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„A program célja az egészségügyi terület népszerűsítése és
a tudatos pályaválasztás erősítése. Az önkéntesek mentőápolói
ismeretet sajátítanak el, idegen nyelvi órákon vesznek részt, va
lamint különböző munkafolyamatokba kapcsolódnak be szak
mai felügyelet mellett” – tudtuk meg Sziki Zoltántól, a projekt
szakmai vezetőjétől.

Azokat a középiskolai tanulmányaikat befejezett fiatalokat
célozzák meg, akik még nem rendelkeznek kiforrott pályavá
lasztási tervekkel, de érdeklődnek az egészségügyi terület kí
nálta karrierlehetőségek iránt. A külföldi jó gyakorlatokat követ
ve, az Országos Mentőszolgálat olyan komplex ifjúsági progra
mot dolgozott ki, melyben a 6 hónap időtartamú önkéntes

munka révén a fiatalok testközelből megismerhetik a sürgőssé
gi ellátás működését, a kapcsolódó szakmákat és elhelyezkedési
lehetőségeket. A fiatalok munkáját és szakmai előrehaladását
képzett tanácsadók segítik a program során, ezzel támogatva a
tudatos pályaválasztást.

A projekt országos lefedettségű, érinti Győrt is. A cél, hogy
minden fiatal számára adott legyen a lehetőség a programban
való részvételre. A projekt keretén belül az Országos Mentő
szolgálatnál a 6 hónapos önkéntes munka mellett a Gyakorló
mentőápoló OKJs képzés is elkezdhető, amelynek első 6 hóna
pos költségét a projekt átvállalja, ez a támogatás három modul
záró vizsga megszerzését is tartalmazza.

ajánló

ajánlóÖsszesen 9 millió forint értékben, két Marcalváros IIn
található játszótér is új eszközökkel bővült a közelmúlt
ban – erről Rózsavölgyi László, a körzet önkormányzati
képviselője számolt be a Győr+ Televízió Híradójának.

Az Illyés Gyula és a Kovács Margit utcai parkok népszerűek
a családok körében, s a szülők kérték, hogy telepítsenek újabb,
modern eszközöket a két érintett játszótérre. A lakótelepen sok
kisgyermekes család él és sokan is költöznek oda, nekik kedve
zett a legújabb fejlesztés. Amikor stábunk a helyszínen járt, ép
pen két kislány, Mira és Jázmin próbálták ki a játékokat. „Szün
idő van, sokat vagyunk a játszótéren, napközben is, de főleg es
ténként, amikor már nincs olyan meleg” – mondták a gyerekek.
„Sokat járom Marcalváros IIt, szerencsére az itt élők mindig
őszintén elmondják, ha valamire szükségük van, most is így tör
tént” – magyarázta Rózsavölgyi László és hozzátette, több szülő
személyesen kereste meg, hogy jó lenne néhány új játék az Ily
lyés Gyula utcai játszótérre, és ha van rá mód, akkor a Kovács
Margit utcaira is. „Én is látom, hogy esténként szinte sorban ál
lás van ezeken a játszótereken, annyi a gyerek, hogy egyegy
hinta, mászóka vagy más eszköz szinte állandóan foglalt” – mu
tatott rá Marcalváros II önkormányzati képviselője.

A két parkba összesen 9 millió forint értékben telepítettek
új eszközöket a GyőrSzol Zrt. segítségével.

SZÜLŐK KÉRTÉK
az új játékeszközöket

Elindult az Országos Mentőszolgálat fiatalokat célzó önkéntes programja,
amely keretében százötven 18 és 22 év közötti fiatal számára nyílik lehető
ség, hogy betekintést nyerjen Magyarország legnagyobb egészségügyi szer
vezetének mindennapjaiba. A Legyél hős! elnevezésű program Győrben is
elérhető, az önkéntességgel töltött hónap után pedig akár szakmát is tanul
hatnak a fiatalok.
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Az egyetemekre, főiskolákra készü
lő és ott tanuló diákokra országszerte
több mint tízezer albérlet vár. A legol
csóbb albérletek közé tartozó garzo
nok átlagos bérleti díja Budapesten jú
liusban 140 ezer forint volt, a panele
ké pedig 125 ezer forint. A nagy egye
temi városok közül Győrben a legdrá
gábbak az árak, egy panellakásért át
lagban 100 ezer forintot kérnek, egy
garzonért pedig 58 ezer forintot.

„Az országos albérletkínálatban
1150 panellakás és majdnem 2500
garzonlakás található. A diákok legin
kább ezeket a lakásokat keresik” –
mondta Balogh László, az
ingatlan.com vezető gazdasági szak
értője. Pécsen és Győrben a kínálat
ötödét teszik ki a garzonlakások,
Debrecenben és Szegeden csupán
1415 százalék volt az arányuk. Akár
havonta több tízezer forintot is meg
spórolhat, aki panellakást vagy gar
zont bérel. 

Júliusban a fővárosi kiadó laká 
sokért átlagosan 160 ezer forintot kér
tek. A 40 négyzetméternél kisebb gar
zonokért 140 ezer forintot, a panella
kásokért pedig 125 ezer forintot. A
debreceni albérletpiacon júliusban
100 ezer forintnál járt az átlagos bér
leti díj. A panellakások esetében 95
ezer forintra, a garzonoknál pedig 80
ezer forintra rúgott. A szegedi piacon

100 ezer forintos átlagos bérleti díjjal
mennek az albérletek. A paneleknél
95 ezer forintot, a garzonokért 85
ezer forintot kell adni havonta. 

Győrben a 100 négyzetméteres
nél kisebb albérletek átlagosan 110
ezer forintba kerülnek, a panelek alig
olcsóbbak, 100 ezer forintot kell ér
tük adni, míg a 40 négyzetméteres
nél kisebb garzonoknál 58 ezer forint

az átlag. Pécsen az összes albérlet át
laga 95 ezer forint. Ennél 5 ezer fo
rinttal alacsonyabb a panellakások
havi bérleti díja, a garzonoké pedig
80 ezer forint. 

A fővárosban érdemes körbenézni
az intézményfüggetlen magánkollégi
umok között is. Ezek a lakóegységek
esetenként, habár jóval drágábbak,
mint a hagyományos kollégiumok, az
albérletnél még mindig olcsóbbak. Az

egyszemélyes szobához havi 6065
ezer forintért lehet hozzájutni. Ezek
mellett megtalálhatók a külön fiú és
lánykoleszok, ahová 7080 ezer forin
tért lehet bekerülni, itt az albérletek
hez hasonlóan kauciót is kérnek.

Az egyetemisták körében népsze
rű fővárosi kerületekben 2–4 éves
bérlés helyett érdemesebb lehet la
kást vásárolni – derült ki a Takarék In

dex friss elemzéséből. A bérleti díjak,
a lakásárak és a tartózkodás terve
zett időtartama alapján számolt úgy
nevezett fedezeti időtáv – amely
megmutatja, legalább mennyi idő
után érdemesebb megvenni, mint ki
bérelni egy lakást – az index készítői
által vizsgált budapesti kerületekben
1,8–6 év közötti. Az egyetemisták kö
rében népszerűbb VII., VIII., IX., XIII.
és XIV. kerületben már 2–4 éves bér

lés helyett is érdemesebb lehet a vá
sárlást választani. A vidéki nagy egye
temi városokban rövidebb idő alatt
is meghaladhatják a bérlés költségei

a vásárlásét. Győrben 2,6 év, Debre
cenben 2,5 év után jobban megéri
megvenni az ingatlant, míg Pécsen
már 1,9 év után.

Ugyanakkor az első negyedévben
a lakáspiaci forgalom 7,4 százalékkal
nőtt. Az idén pedig az ingatlan.com
előrejelzése szerint akár 175 ezer
adásvételre kerülhet sor a piacon,
amire több mint 10 éve nem volt
példa. A lakáspiaci forgalom növeke
désében egyre nagyobb szerepe
van a vidéki vevőknek, Budapest sú
lya mérséklődik. Az árak pedig az
élénkülő keresletnek megfelelően
feljebb kerültek. A hivatalos adatok

szerint országszerte a lakások az el
ső negyedévben 9,6 százalékkal, a
használtak közel 16 százalékkal drá
gultak átlagosan. A második negyed 
évben az ingatlan.com adatai sze
rint folytatódott a drágulás. A szak
értő szerint a júliustól elérhető álla
mi támogatások, a csok bővítése, a
falusi csok bevezetése az év máso
dik felében még tovább élénkíthetik
a lakáspiaci forgalmat.

Publikusak a felvételi pont
határok, ezzel megkezdő
dött az albérletszezon,
megemelkedtek a díjak.
Körülnéztünk, milyen al
bérleti árakra számíthat
nak a Győrbe érkező és a
Győrből más egyetemi vá
rosba felvett diákok.

az albérletÁRAK
Elszabadultak

Összeállította: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Az árakkal
az élénkülô
keresletre
reagálnak
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Az Emelet a legnagyobb zenei
szerelem?

