhoz tartozó telek-
rész: 550 nm. Nincs közös fal a
szomszéddal, teljesen körbekeríthetô.

Budai Mónika: 
30/640-8794

Gyôr-Ménfôcsanak és Gyôrújba-
rát határán eladó új építésû, földszin-
ti, 61 m2-es, nappali+2 szobás tár-
sasházi lakás; 7 m2-es terasszal és
88 m2-es kertkapcsolattal. Parkolás:
külön kérhetô! CSOK igényelhetô!

Horváth Csilla:
70/321-7759

Ár: 31,6 M Ft Ár: 25,5 M Ft 

Sáráson 305 m2 telken, 80 m2-es,
kétszintes, amerikai konyhás nappali
+ 2 szobás tégla családi ház, 24 m2-
es fedett terasszal, pincével és kerti
tárolóval eladó. A házat 2018-ban
teljesen felújították. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôrújbarát és Ménfôcsanak ha-
tárán, csendes lakóparkban, munká-
jára igényes és megbízható kivitele-
zôtôl eladó új építésû, 91 nm-es iker-
ház. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 3 szoba.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 26,9 M Ft 

Gyôr kertvárosi részén, új építésû
társasházban eladó egy 43 nm-es,
földszinti nappali + 1 szobás lakás,
34 nm-es kerttel. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik. Vár-
ható átadás: 2020. december vége. 

Tomena Ildikó: 
20/669-3903 Ár: 18,823 M Ft 

Gyôr-Kisbácsán új építésû, 72 m2-
es nappali+3 szobás, teraszos, föld-
szinti lakás, kocsibeállókkal eladó.
Emelt szintû fûtéskész állapotban,
kulcsrakész befejezés kérhetô! Vár-
ható átadás: 2019. év vége.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 36 M Ft 

Gyôr-Szigetben új építésû társas-
házban eladó egy tetôtéri bruttó
84,5 nm (nettó 63,7 nm) nappa-
li+2 szobás lakás. Zárt udvari parko-
lás vásárolható! Várható átadás:
2020. december vége.

Tomena Ildikó: 
20/669-3903 Ár: 29,9 M Ft 

Gyôr-Adyvárosban 6. emeleti, 53
nm-es, 2 szoba+hallos panellakás 12
ponton záródó biztonsági ajtóval eladó.
Közös költség: 15.900 Ft, mely még
1 évig a fûtés-kor sze rû sít és díját tartal-
mazza. Könnyen megközelíthetô!

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 21,9 M Ft 

A Duna Center közelében eladó
egy 833 m2-es ipari-kereskedelmi te-
rületté minôsített telek, zártkerti ré-
szen. Szélessége 20 m, beépíthetô-
sége 30%-os. Villany van, a víz fúrt
kútból nyerhetô.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 7,5 M Ft 

Gyôr kertvárosi részén földszinti, 56
nm-es, nappali+2 szobás lakás 45
nm saját kerttel eladó. Fûtés: házköz-
ponti, padlófûtés, egyedi mérôvel. Az
ár emelt szintû fûtéskész állapotra vo-
natkozik. Átadás: 2020. ôsz.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 23,244 M Ft 

Ár: 34,9 M Ft 

Ár: 59,5 M Ft Ár: 24,9 M Ft 

Gyôr-Gyirmóton eladó egy 90 nm-
es, belsô kétszintes, kertes sorházi
lakás, beépített gépes amerikai kony-
hával, 3 hálószobával, 1 fedett, 2 ud-
vari beállóval, gázkazánnal. Decem-
ber végi költözéssel! 

Tomena Ildikó: 
20/669-3903 Ár: 34,99 M Ft Ár: 39,99 M Ft Ár: 22,5 M Ft 

Belvároshoz közel, Szigetben eladó
56 m2 + 4 m2 erkély alapterületû,
amerikai konyhás nappali + két há-
lószobás, belsô udvarra nézô lakás.
Fûtés: házközponti, egyedi mérôvel.
Udvari kocsibeálló vásárolható! 

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 27,489 M Ft 
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Szabadhegy, Panoráma Lakópark
60—70 nm-es, 3—4 szobás

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS LAKÁSOK
megvásárolhatók a beruházónál!