A '80as évek Első Emelet korszaka
és ez a mostani Emelet korszak min
dent visz! „Pár év” eltelt ugyan, de
ugyanazt érezzük most is a koncerte
ken, mint abban az időben. A közönsé
günk ma már nem tinédzserekből áll,
de ugyanúgy éneklik a dalokat, mint
akkoriban. Visszavisszük őket azokba
az időkbe. Érdekes az is, hogy nagyon
sok fiatal is megjelent a koncertjein
ken, minden városban látunk új fiatal
arcokat a közönség között. 

S milyen most énekelni a Csak 
azértis szerelmet? 

Áthangszereltük a dalainkat, töb
bek között az említettet is. Másképp
szólalnak meg a számaink, mint ko
rábban. 

Ha már Csakazértis szerelem:
elénekelte két győri énekes, Fred
die és Bogi. Mi a véleménye a fel
dolgozásról?

Berkes Gabival mi is részt vehettünk
a klip forgatásán és érdekes volt nézni

Az adyvárosi Tópartyn évről évre a hazai zenei élet közkedvelt elő
adói lépnek fel. Idén sincs ez másként: az Emelet érkezik, Kikivel és
Berkes Gáborral a soraiban. Előbbivel beszélgettünk. 

és hallani a dalt ebben a „lányfiú” fel
állásban. Az elsők között hallhattuk a
dalt Bogiéktól, és nagyon tetszett.

Maradjunk is Győrnél, hiszen jön
a Tóparty! Milyen emlékei vannak
a városról?

Sokat jártunk Győrbe annak idején.
Minden turnénkból kihagyhatatlan
volt a város. A győriek kedvelték a ze
nekart, és amikor a 2000es években
visszajöttünk az egyik nyárnyitóra,
örömmel láttuk, hogy megtöltöttük a
teret. Reméljük, a Tópartyn is sokan
várnak majd bennünket.

Mire számíthatunk az Emelettől?
Nagyon jó repertoárt állítottunk

össze. Sok slágert raktunk a dallistá
ba és előkerültek régen nem játszott
közönségkedvencek is.

Amúgy van kedvenc Emeletdala?
Nem nagyon tudok kiemelni

egyet sem. Ahogy most megszólal
nak a dalok, mindegyikben vannak
olyan zenei elemek, amitől izgalma
sak számomra. 

Berkes Gabival együtt kirobbanó
formában vannak! Minek köszön
hetik az állandó energiát? 

A legfontosabb, hogy jó hangulat
ban, egymást tisztelve zenélünk. Sze
retjük, amit csinálunk, figyelünk egy

másra, olyanok vagyunk, mint egy
család. Nagyon együtt van ez a csa
pat, a zenészektől a stábig, mindenki.
Élvezzük a színpadi munkát és ez a
zenénkkel átjön. A közönség megérzi,
és viszonozza a szeretetével. 

A rendezvény sajtótájékoztatóján, szerdán a helyszínen
Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkormányzati kép
viselője elmondta, az adyvárosi tó körül adott a szép kör
nyezet, így fontos számukra, hogy egész napos családi ren
dezvényt hívjanak itt életre, amelyen felnőtt és gyermek
egyaránt jól érezheti magát, ráadásul ingyenesen.

Szombaton már délelőtt fél tízkor elkezdődik a zenés for
gatag, az előző évekhez hasonlóan a Téti Fúvószenekar vonul
végig Adyvárosban, közben a gyermekeknek zászlókat is osz
tanak. A tóhoz visszatérve 10 órától Kovácsovics Fruzsina szó
rakoztatja a kicsiket, majd a BRO'n'SIS Tánciskola tart bemu
tatót. Az apróságokat kézműves foglalkozások, csónakázás,
rajzverseny, interaktív játékok, állatsimogató, omnibuszos
utazás, ugrálóvár és kisvonat is várja. A délutáni programok
leginkább a felnőtteknek kedveznek: fél öttől a Győri Nem
zeti Színház vidám műsorát élvezheti a nagyérdemű Ven czel
Kovács Zoltánnal és Nagy Grétával, 19 órától pedig Gergely
Róberté lesz a főszerep. 20 órakor köszöntőt mond Borkai
Zsolt polgármester és Radnóti Ákos, ezt követően pedig az
Emelet zenekar felel majd a jó hangulatért.

Az alpolgármester azt is elárulta, az idei Tópartyn a meg
szokott, közkedvelt programokon túl újdonságokkal is készül
nek az érdeklődőknek: a gyermekek Eurobungee trambuli
non ugrándozhatnak ingyenesen, de egy Selfiboxot is kiala
kítanak, hogy bárki megörökíthesse a Tóparty vidám pillana
tait, s a fotót persze haza is vihetik magukkal, hogy otthon
felidézzék a szép emlékeket.

ÉL ÉS VIRUL 
a Kisgeneráció! 
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Emelet Sajtófotó 

A hagyományokhoz híven ismét ingyenes programokkal várja a gyermekeket,
családokat, szórakozni vágyókat az adyvárosi Tóparty augusztus első hétvégéjén, a
Szenes Iván parkban.

Egész napos

PARTIRA készülnek a tónál

Szerző: Bodrogi Sára  /  Fotó: Marcali Gábor
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A Total Dance Fesztivál a ’90es és
a 2000es évek diszkóslágereit hozza
el Győrbe, a Városháza elé, ahol au
gusztus 24én 20 órakor kezdődik a
fergetegesnek ígérkező buli (esőnap:
augusztus 25. 20 óra).

A Safri Duo – a város Facebookol
dalának tanúsága szerint – videóüze
netben üzent a győrieknek, a beját
szásban a névjegyükké vált dobszóló
is megjelenik. A duó két dán férfi, Uf
fe Savery és Morten Friis nevéhez fű
ződik, szó szerint, hiszen az együttes
elnevezését családnevük kezdőbetűi 
ből alkották meg. A kezdetek kezde
tén klasszikus zenét játszottak, majd
a 2000es évektől nyitottak az elekt
ronikus zenei stílus felé. Különleges
ségnek számított, hogy a trance ze
nét ütős hangszerekkel ötvözték, így
született meg legnépszerűbb sláge
rük, a PlayedALive.

A nyárzáró koncerten nem csak
külföldi, de a korszak meghatározó
hazai együttesei is fellépnek. Itt lesz
például a Hip Hop Boyz. A ’90es
évek egyik meghatározó fiúbandája

A nyári szabadságok miatt egyetlen szakmában sem szünetel a rendelés a győri Petz
Aladár Megyei Oktató Kórházban, illetve annak járóbetegintézményében – mondta
el érdeklődésünkre dr. Tamás László János főigazgató főorvos.

Az ország több egészségügyi intézményében is
komoly gondot okoz a nyári szabadságolás. Nem ke
vés szakrendelés átmenetileg szünetel, mert nincs
elegendő orvos vagy asszisztens.

Győrben azonban egyetlen szakma működését
sem kellett átmenetileg felfüggeszteni. Az persze
elkerülhetetlen, mondta a főigazgató, hogy ame
lyik szakterületen máskor négy vagy öt rendelés
működik, azok közül a nyáron nem mindegyik fo
gadja a betegeket. Olyan szakma azonban nincs,

amelyiket nyáron ne tudnának felkeresni a rászo
ruló betegek. 

„Önmagunk helyett dolgozunk – fogalmazott az
egyébként szintén szabadságát töltő dr. Tamás
László János. – A szabadságok nagy részét ki kell
adnunk, hiszen a túlterhelt egészségügyi személy
zetnek is szüksége van arra, hogy nyáridőben kipi
henje év közbeni munkája fáradalmait. Ez a bete
geknek is érdeke. Három hétnél több szabadságra
azonban senki sem mehet. A távollévők helyett
kollégáik fogadják a betegeket.” 

Kérdésünkre a főigazgató főorvos arról is tájé
koztatott: a szükséges műtétek sem maradnak el,
az éppen dolgozó sebészek többet operálnak,
mint amikor a teljes létszám dolgozik.

Sajnos a környező kórházak közül több is akad,
mely bizonyos szakterületek rendelését átmenetileg
szünetelteti, derült ki felmérésünkből. A rászoruló be
tegek többsége ezáltal főként Győrben gyógyíttatja
magát. A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház mint vég
leges ellátást nyújtó intézmény nem küldheti tovább
a betegeket, csak olyan beavatkozásokra – például
nyitott szívműtétekre –,  amelyek nálunk nem elér
hetőek. Szerencsére ilyen igen kevés van, a győri kór
ház az orvosegyetemi oktatást kivéve gyakorlatilag
már jelenleg is klinikai funkciókat lát el. 

A környékről érkező betegek, akiket más, ki
sebb kórházak is kezelni tudnának – ha nyáron vol
na elég orvosuk –, tovább növelik a forgalmat az
ilyenkor eleve kevesebb doktorral, asszisztenciával
működő győri kórházban. Ezzel együtt is minden
rászoruló sorra kerül, a nyári szabadságok miatt
Győrben nincs tehát szünetelő szakterület, de szá
mítanak a betegek türelmére.

ként olyan slágerek fűződnek a ne
vükhöz, mint az „Ott várok rád”, „A
hegyekbe fönn” és a „Megbántot
tak”. Az együttes tagjai Levy T., O. G.
Duck és Real Action már az 1. Total
Dance Fesztiválon is felléptek dr. Al
bannal és az East17nel a Budapest
Sportcsarnokban, így szoros kötelék
fűzi őket a rendezvényhez a kezde
tek óta.