Értékesítés a beruházónál:
20/269 3234 • 20/966 1750 

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

A HÁZ CSAK EGY ÉPÜLET,
DE AZ OTTHON EGY ÉRZÉS!

CSALÁDBARÁT BERUHÁZÁS
Használja fel a babaváró hitelt nálunk!

Kedden befejeződött a szabadhe
gyi 3as számú tavon a hínár vágása,
a munka már aznap folytatódott az
Adyvárosi Ies számú tavon. A be 
avatkozásra azért van szükség, mert
a vízinövény kezdte belepni a vízfel
színt. A hínárvágásnak köszönhetően
javulnak a vízi élőlények életfeltéte
lei, lassul az eliszaposodás, látványát
tekintve pedig jobban beleilleszkedik
a tó a városias környezetbe. 

A munka elvégzésére a GyőrSzol
Zrt. egy speciális, nagy teljesítményű
nád és hínárvágó gépet vesz igénybe,
melyet alvállalkozó üzemeltet. A gép
kezelője a tó felső harmadáig meríti a
vágószerkezetet, majd előre haladva a
gép mélyen levágja a növényzetet. Az
így levágott hínárt legyűjtik a víz felszí
néről, majd elszállítják a tó partjáról. 

A következő hetekben a szabadhe
gyi 2es tavon is megtörténik a hínár
vágása.

Egy új törvényi rendelkezés értelmében egye
dül a mellékvízmérők cseréjéért kell fizetni, erről
viszont mindig előzetesen, hivatalos levélben ér
tesítjük érintett ügyfeleinket.

Nem csak a vízórával, hanem a csatornával is
szoktak ügyeskedni. Időnként környékünkön is
megjelenik az a társaság, melynek tagjai csatorna
tisztítás ürügyén néhány perces munkáért több
tíz ezer forintot is bezsebelhetnek. Idén még nem
hallottunk róluk, de nem valószínű, hogy kihagy

Vízórát cseréltek volna ötvenezer forintért

ják megyénket. Legutóbbi trükkjük, hogy mindany
nyian formaruhában vannak, jegyzőkönyvet, ha
misított igazolványt és megbízólevelet is hoznak
magukkal.

A jóhiszemű lakók vagy alkalmazottak könnyen
bűncselekmény áldozatává válhatnak. Néhány
perces munkáért több tízezer forintot is bezsebel
hetnek az „utazó csatornatisztítók”.

Az elkövetők a szervezettség látszatát keltik, bi
zalmat ébresztve ezzel az idősekben. Ha a trükk
sikerül és beengedik őket, elterelik a tulajdonos fi
gyelmét, majd megszabadítják értékeitől.

Az idős emberek mellett gyakran intézménye
ket, üzleteket, akár iskolákat is célba vesznek a
trükkös csatornatisztítók. Valamilyen fedőtörté
nettel félrevezetik az alkalmazottakat: „a főnök
ezt már megrendelte, pikkpakk végzünk, itt tes
sék aláírni és fizetni”. Nagyon vastagon fog a ce
ruzájuk, a tisztességes ár 810szeresét legom
bolhatják.

Jó tudni, hogy közterületi víznyelők, csatornák
és aknák tisztításáért soha senki nem kérhet
pénzt. Ezt a vízmű dolgozói ingyenesen, Pannon
Vízlogós, sötétzöld egyenruhában végzik. Ha va
laki víznyelő vagy csatornadugulást szeretne be
jelenteni, akkor a 0680/204086os telefonszá
mon éjjelnappal megteheti. Azt pedig mindenki
jól gondolja meg, hogy saját ingatlanába, lakásába,
bérleményébe kit enged be! Hibabejelentésnél,
csatornadugulásnál az „igazi csatornatisztítók” hí
vásra érkeznek, mindig a bejelentőt keresik, név
és telefonszám alapján. Legyenek óvatosak, ne vál
janak csalók áldozatává!

Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.

TRÜKKÖS CSALÓK a láthatáron

Szöveg és fotó: GyőrSzol Zrt.

Hínárvágás
a tavakon
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Álláshirdetés

Álláshirdetés

Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

A Győr-Szol Zrt. Városüzemelte-
tési és Kivitelezési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás 
munkaidő, egy műszakos munkarend

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-
Szol Zrt. Munka-bérügyi osztály, 9024 GyŐr,
Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az
e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör
megnevezését.

feltétel: szakirányú végzettség

feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
gépkocsivezeto

´́ ´́

feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

festo
feltétel: szakirányú végzettség

´́

komuves
feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

Álláshirdetés

Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre
várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-bérügyi osztály, 9024
GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a munkakör 
megnevezését.

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

gépi forgácsoló

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány,
egyetemes forgácsológépeken 
szerzett gyakorlat

Feltétel: autogén, AWI és bevont 
elektródás hegesztő vizsga 
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´́

´́ ´́
´́ ´́

A GYŐR-SZOL Zrt. pályázatot hirdet

munkakör betöltésére

Feladatok: A társaság teljes körű városüzemeltetési és építéskivitelezési, fenntartási felada-
tainak tervezése, előkészítése, felügyelete és a szakterület irányítása.

Pályázati feltételek: Főiskolai vagy egyetemi végzettség (építőmérnök, kertészmérnök, agrármér-
nök) • Többéves vezetői tapasztalat • Önálló munkavégzés, terhelhetőség • Büntetlen előélet

Az elbírálásnál előnyt jelent: • A pályázat szerinti területen szerzett legalább 3 éves vezetői gya-
korlat, szakmai tapasztalat • A tevékenységhez kapcsolódó szakvizsgák • Közbeszerzési területen
szerzett tapasztalat • Logisztikai folyamatok összehangolásában szerzett tapasztalat • Építőipari
területen, épületfenntartásban szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • Fényképes szakmai önéletrajz,
motivációs levél • Szakterület rövid és középtávú elképzelésének bemutatása • Végzettséget
és/vagy képzettséget igazoló okiratok másolata • Munkába állás legkorábbi időpontja mun-
kabérigény megjelölésével • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány (utólag
is benyújtható) • Nyilatkozat a pályázó hozzájárulásáról, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
illetve hogy pályázati anyagát, személyes adatait a pályázatot kiíró vagy annak megbízottja(i)
a vonatkozó jogszabályok szerint megismerhetik • Nyilatkozat arról, hogy nem áll fenn össze-
férhetetlenségi ok, illetve a pályázat elnyerése esetén azt a munkakör betöltéséig megszünteti
• Nyilatkozat arról, hogy a pályázat elnyerése esetén a vezetői megbízással járó vagyonnyilat-
kozat-tételi kötelezettségének eleget tesz

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázatokat „Városüzemeltetési és kivitelezési igazgató” jelige feltüntetésével a GYŐ R-SZOL Zrt.
vezérigazgatói titkárságára kérjük eljuttatni (9024 GyŐr, Orgona u. 10.). A munkakör részletesebb
megismerésével kapcsolatban igény esetén a konzultáció lehetŐségét biztosítjuk. (Munka-bérügyi
osztály, telefonszám: 96/511-420/149 mellék).

városüzemeltetési
és kivitelezési igazgató

A Győr-Szol Zrt. takarítási csoport-
ja felvételt hirdet az alábbi mun-
kakör betöltésére:

takarító
Feladat: A Győr-Szol Zrt. tulajdoná-
ban és kezelésében lévő épületek ta-
karítása napi 6 órás munkarendben.

Jelentkezési határidő: 2019. július 29.

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk:
GyŐr-Szol Zrt. Munka-bérügyi osztály,
9024 GyŐr, Orgona utca 10. vagy munka-
ugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja
rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel:
Takarító munkakör.

Szünetel a melegvíz-
szolgáltatás
A Győr-Szol Zrt. értesíti a tisztelt fo-
gyasztókat, hogy karbantartási mun-
kálatok miatt a melegvíz-szolgáltatás
augusztus 6-án, kedden 3–20 óráig a
város egész területén szünetel. Kérjük
fogyasztóink szíves megértését!