Bár egyelőre a szervező győri ön
kormányzat ezt a két nevet jelentette
be, a lista korántsem teljes, mert a
nagyszabású retro bulin további ha
zai és külföldi sztárfellépők várhatók.
Információnk szerint jövő héten hét
főn és csütörtökön lesz érdemes fi
gyelni a város Facebookoldalát, de
természetesen jövő heti számunk
ban mi is beszámolunk a nyárzáró va
lamennyi fellépőjéről, és a nyárzáró
koncerttel kapcsolatos, egyéb fontos
tudnivalókról, amely az idén is egy
széles körű összefogás eredménye,
hiszen az önkormányzat szervezésé
ben és számos győri cég támogatásá
val valósul meg.

GYŐRBEN
nem szünetelnek 
A RENDELÉSEK
Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: O. Jakócs Péter

DANCE
Fesztivál

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Safri Duo/PDH Music

Nemzetközi sztárok és a ’90es évek hazai kedvencei is fellépnek a
nyár utolsó nagy győri buliján. Csütörtökön bejelentették az első
neveket is: itt lesz a Safri Duo, a Hip Hop Boyz, és még öt további
fellépő, de hogy kik, arra a jövő héten derül fény.

a nyárzárón
lesz

TotalKiderült:
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A plébánia honlapján olvashat
juk: „Ahol ketten vagy hárman ösz
szejönnek az én nevemben, ott va
gyok velük.” Miért éppen Jézus e
szavait választották?

Azért találó ez a mondat, mert plé
bániánkon több imacsoport is van,
egyéb kis közösségek is működnek. És
mert Jézus Krisztus valójában közössé
get épített már a 12 apostollal is. Ha ő
a szeretet országát hirdette, azt egye
dül nem lehet megélni. A közösség
mindig súlyponti volt a történelem
ben, kisebb vagy nagyobb közösségek
nélkül valójában nem működik semmi. 

Milyen tervei voltak fiatalként,
és végül mi vezette önt a szerzetes
séghez?

Győrben éltünk szüleimmel és hú
gommal, szinte adta magát a bencés
gimnázium, azonban egy papismerő
sünk megkérdezte, hogy miért nem
próbálom meg a felvételit Pannonhal
mára, a bencésekhez, ahová sikerült
is bekerülnöm. Műszaki beállítottságú
voltam, a Műegyetemre fel is vettek
közlekedésmérnök karra. A főváros
ban alulról szerveződő „kis csoportok”
jöttek létre, ahol személyesebbé lehe
tett tenni a kapcsolatokat és az imád
ságot is. Megtalálhattam a számomra
legjobb vallási közösséget. Már az
egyetem alatt elkezdtem a mérnökta
nári szakot, a győri Vagongyárral volt
is szerződésem. Ötödév végén a do
monkos templomban szolgáló atya rá
kérdezett arra, gondoltame rá, hogy
a papi hivatást válasszam. Nagyon
hamar megkaptam a választ imád
ságban arra, mi is az én utam. Mivel
a bencések mentalitása közel állt
hozzám, így oda jelentkeztem, és
Pannonhalmára kerültem. Egy év elő
felvételis vásárhelyi sorkatonaság
után még fél évet a marcali laktanyá
ban töltöttem. A köztörvényes bűnö
zők között, akikkel ott találkoztam,
sok emberséget megtapasztaltam,
gazdagító háttér volt az az időszak a
későbbi életemhez. 

Miért választotta Szalóky János
az Albert nevet?

Nagy Szent Albertre esett a válasz
tásom, aki természettudós volt, ő
tett hangsúlyt először a kísérletezés
re. „Ott voltam, láttam és mindez
megismételhető” – mondta, és ezzel
nagy hatást gyakorolt a természettu
domány fejlődésére. Nevelőként is
példamutató életet élt a domonko
soknál, Szent Tamás is a diákja volt. 

A pappá szentelésére Pannon
halmán került sor, és ott már tanít
hatott is?

A teológia mellett kezdtem fizikát
tanítani, a diákoknak átláthatóbb meg
közelítést próbáltam átadni, kicsit más
útját járva a fizikatanításnak. 1989. au
gusztus 6án örök fogadalmat tettem,
15én szenteltek pappá és addigra már
osztályfőnök voltam. Minket kétszeres
fogadalom is köt, a papi és a szerzetesi
engedelmességi fogadalom. A főapát
úr megkérdezte, mit szólnék, ha Győr
be mehetnék tanítani, így négy év után
a győri bencés gimnáziumba kerültem.
Két évre rá indítottuk az első hatosz
tályos gimnáziumot, ahol osztályfőnök
is lehettem. A 12 éves kisgimnazisták
nál másfajta tanítási elvet kellett alkal
mazni, ők a dicséretet nem igazán szó
ban, inkább gesztusokban értékelték.

A kétezres év fordulatot hozott
az ön szerzetesi életében is.

Négy falut kaptam, ahol lelkipásztori
tevékenységgel bízott meg a főapát úr,
Ravazd központtal Tarjánpusztát, Győr
asszonyfát és Bakonypéterdet. Ravaz
don laktam a plébánián és az ottani hí
vek örömmel jegyezték meg: De jó,
hogy megint világít a lámpa az ablak
ban! Az elődöm a főapátságból járt le,
én úgy éreztem, ha egy falu közösségé
be lépek, akkor jobb, ha köztük élek.
Mind a négy polgármesterrel, a taná
rokkal nagyon jó kapcsolat alakult ki.
Máig visszajárok a nyári gyerektáboruk
ba. Gyakran tettünk rövid túrákat, a régi
hagyományt, a csatkai zarándoklatot is
felújítottuk, ahol részt vett az 52 kilomé
teres túrán 10 éves kisdiák és 70 éves
idős hölgy is. Hosszabb és rövidebb ke
rékpártúrákat is szerveztünk, szerettük

feszegetni a határainkat, hogy milyen tá
vot tudunk teljesíteni. 

2006ban került Győrszentiván
ra. Egy nagyobb falu várta önt, ha
szabad így fogalmazni, plébániával.

Előnye az volt számomra, hogy egy
helyen lehettem, és nyitott szívvel fo
gadtak az itt élő hívek. Az érkezésem
után focizni hívtak az egyházközség
ben lévő férfiak, és néhány alkalom
után Achillesínszakadásom lett, hat
hét fekvőgipsszel. Bár a célom az volt,
hogy megismerjek néhány embert a
focicsapatból, a hat hét elteltével negy
ven családot sikerült megismernem,
mindennap más család hozta az ebé
det, hogy ne érezzem magam egyedül.

Közösségformáló és karitatív te
vékenységéért kapta a Szent László

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Marcali Gábor

Szalóky Albert atya, a győrszentiváni plébános közösségformáló és karitatív munkájáért
kapta az idei Szent Lászlódíjat. Ahogy fogalmaz, egyedül nem lett volna képes mindent
elvégezni, ezért inkább csak az elismerés egy kis részét érzi magáénak. Szíve szerint meg
osztaná minden jószándékú segítőjével.

Szalóky Albert atya Szent László-díjas
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nálja a szeretetet, és ha  megéljük,
akkor vagyunk igazán Isten képmásai. 

Milyen a kapcsolata a pannon
halmi szerzetes közösséggel? Van
lehetősége a találkozásra, a kikap
csolódásra?

A nagyobb rendi ünnepeken részt
veszek, ezt az életformát, amit most
élek, régen úgy fogalmazták meg,
nem bencés, hanem kincés szerzetes

vagyok. Külön szabadság ne
künk, szerzeteseknek is

jár, amit azonban a
plébániai szolgá

lat miatt nem
nagyon vesz
igénybe az
ember. A
gyerekekkel
való biciklitú
rák nagyon

fel tudnak töl
teni, 34 napra

nagyon szívesen
megyek. A csatkai

zarándoklatra most már
kevesebben indulunk el, de

volt olyan év, hogy az ottani kegytemp
lom előtt 150 főnek tartott főapát úr
misét, ahová még hangosítást is vit
tem. Van egy golden retrieverem, 15
éves már. Húgomtól örököltem Pan
nit, egy labradorsharpei keveréket.
Kiváló terápiás kutyának bizonyultak
így is, az Achillesínszakadásom után
a velük való napi séta segítette a gyó
gyulásomat. 

Meglepődött a Szent Lászlódíjon?
Nagyon. Személyesen sokakat is

merek, akik ugyanezt megcsinálják,
amit én is, sőt többet is tesznek má
sokért. Egy díjat mindig valakinek ad
ják, de az igazság az, hogy háttér nél
kül nem megy. Megosztott díjnak te
kintem, a mögöttem álló, segítő em
berekkel együtt kaptuk meg. 

Vannak konkrét tervei a jövőre
nézve? 