A rekonstrukció során a Vasudvar
ban a fenntartás megkönnyítése ér
dekében a zöldterületre automata
öntözőrendszert telepítettek, így ösz
szesen mintegy 500 négyzetméter
nagyságú füves rész öntözése vált
megoldhatóvá, ezzel együtt gazdasá
gossá. Rendbe tették a járdák és a
térköves részek burkolatát is.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,
a körzet önkormányzati képviselője és
Radnóti Ákos városüzemeltetésért fe
lelős alpolgármester a fejlesztés továb

bi részeiről elmondta: az átmenő gya
logos forgalmat is szolgáló belső udvar
növényvilága is megújult. A kertészek
elültettek egy japán juharfát és három
virágzó orgonát. A cserjeágyak pótlásá
ra összesen 120 kecskerágó került a
földbe. A díszítőérték fokozása érdeké
ben 360 évelő növényt is telepítettek,
köztük árnyékliliomot, kis meténget és
provanszi levendulát.

Győrben az utóbbi években roha
mosan nő az automata öntözőrendsze
rek száma, hiszen ilyen található most

már a Szent István úti sávelválasztóban,
a várfal alatti játszótérnél, a Kuopio
Parkban, a rakparti sétányoknál, a fel
újított körforgalmakban, a szökőkutak
zöldterületén, az adyvárosi tó pihenő
parkban és a várjátszótéren is. A fej
lesztések folyamatosak, a napokban is
zajlik a Szent István út mellett futó jár
daszakaszokon annak a 41 darab spe
ciális virágládának a kihelyezése, ame
lyekben mini automata öntözőrend
szer juttatja a szükséges vízmennyisé
get a növények tövéhez.

MEGÚJULT
a Vasudvar
Szöveg: GyőrSzol Zrt.  /  Fotó: Marcali Gábor

Megújult a város központ
jában, a Baross Gábor út és
az Árpád út sarkán lévő tár
sasház belső udvara, nép
szerű nevén a Vasudvar.
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KLÍMA AKCIÓ! (A beüzemelésben segítünk)

GREE COMFORT X
2,6 KW 160.000 Ft
3,5 KW 180.000 Ft

Az árak áfával együtt értendôk.

DAIKIN FTX + RXB
2,5 KW 200.000 Ft
3,5 KW 220.000 Ft
5 KW 350.000 Ft

MIDEA BLANC
2,5 KW 150.000 Ft
3,5 KW 160.000 Ft
5 KW 220.000 Ft

SEGÍTÜNK A TERVEZÉSTÔL A KIVITELEZÉSIG!

KÚTFÚRÓ CSÖVEK Automata öntözôrendszerek

Nagyon fiatalok még, az idősebbek is csak
kétévesek. A beköltözésük után félénkek vol
tak, a házukból is alig merték kidugni az orru
kat. Zágrábban a kifutójukat dús növényzet
takarta, így az emberekkel ott szinte nem is
találkoztak. Nálunk a kifutójuk nyitott, ezért
hozzá kell még szokniuk az új környezethez.
Tréner kollégáink az első naptól foglalkoznak
a csapattal, hogy oldják a kezdeti stresszt. Ha
mar megtanulták, hogy nem kell félni, és
hogy jutalmat kapnak, ha teljesítik a felada
tokat, így már sokkal bátrabban szaladgálnak,
érdeklődőbbek lettek.

A vidrák ragadozók lévén elsősorban ha
lat esznek, apró termetük ellenére nagyon
jó vadászok. A mi vidráink nem válogatnak,
bármit kapnak, szívesen fogyasztják. Ked
vencük a főtt tojás és a földimogyoró. Hor

vátországban, a tenger közelsége miatt
kagyló és rák is színesítette az étlapjukat.

Ők a legkisebb vidrafaj a világon, Délke
letÁzsiában, DélIndiában, DélKínában, In
donéziában és a Fülöpszigeteken honosak.
Az ottani édesvízi nedves élőhelyeken és a
mangrovemocsarak vidékén élnek. A vid
rák monogám állatok, egy életre választják
a párjukat és együtt nevelik a kölyköket. A
fiatalok sokszor a szüleikkel maradnak és
így alkotnak később 1012 fős csoportokat.
A családban a nőstények a dominánsak, a
hímek vadásznak élelem után a családnak.

Rendkívül barátságos és játékos termé
szetű kis állatok. Bájos és kíváncsi termé
szetük mindenki szívét rabul ejti. Látogas
sanak el hozzánk, és nézzék meg ezt a vi
dám lánycsapatot!

Szemfüles látogatóink észrevehették, hogy július elején
tüneményes új lakók költöztek a Xantus János Állatkert
be: Horvátországból, a zágrábi állatkertből három bájos
vidralány érkezett hozzánk.

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert

VIDRÁK
Cuki

érkeztek
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A magyar válogatott a csoportkör
ben Ausztriát, Montenegrót és Spa
nyolországot, a középdöntőben Nor
végiát és Romániát, az elődöntőben
pedig Oroszországot győzte le, vagyis
a tavalyi debreceni U20as világbaj
nokság után egy teljesen más keret
tel ezúttal is százszázalékos teljesít
ménnyel lett aranyérmes. A lányok a
fináléban 27–20ra verték Hollandi
át. Ez volt az a döntő, ahol az ezüst 
érmes sem tűnt csalódottnak.

„Őszintén szólva kicsit sem érde
kel az eredmény. Nagyot küzdöttünk
az egész tornán, a csapat pedig fan
tasztikusan teljesített, természete
sen büszke is vagyok rájuk. Hatalmas
ajándék számunkra, hogy egy telt há
zas arénában játszhattunk Ebdön
tőt. A helyes úton vagyunk és egy
rossz szavam sincsen a lányokra, örü
lünk annak, hogy itt lehettünk” – nyi
latkozta Tijstermann Monique, Hol
landia szövetségi kapitánya.

„Nagyon örülök, hogy ezzel a kor 
osztállyal is sikerült megtalálnunk a

Szerző: Nagy Roland
Fotó: 

A magyar női junior válogatott
történelmi lehetőség előtt állt a
győri Európabajnokság döntőjé
vel, először szerezhetett aranyér
met. Ez a korosztály a korábbi
kontinensviadalokon háromszor
is elvesztette a finálét. Az elődök
2002ben, 2009ben és 2013
ban állhattak a dobogó második
fokára. Az Audi Arénában múlt
vasárnap telt ház, 5500 szurkoló
fogadta a lányokat a Hollandia
elleni döntőben.

tözője volt a miénk, ők ott százszáza
lékosak voltak, most mi is, szóval
nem rontottuk az öltöző átlagát” –
tette hozzá Golovin, és hangsúlyozta,
reményei szerint Kim Rasmussen, a
felnőtt nemzeti csapat szövetségi ka
pitánya az aranyérmes fiatalok közül
is válogat majd.

A magyarok már a
csoportkörből va
ló továbbjutás
sal biztosí
tották rész
vételüket a
jövő évi ro
mániai U20
as vbn. A tor
na All Star csapatá
ba Kácsor Gréta ke
rült be, az Eb legjobb védőjátékosának
Kuczora Csengét, a döntő legjobbjá

nak pedig a kapus Herczeg Lilit válasz
tották. „Rettentően boldogok va
gyunk, még fel sem fogtuk, mi történt.
A mérkőzés alatt végig izgultam, de
szerencsére ez csak hozzátett a telje
sítményhez. A szurkolók támogatása
elképesztő volt, a döntő megnyerésé

hez viszont kellett a
csapatmunka is.

Nem zavar,
hogy nem
én kap
tam a tor
na legjobb

kapusa cí
met, az orosz

Anna Veresh
chak is megérdemel
te, emiatt nincs ben

nem fájdalom” – nyilatkozott a Mo
sonmagyaróvár játékosa, Herczeg Lili.

közös nyelvet, és köszönöm a közön
ségnek a segítséget, mert belehajtot
tak minket a győzelembe” – mondta

a lefújás után Golovin Vlagyimir, a
magyar csapat edzője. A torna előtt
hat hétig dolgozott együtt a keret,
ezért nagyon jó volt a játékosok erőn
léte, ami a fináléban is látszott, hi
szen a hollandok elfáradtak, a hazai
együttes diktálta tempótól. „Igazából
engem nem is érdekel az eredmény.
Én az olyan fiatalokat szeretem, akik
küzdenek, csinálják a dolgukat. Min
denki hibázik, de azzal nem szabad
foglalkozni, mert ezekből az embe 
rekből lesznek a győztes típusok. Ér
dekesség, hogy a BLgyőztes ETO öl