Eddigi életem során bárhová is kül
dött a főapát úr, mindig úgy kezdtem,
hogy márpedig én itt jól érzem ma
gam. Szerencsém volt abban, hogy
mindenhol, ahol szolgáltam, többnyire
a jó dolgokkal találkoztam, nyitottak
voltak felém, segítették a munkámat.
Megható volt, amikor a hívek először
felhívták a figyelmemet, egyre gyak
rabban hallják tőlem, hogy hazame
gyek. Úgy érzem, már évek óta haza
jövök és itthon vagyok a plébánián.

díjat. Mennyiben más közösséget
formálni, mint létrehozni?

Győrszentivánon részben megörö
költem a csoportokat, részben az ő igé
nyük volt, hogy újakat hozzanak létre.
Minden napra van egy imacsoportunk
saját imastílussal, ahol nagyon őszin
tén beszélnek egymással. Bár az elején
végigjártam mindet, de az egymás
előtti nyíltságuk nekem volt egy kicsit
szokatlan és „zavaró”, annak ellenére,
hogy a gyónásban személyesen ezzel
találkozik az ember. Felemelő, hogy ők
közösségi szinten is teljes bizalommal
vannak egymás iránt. 

A Genesius színjátszó körben,
amiben segítség kell, ott vagyok, én
felelek a hang és fénytechnikáért.
Több mint százan szerepeltek már a
faluból a darabokban. Jól válogatják
a szereplőket, a postástól a rend

őrön át a banki szakembertől a
nyugdíjasig, széles a szereplőgárda
az állandó és egyegy szerepre fel
kért tagokkal. 

Misét tart mindennap, vasárnap
hármat, ehhez jön még a mocorgó
mise, zsolozsma imádkozás, fiatal há
zasokkal beszélgetés, jegyesoktatás.

A kedd esti zsolozsma imádkozá
sát néhány éve vezettük be, a hívek
már kezdik érezni a zsoltározás lénye
gét. Az, hogy ugyanazt imádkozzuk
hétről hétre, sajátosan átmossa az
embert. A mocorgó misén a szülők a
gyerekkel együtt vesznek részt, és an
nak menetét próbáltam sajátosan ki
alakítani, bevonva a gyerekeket is.
Ezen misék után szoktunk összejönni
a fiatalabb házasokkal. Amíg a gyere
kek a játszószobában vannak, addig

a felnőttekkel egyegy témát átbeszé
lünk, és ilyenkor a gyermeknevelés
hez is sok ötletet kapnak. A kereszt
előtt nem csak egymással, a Jóisten
nel is együtt vagyunk. 

Miért fontos a karitatív tevé
kenység az ön számára? 

Már Ravazdon bevezettem a kará
csonyi gyűjtést, a felsőtiszai árvízhez
szerveztünk adományokat. A négy kis
falu egy kisbusznyi és utánfu
tónyi élelmiszert adako
zott és még pénzt is
juttattunk az otta
ni rászorulók
nak. Itt Győr
szentivánon a
művelődési
házzal együtt
fut a karácso
nyi gyűjtés,
5060 család
nak tudunk kö
zel hétezer forin
tos csomagot össze
állítani az ünnepre. Fél
éve egy győri pékség felaján
lotta, hogy elhozhatom az estére meg
maradt péksüteményeket. Hetente
kétszer megyek, még aznap csomago
kat készítek feliratozva, majd visszük se
gítőimmel a rászorulókhoz. A szegény
családok sokszor még egymást is segí
tik. Mondták már azt nekem, nekünk
ennyi elég, de ismernek valakit, akinek
még náluk is nagyobb szüksége van rá. 

Sajátos helyzetekkel, szegény
séggel találkozik. Mit tart a legne
mesebb dolognak az életben?

A megélt szeretetet. A szeretet
himnuszában is az áll: A szeretet tü
relmes, a szeretet jóságos… A lénye
ge számomra az, hogy amit Isten ré
széről megtapasztal az ember a saját
sorsában, azt továbbadja másoknak.
Ha hibázunk, szembefordulunk a Jó
istennel, ő akkor is szeret bennünket.
Ha ezt megtapasztaljuk, lesz erőnk
jónak lenni a magunk életében. A
szentgyónás  ilyen alkalom, a felso
rolt bűnünket is megbocsátja az Is
ten, ezért is könnyeznek gyónáskor
az emberek, mert tapasztalják az in
dok nélküli végtelen szeretetet. Az ir
galmas szamaritánus példája is azt
mutatja: a szeretet nem tud megállni
egy mozzanatnál, megy tovább má
sok felé, vagy még mélyebbre. A Te
remtés könyvében az áll, Isten a saját
képmására teremtett minket. Szent
János az Isten szinonimájaként hasz

A szeretet 
nem tud megállni
egy mozzanatnál,

megy tovább 
mások felé

Egy „kincés”
SZERZETES,

aki hazajár 
a plébániára
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„2019 őszén a rendszerváltoztatás óta nyolcadik
alkalommal nyílik lehetőségünk, hogy önkormányza
tainkról döntsünk. Ezért Magyarország köztársasági
elnökeként arra biztatom minden honfitársamat,
hogy állampolgári jogával élve, vegyen részt az idei
önkormányzati választáson” – fogalmazott közlemé
nyében a köztársasági elnök, aki október második va
sárnapjára tűzte ki a helyhatósági választásokat.

A választásokról szóló értesítőt augusztus 23
ig küldi meg címünkre a Nemzteti Választási Iroda,
amely azt is tartalmazza, hogy melyik szavazóhe
lyiségbe kell mennünk, ott mivel tudjuk igazolni
magunkat. Ha nem kaptuk meg az értesítőt, a he
lyi választási irodát kell keresnünk.

Az önkormányzati választásokon Győr
ben a polgármester személyéről dön
tünk, és önkormányzati képviselő
ket választunk. A képviselőjelöl
tek 16 egyéni választókerület
ben és a kompenzációs lis
tán juthatnak mandátum
hoz. Jelöltté az válik, akit a
választókerület választó
polgárainak legalább egy
százaléka  ajánlott. Az aján
lásokat legkorábban augusz
tus 24től lehet gyűjteni szep
tember 9ig. Polgármesterje
löltséghez 500 választópolgár
ajánlása szükséges, a jelöltek közül az
lesz a polgármester, aki a legtöbb szavaza
tot kapja október 13án. Jelöltet az ajánlhat, aki a
választókerületben választójoggal rendelkezik, tehát
polgármesterjelölt esetén a település közigazgatási
területén élők, míg képviselőjelöltek esetében az
adott választókerületben élők. Az ajánlóíven az aján
ló választópolgár nevét, személyi azonosítóját (nem
a személyazonosító igazolványának számát), ma
gyarországi lakcímét és aláírását kell elhelyezni.

Október 13án nemzetiségi választásokat is tarta
nak. A törvény szerint, a legutolsó népszámlálás ada
tait figyelembe véve, nemzetiségi választásokat akkor
kell kitűzni, ha legalább 25 fő egy adott nemzetiség

hez tartozónak vallja magát. Így Győrben bolgár, hor
vát, lengyel, német, örmény, roma, román, szerb,
szlovák és ukrán nemzetiségi választásokat írnak ki.
Választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel.
A nemzetiségi névjegyzékbe történő felvételi kérel
met legkésőbb a szavazást megelőző tizenhatodik na
pon kell benyújtani. Aki ezt követően nyújtja be kérel
mét, a helyi választási iroda szintén átvezeti a közpon
ti névjegyzéken, de nemzetiségi választópolgárként
csak a következő nemzetiségi választáson szavazhat.

A helyi választási iroda összegyűjtötte a legfőbb
tudnivalókat és a gyakori kérdésekre a válaszokat
az október 13i választásokkal kapcsolatban. Ebből
tájékozódhatunk többek között a választás mene

téről, voksunk érvényességéről, a mozgó
urna igényléséről, az átjelentkezésről.

Utóbbival kapcsolatban fontos
tudnivaló, hogy az önkormány

zati választásokon nem lehet
séges külföldről szavazni. Az
átjelentkezés is korlátozott,
mindenki a  lakóhelye sze
rinti szavazókörben szavaz
hat, kivéve, aki a lakóhelye
mellett bejelentett tartóz

kodási hellyel (korábbi ne
vén ideiglenes lakcím) is ren

delkezik. Ő választhat, melyik
település önkormányzatának

megválasztásában vesz részt. Ha úgy
dönt, hogy a tartózkodási helyén szavaz,

akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme szerinti vá
lasztási irodától. Átjelentkezni október 9én 16 órá
ig kizárólag a választás kitűzését megelőzően leg
alább harminc nappal (az az június 26ig) létesített
tartózkodási helyre lehet, azzal a feltétellel, hogy
az átjelentkezésre irányuló kérelme elbírálásakor
ugyanezen tartózkodási hellyel rendelkezett és a
tartózkodási hely érvényessége legalább a szavazás
napjáig tart. A tájékoztató megtalálható az onkor
manyzat.gyor.hu oldal választások menüpontjában,
az Önkormányzati választások 2019. címszó alatt.
További tájékoztatás valasztas.hu oldalon.

A
polgármester és
az önkormányzati

képviselôk 
személyérôl 

döntünk 

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

Október 13-án lesznek

Áder János államfő októ
ber 13ra tűzte ki az önkor
mányzati választásokat. A
Nemzeti Választási Iroda
értesítőjét augusztus 23ig
kapjuk kézhez, addig is fon
tos információkat találunk
a helyi választási iroda tá
jékoztatójában egy csokor
ba gyűjtve.

az önkormányzati választások



Der Xantus János Tiergarten in
der Kiskútliget freut sich täglich von
1019 Uhr auf Besucher. Auf der Lis
te der ständigen Veranstaltungen
stehen die Showfütterungen, die

ZooShow und der Meersch
weinchenZug.
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Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

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

Vom 4.10. August findet in unserer Stadt die XI. Győrer Renaissance
und Barockwoche statt. Liebhaber klassischer Musik und Wissbegierige
erwarten besondere Konzerte und ein mit dem Festival verbundener
MeisterkursDetailliertes Programm:regizene.hu

Vom 9.11. August findet in Győr die Barockhochzeit statt. An
diesen Tagen erwacht das barocke Zeitalter zum Leben, dessen
Höhepunkt die ausgeschmückte Hochzeit darstellt. Im Verlauf
der drei Tage warten jedoch auch zahlreiche andere spannende
Veranstaltungen auf die Győrer und deren Besucher. Details:
mufegyor.hu

Es lohnt sich die 200 Treppenstufen auf dem Aus 
blicksturm der Bischofsburg zu steigen und von
dort oben das Panorama der Stadt zu bestaunen.
Geőffnet montagsdonnerstags, sowie sonntags
von 1018 Uhr, samstags von 1020 Uhr.

A XI. Győri Reneszánsz és Barokk Hetet augusztus 4. és 10. között
rendezik városunkban. A régi zene kedvelőit, művelőit várják a kü
lönleges koncertekre és a fesztiválhoz kapcsolódó mesterkurzusok
ra. Részletes program: regizene.hu

A Rómer Ház (Teleki László utca
21.) kertmozijában augusztus 8
án 20.30tól az Ízlés szerint fűsze
rezve című feliratos olasz vígjáté
kot vetítik. A mozi ingyenes, hely
foglalás érkezési sorrendben.

Nemes László zalaegersze
gi és Mikóczy Dénes nagy
megyeri képzőművész kö
zös kiállítása nyílik augusz
tus 8án 18 órakor a Múze
umházban (Bécsi kapu tér
4.). A megnyitón közremű
ködik Tamási Klára (fuvola)
és Zakál Gyula (vers). Kö
szöntőt mond Lebó Ferenc
szobrászművész, a kiállítást
Nemes László nyitja meg.

A győrújvárosi templom (Kossuth u. 42.) au
gusztus 6án 18 órakor tartja az Urunk színevál
tozásatemplom búcsúját. Az ünnepi szentmi
sén felcsendül Halmos László győri zeneszerző
Negyedik magyar miséje, mely ősbemutató a
szerző halála után. A szentmisét Kovács Csaba
Albert tatai ezüstmisés plébános mutatja be.

Textilékszert ké
szíthetnek az ér
deklődők augusz
tus 7én 10.30tól a
Gyárvárosi Közössé
gi Házban (Külső
Árpád út 6–8.). A
belépés díjtalan.

A Gyermekkönyvtárban augusztus 7én
kézműves foglalkozásra várják a gyereke
ket, ahol különféle technikákkal egyszerű
használati vagy dísztárgyakat készíthet
nek. A belépés díjtalan, de regisztráció
hoz kötött: Herman O. u. 22. vagy
96/516677.
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„Szeretnénk felidézni alakját, megalkuvást nem
ismerő szakmaiemberi tartását, tisztaságát, életsze
retetét, azt a hihetetlen energiát, amellyel mindezt
megvalósította és adott több száz családnak esélyt,
támogatást” – áll a megemlékezésre szóló meghívó
ban. Augusztus 16án 12 órakor pedig engesztelő
szentmisét tartanak Árnics Katalin lelki üdvéért a
hamvai megáldásával a Szentlélektemplomban.

Árnics Katalin évtizedeken át autizmussal élő gyer
mekekkel és családjaikkal dolgozott, az Apor Vilmos
Katolikus Iskolaközpontban pedig a sajátos nevelési
igényű gyermekek integrációját segítette. Éveken át

BÚCSÚ 
Árnics Katalin gyógypedagógiai tanár, pszicho
pedagógus, pedagógiai terapeuta július 3án
váratlanul elhunyt. Megemlékezésre, búcsú
zásra, közös együttlétre várják mindazokat,
akik ismerték Katit, augusztus 12én 19 órára,
a Vaskakas Bábszínház nagytermébe.

Idén a velencei Drótszamár Kempingben töltötték a képzések
kel és fejlesztési programokkal megtűzdelt táborukat a VDF tagjai.
A három nap alappilléreit a csapatépítős játékok és a vetélkedők
alkották. Ezek között szerepeltek logikai és ügyességi feladatok, s
mindegyik alapja a csapatmunka felismerése volt. Alkalom nyílt ar
ra, hogy a székesfehérvári Városi Diáktanács tagjaival együtt tölt
hessenek egy délutánt a fiatalok, akik felvázolták működésüket és
legsikeresebb programjaikat. Szó esett a jövőbeni együttműködés
lehetőségeiről is. Jutott idő fürdőzésre is, és nem maradhattak el
a kvízek sem a tábor estéiből. A program fontos részét alkotta a
szervezeti és működési szabályzat frissítése, és a következő elnök
ség lehetséges indulóiról való beszélgetés. A táborral ünnepélye
sen is pontot tett a VDF egy újabb eredményes évére, szeptem
berben pedig új elnökkel az élén folytatja a munkát a szervezet.

Sokan azzal nyugtatják magukat egy-egy tragédia
hallatán, hogy velük nem történhet baj, ez azon-
ban sovány vigasz. Sajnos bárkit érhet baleset, a
biztosítás pedig nagy segítség a váratlan helyze-
tekben — erre világított rá Varga László, a Megol-
dások Fiókja Kft. ügyvezetôje a Gyôr+ Rádióban.

Varga László nem gyôzi hangsú-
lyozni, hogy amit biztosításokra
költünk, az nem kidobott pénz.
Ezt több példával is alátá-
masztotta a rádiós beszélgetés
során. Szörnyû tragédia történt
például tavaly decemberben: egy
háromgyermekes, egyedülálló édesanya háza elekt-
romos tûz miatt vált lakhatatlanná karácsony elôtt. Az
esetre egy ügyfél hívta fel figyelmüket, majd a Megol-
dások Fiókja Kft. ügyvezetôje és munkatársa úgy
döntöttek, egyéves lakásbiztosítással ajándékozzák
meg a családot, amivel elkerülhetô, hogy újra egyik
napról a másikra nincstelenné váljanak.

Varga László egy másik esetrôl is beszámolt: egy
hölgy motorral indult nyaralni, és az egyik alagútban
elszállt a Harley-Davidson kereke, így utánfutóval
kellett hazaszállítani. Mivel a motorra nem kötöttek
Casco biztosítást, ez körülbelül egymilliós kárt jelent.

Érdemes tehát biztosításra költeni, hiszen jól jön a
pénz a szolgáltatótól, ha baj van, ami elég gyakran
elôfordul — figyelmeztet az ügyvezetô. Ezt mutatja az
is, hogy a Generali kétpercenként fizet ki százezer fo-
rintot  minden egyes munkanapon kártérítésre.

Biztosításról tabuk nélkül 
a Megoldások Fiókja Kft., a Generali
hivatalos partnere támogatásával.

www.vlaci61-generalibiztosito.com
Keresse a Megoldások Fiókját a Facebookon is!

A biztosítási szakma iránt érdeklôdôket
Varga Lászó ügyvezetô

szívesen látja egy kötetlen beszélgetésre!

Hívjon: 30/936-1957
Próbálja ki magát nálunk és legyen egy sikeres csapat tagja!

Gyôr, Bajcsy-Zs. út 44.

BIZTOSÍTÁST KÖTNI
nem kidobott pénz

szervezte Győrben a Kék napot, hogy felhívja a figyel
met arra, hogy nagyon nehéz dolguk van azoknak a
családoknak, akik autista gyermeket nevelnek. Egész
életében a sérülteket elfogadó gondolkodás megte
remtésén dolgozott. Lapunkban és a Győr+ Televízió
Vény nélkül című műsorában is többször megszólalt.
„Én hiszek a közösség erejében, a megállás fontossá
gában. Állandóan szaladunk, jó néha tétlennek lenni.
Érdemes elgondolkozni mások sorsán és segíteni, ha
kell. Sokszor azzal is segítünk, ha azonosulunk a má
sik életével, nem ítélkezünk, nem félünk a másik em
bertől” – mondta egy interjúnkban.