Tartották
az öltözô átlagát

EURÓPA TRÓNJÁN
a magyar lányok
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Fotó: Marcali Gábor

Fotó: Marcali Gábor
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Balázs vasárnap pályafutása során először volt döntős ATP
tornán. A magyar teniszező a horvátországi Umagban a selej
tezőből jutott fináléba, ahol viszont alulmaradt a negyedik he
lyen kiemelt szerb Dusan Lajoviccsal szemben. A GYAC tenisze
zője elmondta: úgy ment fel a pályára a végül a 7:5, 7:5re el
vesztett fináléban, hogy nála jobban senki sem akarja a győzel
met, és bár kissé csalódott a vereség miatt, még sincs elkese
redve, mert ellenfele, a negyedik helyen kiemelt és másodszor
ATPdöntős szerb Dusan Lajovic nagyon jó játékos.

„Bennem volt már hat meccs. Hogyha egy kicsit több ener
giám marad, akkor talán megcsinálom az első szettet, amely
ben 5–3ra vezettem, és akkor minden másképp van. Ilyen fá
radtan is volt azonban esélyem” – nyilatkozta Balázs. Hozzátet
te: a fináléban próbált felszabadultan játszani úgy, hogy nincs
semmi veszítenivalója, és ennek szellemében kihozni magából
a maximumot. Balázs Attila kiemelte: nem számított rá, hogy
döntős lesz az 524 ezer euró (168 millió forint) összdíjazású tor
nán, de mégis benne volt a levegőben a kiemelkedő szereplés.

„Éreztem, hogy hétről hétre jobban megy a játék, közben pe
dig jó játékosokat tudtam megverni. Igaz, nem zsinórban, mint
most. Megérdemeltük, hogy most végre kijött a lépés” – nyi
latkozta a harmincéves Balázs Attila.

Győr számos sportrendezvénynek
adott helyet az elmúlt években, de
ez az első alkalom, hogy a három fo
lyó városa a mazsorettek otthonává
válik. A Városi Egyetemi Csarnokban
rendezik augusztus 15–18. között a
Mazsorettsport Európa Bajnokságot
és Nemzetközi Kupát, a Dunakapu té
ren pedig szabadtéri menettáncver
senyek is színesítik a programot. Aki
ellátogat a versenyre, nemcsak ma
gyar, de francia, horvát, cseh, szlo
vák, lengyel, ukrán és bolgár verseny
zőkkel is találkozhat.

Először mindenki a nagy létszá
mú felvonuló csoportokra gondol a
„mazsorett” hallatán, de napjainkra
ez a sportág kevéssé őrzi hagyomá
nyos jellegét, a használt eszközök és
a sportági szabályok függvényében
inkább a társastánc, a modern és
kortárs tánc irányába mozdul el. A
versenykategóriákat tekintve szín
padra lépnek egyéni és páros ver
senyzők, de kis és nagyformációk is
bemutatkoznak a zsűri előtt, elkáp
ráztatják a nézőket a négynapos ver
senysorozaton. 

Balázs Attila 66 helyet javítva legutóbbi pozícióján, a karriercsúcsot jelentő
141. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, amelynek élén továbbra
is a szerb Novak Djokovic áll.

Balázs Attila:

Aki szeretne a hagyományos
mazsorett hangulatából is egy kis
ízelítőt kapni, az a Nemzetközi Ku
pa keretein belül betekintést nyer
het a korábban jellemző, és ma
napság újra fellendülőben lévő tra
dicionális kategóriákba. A mazso

rett egy rokon ágával, a twirlinggel
is megismerkedhetnek a nézők,
amely az akrobatikai elemeknek és
a részletgazdag előadásmódnak
köszönhetően, nagyon népszerű. A
győri sportrendezvények állandó
kabalája, Hugo is megjelenik majd

a verseny arculatában, ezúttal ma
zsorett kosztümben.