Árnics Katalintól

TÁBOROZOTT
a Városi Diák Fórum

Az elmúlt évek gyakorlatát
követve, ismét háromna
pos nyári táborban vehet
tek részt a Városi Diák Fó
rum (VDF) tagjai. Az ifjúsá
gért tenni akaró szervezet
a győri önkormányzat tá
mogatásával valósítja meg
elképzeléseit a város fiatal
jainak érdekében.
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A tavaszi óvodai nyílt napok, be
iratkozás után kezdődik az az időszak,
amikor a kisgyermekek felkészülnek,
hogy kicsit elszakadnak a szülőktől, a
nap egy jelentős részében óvodape
dagógus gondos tekintete vigyázza
őket. De hogyan készüljünk az új idő
szakra? Kinek kell igazából beszoknia,
megszoknia az óvodát? – ezek már
nem tűnnek egyszerűen megvála
szolható kérdéseknek.

Fortuna Lászlóné, a győri Szentivá
ni Óvoda vezetője szerint sokat segít
het, ha a nyáron az ovikezdők elsétál
gatnak az intézmény épületéhez, s a
szülők beszélgetnek a gyermekkel,
mi fog ott történni. A pedagógus sze
rint hangsúlyozni kell a kicsiknek,
hogy az intézmény falai között renge
teg kaland, kispajtás, s szerető, ked
ves óvó nénik várják őket.

Fortuna Lászlóné azt is kiemelte,
nem megy – vagy csak nagyon ritka
esetben – sírás nélkül a start, de ez
így természetes. A sírás kell, joga van
sírni a gyermeknek azért, mert elkez
dődött egy elszakadási folyamat a
szülőktől, néhány órát anya és apa
nélkül tölt. Természetes, hogy ez
okoz benne némi feszültséget.

Az óvodavezető kitért arra is, sok
szor a szülőnek is nehezen megy az
óvodakezdés, főleg az első
gyermeküket elenge
dőkben van gátlás,
kicsi félelem,
hogy már nem
csak egyedüli
ek gyerme 
kük nevelésé
ben. Fortuna
Lászlóné azt
mondja, ha a
szülőnek szük
sége van támo
gatásra, fogadó 
órán találkoznak, s
próbálják eloszlatni a kéte
lyeket, tanácsokkal látják el, hogy
minél könnyebbé tegyék az óvodakez

A tavaszi beiratkozással még csak
töredéke zajlott le az óvodakez
désnek. A munka oroszlánrésze
az adminisztratív teendők után
kezdődik, mégpedig, hogy lelkiek
ben készen álljunk egy új életsza
kaszra, az óvodáskorra. Fontos
tudni, hogy nemcsak a gyermek
nek, hanem a szülőnek is meg kell
szokni a helyzetet, ami sokszor
nem megy könnyek nélkül.

dést. Anyának is szabad sírni, de ha le
het, ne a gyermek előtt.

Minden intézmény
szeretné megkönnyí

teni a gyerekek
nek az óvoda

kezdést – ezt
már Várszegi
Mónika, a
fe n n t a r t ó
győri önkor
mányzat in

t é z m é n y 
fenntartói osz

tályának mun
katársa mondta

lapunknak. Kifejtet
te, minden óvoda saját

pedagógiai programjában hatá
rozza meg, hogyan biztosítja a gyere

kek számára a beszoktatást. Ez szak
mai kérdés, a fenntartó nem szól be
le – indokolta a szakember. Az Óvo
dai nevelés országos alapprogramja
leírja, hogy az óvodakezdés időszaká
ban biztosítani szükséges a gyerekek
számára a minél zökkenőmentesebb
beilleszkedést a családból, illetve a
bölcsődéből az óvodába, a szülőkkel
való folyamatos együttműködést, és
a gyermek számára az érzelmi bizton
ságot nyújtó óvodai légkört.

Óvodakezdés Győr környékén
Augusztusban kezdődik a beszok

tatás a kunszigeti Tündérvár Óvodá
ban – nyilatkozta még tavasszal a
gyorplusz.hu oldalnak Farkas Ferenc
né intézményvezető. Kifejtette,
„amelyik gyerek nem sír, ott baj van,

előbbutóbb mindegyiküknél eltörik
a mécses, hiszen igaz az a mondás,
hogy anya csak egy van. Az óvodán
belül új szabályokkal találkoznak a ki
csik, alkalmazkodniuk kell a közössé
gi élethez, ami kinek könnyebben, ki
nek nehezebben megy. De az tény,
hogy társas lények vagyunk, a 23
évesek már vágynak a velük egykorú
ak társaságára.” Itt is tapasztalták
már, hogy nemcsak a gyermeknek,
hanem a szülőnek is nehéz az elválás.
Frank Gyuláné óvónő hozzátette,
időt kell hagyni a feleknek arra, hogy
megszokják az új helyzetet, ebben a
szituációban mindenki máshogy ve
szi az akadályokat. A legfontosabb az,
ha probléma van, arról az érintettek
kommunikáljanak, őszintén beszéljék
meg a nehézségeket.

Anyának is
szabad sírni, 
de ha lehet, 

ne a gyermek
elôtt

BESZOKÁS
Az óvodai

a szülőnek is nagy munka

Szerző: Győr+
Fotó: Anna Kraynova/Shutterstock.com 
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„A legfontosabb, hogy a kicsik bizton
ságát tartsuk szem előtt, s ne azt, hogy
vajon mikor büntet meg minket a rend
őr!” – kezdte Bölcsföldi István, akinek
számos vezető köszönheti jogosítványát. 

István elmondta, hogy a gyerme 
kek szállítását is a KRESZ szabályozza,
s a kiindulópont mindenképp az,
hogy a gépkocsiban 150 centiméter
nél alacsonyabb gyermek csak a test
méretéhez és testsúlyához igazodó
kialakítású gyermekbiztonsági rend
szerben rögzítve szállítható. „Kivéte
lek persze vannak, mert nem mind
egy, hogy hova és milyet veszünk –
folytatta a szakoktató. – Előfordulhat,
hogy nem is kell gyermekülés, ám ez
már igencsak ritka. Napjainkban leg 
inkább már csak a veterán autóknál
fordul elő, hogy nincs gyárilag beépí
tett biztonsági öv, így a gyermekülés
rögzítése sem megoldható. A három
év feletti gyermekek beülhetnek, de
csakis hátra. Viszont az isofix rend
szer ilyenkor is beépíthető.

Előre ülhet gyerek? 
Igen, ám a helyzet itt sem egysze

rű. A menetiránynak hátrafelé fordí
tott ülésben kizárólag csak akkor, ha
az ülés előtt nincs, vagy kikapcsolják
a légzsákot. Hagyományos gyerekü
lésben bármilyen korosztályú és élet
korú gyermek szállítható, 150 centi
méteres magasság felett pedig már
semmiféle kiegészítő ülés nem szük
séges. A tapasztalatok viszont azt
mutatják, hogy hátul nagyobb biz
tonságban vannak a kicsik, így jobb,
ha ezt a megoldást választjuk. 

Mikor nem kell hátul 
a gyerekülés? 
A centiméterkorlátozás nem

ugyanaz elöl és hátul. Míg elöl 150

cm felett, addig hátul már a 135 cmt
meghaladó testmagasság esetén
sem kell a gyermekülés, persze csak
akkor, ha a gyári üléshez szerelt biz
tonsági övet használni lehet és kell
is! Figyeljünk rá, hogy az öv nem vág
jae a gyermek nyakát! Ha szükséges,
akkor ülésmagasítóval segíthetünk, s
így már biztonságosan becsatolható
a biztonsági öv. Szót érdemel még a
két ponton rögzített biztonsági öv,
ami az ismert kritériumok esetén
megint csak megfelelő, ráadásul a
derekánál fogja a gyermeket. Jó tud
ni, hogy két, tíz éven aluli gyermek
egy személynek számít, tehát egy öt
személyes autóban, míg hátul 3 fel

nőtt ülhet, 10 éven aluli gyermekből
összesen hat fő. 

Klasszikus vagy isofix?
Örök kérdés, hogy vajon melyik a

legjobb gyermekülés, hiszen a pia
con rengeteget találni belőlük. Ami a
legfontosabb szempont: illeszkedjen
a kicsik méretéhez! Létezik egy ECE
R 44 és egy ECER 129es néven futó
szabvány. Utóbbi a gyermekek ma
gasságát, előbbi pedig a súlyát jelen
ti. Az ECER 44 szerinti 0ás kategóri
ába a legfeljebb 10 kilogrammos tö
megig használható hordozók, a 0+
osztályba pedig az akár 13 kilogram
mig használható, de szintén hordozó

jellegű ülések tartoznak. Az Ies kate
gória a 9–18 kilogrammos gyerekek
nek készült és többnyire a saját övvel
ellátott üléseket jelentik. A IIes cso
portba a már nagyobb, háttámlával
rendelkező, és akár csak az autó biz
tonsági övét használó ülések tartoz
nak. Ide sorolhatjuk az isofix rendsze
rű üléseket is, amelyeket a karosszé
riához lehet rögzíteni: a gyerekülés
így baleset esetén nem tud kicsava
rodni, kipördülni és kiesni az autóból.
A IIIas kategóriába soroljuk az ülés
magasítókat. A tapasztalatok azt mu
tatják, hogy az isofix rendszer bizton
ságosabb, így ha csak tehetik, ilyet
szerezzenek be családjuk számára.

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

A gyerekkel való autózás kérdése sok fejtörést okoz a szülők
nek, nem véletlenül. Bölcsföldi István szakoktató segítségével
megpróbáljuk érthetően leírni, mikor teszünk meg minden tő
lünk telhetőt a szabályok betartásáért és a kicsik biztonságáért. 

HOL ÉS MIBEN ÜLHET 
a gyerek a kocsiban?
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Az irodahálózat ügyfeleinek pana
szaiból kiindulva ez egyáltalán nem tű
nik okos döntésnek. Szóban persze
minden szép és jó, gyakran csak a pa
pírok aláírása után derülnek ki az árny
oldalak: magas költségek, távolról sem
biztos hozam, brutálisan alacsony visz
szavásárlási érték hosszú éveken át.

Sokszor hallani, hogy a unitlinked
biztosítás egyesíti magában a vegyes
életbiztosítások (kifizetés halálesetkor
vagy a szerződés lejártakor) és a befek
tetési alapok által kínált előnyöket. Első
látásra valóban sok a hasonlóság. A
unitlinked biztosítás viszont jellemző

en hosszú távra szóló, a visszavásárlás
sajátosságai miatt nehezen készpénzzé
tehető, befektetési elemet is tartalma
zó biztosítás, és a hozzá kötődő ügyfél
költségek is jelentősen különböznek a
befektetési alapok költségeitől.

A fő baj: a legtöbben csak az értéke
sítő szóbeli elmondására hagyatkoz
nak. Minimálisra lehetne szorítani a
problémát, ha a szerződés megkötése
előtt mástól is kérdeznének az embe 
rek. Például a Pénzügyi Navigátor
Tanács adó Irodahálózat tanácsadóitól.
Teljesen ingyen! Hiszen a független
szakértőkkel átbeszélhetik, hogy nagy

jából mit értett meg a fogyasztó az
adott termékről, és tisztázhatják, hogy
vajon tényleg olyan jó befektetése szá
mára, mint ahogyan mondták.

Nem élünk álomvilágban! Mond
hatnánk, hogy tessék elolvasni a szer
ződést, és akkor majd érteni fogják.
A valóságban néha az irodahálózat
tanácsadói is hosszasan bogarásszák
ezeket a nyakatekert szövegeket, pe
dig az elmúlt években láttak már pár
ezret. DE! Felvenni a telefont és be
szélgetni, kérdezni, vagy bemenni az
irodába és átbeszélni, és mindezt tel
jesen ingyen, igazán nem tűnik nagy

áldozatnak, tekintve, hogy egy ilyen
szerződés megkötése hosszú évekre
meghatározó pénzügyi döntés lehet.

Különösen szomorú, amikor egy
pénzügyi karrierjét épp elkezdő közeli
barát vagy családtag unszolására köt
nek az ügyfelek befektetési egységek
hez kötött életbiztosítást, és már a be
szélgetés elején kiderül, hogy lényegé
ben semmiről sem kaptak tájékoztatást,
pusztán bizalmi alapon kötöttek szerző
dést. Nincs annál szomorúbb, mint ami
kor emberi kapcsolatok mennek rá egy
elhibázott pénzügyi döntésre, pár tíz 
ezer forintos jutalékért cserébe.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó
Irodahálózat munkatársai éppen
ezért mindenkit arra kérnek, hogy te
gyenek egy lépést hátra, mielőtt alá
írják a szerződést, hívják fel a tanács 
adó irodát, írjanak vagy látogassanak
el személyesen egy díjmentes, pár
tatlan beszélgetésre.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó
Irodahálózat győri irodájában a pénz
ügyi szolgáltatások teljes spektrumát
érintő kérdés vagy panasz esetén in
gyenes segítséget kérhet.

Újabban egyre aggasztóbb méreteket ölt a befektetési egységekhez kötött (unitlinked) életbiztosí
tások miatt a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózathoz fordulók száma. Ez az a pénzügyi termék,
amit most kézzellábbal próbálnak eladni az alkuszok, és tukmálják szinte mindenkire, akire csak tud
ják. Nem csoda: az alacsony alapkamat miatt a bankbetétekre igen alacsony kamatokat kaphatunk,
és az állampapírok hozamai sem annyira látványosak, mint akár csak pár évvel ezelőtt. Vajon tényleg
jobban járunk, ha unitlinked biztosítást kötünk?
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Ez lenne az ideális befektetés?

A VÁLASZ az alacsony kamatokra? 
Hol van a kutya elásva?

Elérhetőségek:
Győr, Szent István út 10/A.,

II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942
(ügyfélfogadási időben)

Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu
Web: www.penzugyifogyaszto.hu,
facebook.com/penzugyifogyaszto

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8–14, szerda: 8–14, 

csütörtök: 11–17 óráig

Pénzügyi Navigátor. 
Utat mutat a pénzügyekben.
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creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter

Bár a legtöbb gyerek szereti a dinnyét,
valószínűleg mégsem tudunk annyit belé
jük „diktálni”, mint amennyit szeretnénk.
Ha kipróbáljuk ezt az üdítő finomságot,
nyugodtak lehetünk, hogy elég folyadékot
csempésztünk csemeténk pocakjába, a vi
taminról nem is beszélve.

A dinnyét felkockázzuk, a lime levével és
héjával (csak a zöld héj reszelve), valamint a
mentával turmixgépbe helyezzük és alapo
san összemixeljük. Amikor kész, poharakba
töltjük és leszemezett ribizlit dobunk hozzá.

Hozzávalók: 2 kg dinnye, 1 lime leve és héja,
3‐4 nagyobb mentalevél, 2 marék ribizli

Mentás-
dinnyés 
smoothie 
ribizlivel

Nagy Eszter creative chef különleges ajánlatában a rozéra sütött kacsamell társaságában jól megfér egymással a cékla és a málna a tányéron,
igaz, kissé megbolondítva elkészítésükben a két piros színű hozzávalót. 

BARÁTSÁGA
A kacsamellek bőrét beirdaljuk, ügyelve arra, hogy a húsba ne

vágjunk bele. Minden húst forró serpenyőben kezdjünk sütni, hogy
szép kérge legyen, és ne száradjon ki. Kivétel azonban a kacsamell,
amit bőrrel lefelé, hideg serpenyőben kezdjünk sütni, így szépen ki
olvad a felesleges zsír és megpirul a bőr. Ha igazán rózsaszín húst
szeretnénk kapni, akkor az enyhén besózott melleket bőrrel lefelé,
majd felfelé is 6–6 percig süssük 3/4es lángon, majd a serpenyőből
kivéve legalább 5 percig pihentessük. A bébicéklákat félbevágjuk és
kevés olajos felhevített serpenyőben sütni kezdjük. Pár perc eltelté
vel a hőmérsékletet visszavehetjük, akkor sózzuk, cukrozzuk, majd
hozzáadjuk a vajat és lefedve még 34 percig pároljuk. A balzsam
krémhez a hozzávalókat összeforraljuk, és amikor a cukor elolvadt,
az egészet összeturmixoljuk. A pihentetett kacsamelleket felvágva
kínáljuk. Mellé a karamellizált céklákat balzsamkrémmel locsoljuk.

Rosé kacsamell karamellizált bébi-
céklákkal, málnás balzsamkrémmel

Hozzávalók: 4 db bőrös kacsamellfilé, 800 g sárga és piros 
bébicékla, 50 g cukor, 50 g vaj, só, bors, 100 g balzsamecet, 
50 g málna, 40 g cukor

Málna és cékla
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• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

A BIZTONSÁG MINŐSÉGE: 50%+50%-OS AKCIÓ!

•  www.securitypatent.hu  •  +36 96 512 630  •  + 36 30 6270 111  •

A MI

UTCÁNK
Ménfőcsanak – 5. rész

Kanizsai Orsolya utca
Kanizsai Orsolya (1521–1571)

főúrnő, Nádasdy Tamás magyar
nádor felesége. A Kanizsai egy kö
zépkori magyar főnemesi család,
amely az Osl nemzetségből ered.
Az utca a fiáról, Nádasdy Ferenc
hadvezérről elnevezett utcából
nyílik, 2016tól. (Ld.: Nádasdy Fe
renc utca)

Királyszék út
Ménfőcsanak Győr felőli határá 

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

ban van egy kis fenyőfákkal tűzdelt
apró domb, a régi 83as főút nyu
gati oldalán, a Királyszék nevet vi
selő út legelején. Rajta kőkereszt,
ami a mesterségesen kialakított ha
lommal együtt állít emléket annak,
hogy 1244ben IV. Béla király tar
tott törvénynapot, ítélőszéket. A
történelem során itt még többször
tartottak nádori és megyei gyűlése
ket. Innen ered az út elnevezése
1934től. 

Kiss Angyal Ernő utca
Kiss Angyal Ernő (1899–1968)

zene és dalszerző. Polgári foglalko
zása főszolgabíró és vármegyei má
sodjegyző volt. Filmzenéi mellett
legismertebb műve az Ott, ahol
zúg az a négy folyó című dal. 2018
tól a Győri út nyugati végénél épü
lő Halomdomb lakópark egyik utcá
ját nevezték el róla.

Koltói Anna utca
Koltói Anna (1891–1944) tisztvi

selő, szociáldemokrata nőmozgalmi
vezető és várospolitikus. Az utca
1970ben kapta nevét.