A magyar küldöttség a 2018ban
Horvátországban megrendezett baj
nokságon az éremtáblázat második
helyén zárt, a hazaiak ezúttal is ered
ményes szereplésre számítanak.

RENDEZNEK

végre kijött a lépés

Ilyen még nem volt: 

MAZSORETT
Európa-bajnokságot

a városban

Fotó: 30th Plava Laguna Croatia Open Umag
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: július 26—augusztus 1.

Pecsenyekacsa

Füstölt kolozsvári
szalonna

2250Ft/kg

Marhalábszár

UHT tej 1 l
1,5%-os

1899 Ft/kg

899 Ft/kg

Mesés tejföl 20%-os, 
330 g, 663,64 Ft/kg

219 Ft/db

Kristálycukor 1 kg

189 Ft/kg

Baba tusfürdô
400 ml, 1322,50 Ft/l

529 Ft/db

Tuborg sör 0,5 l
358 Ft/l

kartonos ár

179 Ft/db

kartonos ár

139 Ft/l

A Széchenyi István Egyetem B33as, női kosár
labdacsapata Horváth Dóra, Nagy Rebeka, Török
Barbara, Perl Zsófia összeállításban Barthalos Ist
ván edző irányításával ezüstérmet szerzett az idei
egyetemi bajnokságban. A 2018/19es szezon zá
rásaként, a győri együttes részt vesz a portói egye
temi bajnokságon július 31. és augusztus 3. között.
A magyar színeket a Testnevelési Egyetem és a
Széchenyi István Egyetem hallgatói képviselik.

„Az elmúlt évben az európai egyetemi játéko
kon a tapasztalatszerzés volt a cél, akkor a 11. he
lyen végeztünk egy bombaerős mezőnyben. Az
Európabajnokságon a húsz legjobb női csapat
vesz részt. Az eredményt nagymértékben befolyá
solja a csoportok sorsolása. Kiemelés nincs, így
bárkivel összekerülhetünk. Ennek függvényében
a célunk, hogy a tavalyi eredményünknél jobbat
érjünk el” – mondta Barthalos István.

Javítanának
az egyetemisták

A nyitott kapus tréningen a szurko
lók a nyári szünetet követően ismét ta
lálkozhatnak a csapat tagjaival, az ed
zői stábbal és megismerkedhetnek az
új játékosokkal, hiszen Katarina Bula
tovic, Beatrice Edwige, Faluvégi Do
rottya, Amanda Kurtovic és Estelle Nze
Minko is a csapattal készül már. Az ed
zés végén közös fotók is készülhetnek
a kézilabdás lányokkal. Az Aréna főbe
járatát 16 órakor nyitják a szervezők,
akik kérik a drukkereket, hogy innen
közelítsék meg a lelátót.

A nyílt edzést követően a hazai
rendezésű felkészülési mérkőzéseké
lesz a főszerep. Július 31én, szerdán
18 órakor a Magyarországon edzőtá
borozó délkoreai válogatottat fogad
ja az ETO, majd augusztus 2án, pén
teken 18 órától az MTK Budapest
együttesével meccselnek Görbiczék,
szintén az Audi Arénában. Az edző
mérkőzésekre a belépés ingyenes,
ezeket a találkozókat a klub hivatalos
Youtube csatornáján élő közvetítés
ben is láthatják.

Az Audi ETO KC augusztus 5én kezdi
meg a 2019/2020as szezon hazai mér
kőzéseire érvényes bérletek értékesíté
sét. A korábban kialakított rendszernek
megfelelően egész szezonra szóló bérle
teket vásárolhatnak a csapat szimpati
zánsai és az érdeklődők. Az új szezonban
az ETO várhatóan 21 tétmérkőzést ját
szik hazai pályán: 13 bajnoki mérkőzés
mellett három Bajnokok Ligája találkozó
biztosan, három középdöntő és egy ne
gyeddöntő pedig az eredményektől füg
gően lehet majd az Arénában.

NYILVÁNOS EDZÉSEN várják a szurkolókat

A hagyományokhoz hűen a 2019/2020as szezon felkészülési időszakának kezdetén is nyilvános
edzéssel várja a szurkolókat a Győri Audi ETO KC július 30án, kedden 17 órakor az Audi Arénában. 
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