Komlóvölgyi út
A település legdélebbi útja, aminek

érdekessége, hogy egyben Győrújbarát
és Ménfőcsanak határa. Az utat már
1893ban is ezzel a névvel jegyezték.

Krúdy Gyula utca
Krúdy Gyula (1878–1933) író, hírlap 

író. Számos regénye, novellái közül né
hány: A vörös postakocsi, Szindbád, Hét
Bagoly. 1970 óta hívják így az utcát.

Nádasdy Ferenc utca
Nádasdy Ferenc (1555–1604) fő

nemes, hadvezér, Kanizsai Orsolya
fia. A híres törökverő „fekete bég”,
korának egyik legkiválóbb politikusa

és hadvezére volt. Tata várának visz
szafoglalásától kezdve, Buda ostro
mán át, Szécsény, Pécs, Szigetvár tö
rökök elleni sikeres harcában vett
részt, illetve vezette azokat. 1971
ben nevezték el az utcát.

Pór Bertalan utca
Pór Bertalan (1880–1964) Kos

suthdíjjal kitüntetett, a 20. századi
magyar avantgárd festészet egyik ki
emelkedő festője. Sajnos 1970ben
kevésbé figyeltek az akkor Győrhöz
csatolt Ménfőcsanak utcáinak meg
változtatott neveire, ami győri név 
azonossága miatt más nevet kapott.
Ilyen volt a régi Munkácsy Mihály ut
ca is, amit a győri meglévősége mi
att neveztek át Pór Bertalan utcára.
Az 1970es V.B. Határozatban hibás
a neve: Poór Bertalan, ezért az utca 
táblákon, digitális térképeken stb. is
helytelen névírás van.



ÁLLÁS

Cégünk keres győri munkahely
re CNCgépkezelőket, kiemelt
bérezés: 2000–2100 Ft nettó/
óra. Győri, illetve Győr környéki
ek előnyben, utazás biztosított.
Érdeklődni: 0620/2652969 te
lefonszámon.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bádogos
és lapos tetők, szigetelési munkák
készítése. 0630/3556991

Villanyszerelést és villanybojlerek
javítását vállalom Győrben és kör
nyékén. Érd.: 0670/3846557.

Gondolja meg! Életének egyhar
madát ágyban tölti. Tolltisztítás
Győrben. Tisztított tollából paplant,
párnát vagy dunyhát készítek kí
vánt méretre. Tel.: 0696/ 423342.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, famet
szés, faültetés, bozótirtás! 06
30/4036810; 0696/826322.

Vízvezetékszerelést, radiátorok
cseréjét, társasházakban alapve
zeték, strangok teljes körű felújí
tását vállalom Győrben és kör
nyékén. Tel.: 0630/5208875.

Mosógépek, hűtőgépek, mikro

sel, vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Tel.: 0620/239
9198.

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

Ablak, redőny, okosredőny, szú
nyogháló, zsaluzia, reluxa, sza
lagfüggöny, gurtnicsere, redőny
javítás. Ingyenes felmérés! Tele
fon: 0670/2339213.

Szobafestést, mázolást, tapétá
zást, tisztasági festést, laminált
padlók lerakását vállaljuk. 06
70/2458931

Kárpitozás! Ülő, fekvőbútorok
javítása, áthúzása anyagválasz
tással. Ingyenes felmérés–szállí
tás. Autók, robogók kárpitjainak
javítása, áthúzása. Telefon: 06
70/8846838.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT magas áron antik
bútort, festményt, Herendi por
celánt, Zsolnayt, kristályokat,
ezüsttárgyakat, ékszert, régi órá
kat, könyveket, dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! Telefon: 06
70/6405101. Díjtalan érték
becslés! 

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

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

Vállalom limlomjának elszállítá
sát, megbízható csapat vagyunk.
Hívjon bizalommal, ár megegye
zés szerint.  0670/5146990

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pincé
ig. Hívjon bizalommal! 06
70/7075812

Lomtalanítást vállalok, eltakarí
tom limlomját, ingyen elszállí
tom felesleges holmiját.
0620/9967268

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, meg
egyezés szerint. 0670/6750654

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pincé
ig. 0670/2657643

Lomtalanítást és költöztetést
vállalok. 0620/3254156

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok.
Akár egész lakás ürítését is válla
lom. Tel.: 0670/8826590.

Mindennemű kárpitozást, javí
tást vállalok ingyenes felmérés
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Figyelem! Figyelem! Arany,
ezüst, borostyán, régiségfelvá
sárlás. Győr, Hotel Rába, Marcal
Termében, augusztus 07. szer
da, 9–14ig. Festmények, régi
pénzek, képeslapok, kitünteté
sek, porcelánok, Zsolnayk min
denféle felhúzós karórák, hagya
tékok! 0620/4296122,
www.deakferenczgaleria.hu

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

Bioptron lámpát, színterápiát,
állványt, dobozt, légterápiát, Ce
ragem ágyat vásárolok! Tel.: 06
20/5299861.

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutalvány
elfogadása, beváltás. Nádorvá
rosban garázst vennék. Tel.: 06
70/5642280.

ELADÓ

GINOP8.1.116 149,6 millió forint
pályázatot nyert cég eladó, mini
mális járulékfizetési tartozással.
Tel.: +3670/2188824.

Adyvárosban 44 nmes, erké
lyes, 10. emeleti üres lakás tu
lajdonostól eladó. 0620/440
7494

ÜZLETHELYISÉG

Győrben, Marcalváros IIn 18 nm
es üzlethelyiség bérleti joga át
adó. Érdeklődni munkanapokon
10–13 között. 0620/3491462

KIADÓ

Kiadó szoba! Ikva utca, 2. eme
leti 4 szobás lakás nagy és köze
pes szobája kiadó. A lakás fel
szerelt, WiFi van. Kaució: 1 hó.
A nagyszoba 45.000 Ft/hó, a kö
zepes 40.000 Ft/hó + rezsi (max.
14.000 Ft/hó/fő). Érdeklődni:
marianna.rita.nagy@gmail.com.

Albérleti szobakonyha 2 diák
nak kiadó. 35 000+rezsi/fő. Tel.:
0630/9766688.

Balatonfüred, part közeli Hor
váth Mihály u. újszerű, igényes,
jól felszerelt apartman,  kiadó!
Ár: 20.000 Ft/nap 2–4 fő. Tel.:
0630/4286171. Ingyenes zárt
parkoló. Közelben: strand, bevá
sárlóközpont, uszoda, Aquapark
található! Dr. M.né.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 1 szobás, 40 nmes, fél

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

18—20 nm-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,

a Tatai u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel
szemben 3.000 nm és 50.000 nm között

igény szerinti nagyságú telkeket ajánlunk.
A telkeket teljes közmû ellá tás sal,

aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 
értékesítjük. 

Várjuk szíves érdeklôdésüket elérhetôségeinken:
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft. 9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 4.
Tel.: +36-96/506-978 vagy +36-30/948-4701 • E-mail: info@ipgyor.hu

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

komfortos, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne 23 szo
bás, belvárosi, szigeti, nádorvárosi
határozatlanhatározott idejű bér
leményre. (Hirdetésszám: 705) 

Belvárosi 2 szobás, 53 nmes,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 53–
60 nmig lévő, 23 szobás, hatá
rozatlanhatározott idejű bérle
ményre. (Hirdetésszám: 706) 

Szigeti 1 szobás, 36 nmes, össz
komfortos, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne 1 szobás,
36–40 nmes, határozotthatározat
lan idejű, max. 3. emeletig lévő,
adyvárosi bérleményre. Tartozását
vállalás lehetséges. Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 707) 

Marcalváros Ien 2 szoba, 49
nmes, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne 23 szobás, 5060 nm
es, határozatlanhatározott ide
jű, liftes, nádorvárosi, Marcalvá
ros I–II városrészben levő bérle
ményre. (Hirdetésszám: 708)

Nádorvárosi 1 szoba + hálófülkés,
32 nmes, összkomfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 50–70 nmes, 23 szobás,
határozatlan idejű bérleményre.
Bán Aladár u., Sziget, Újváros város
rész kizárva. (Hirdetésszám: 709)

• 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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A nyár ínséges idő
szak a Magyar Vöröske
reszt számára, a bizton
ságos vérkészlet fenntar
tása ilyenkor sokkal na
gyobb szervezőmunkát
igényel. A Magyar Vörös
kereszt GyőrMoson
Sopron Megyei Szerve
zete harmadik éve ren
dez rádiós kampányt a
Győr+ Média Zrt. közre
működésével erre az
időszakra, amelyhez
idén sportszervezetek is
csatlakoztak. Minden hé
ten más egyesület kam
pányol, péntekenként
pedig sportolóikkal csa
patban vonulnak be a
véradóállomásra, így ők
is életet mentenek, nem
beszélve azokról a sport
kedvelőkről, családta
gokról, akik hívó szavu
kat meghallva, követik
ezt a nemes cselekede
tet. Első héten a Győri
Cutler SE, majd a KoKo
Gym MMA SE, a Győri
Sharks és a Győri Atléti
kai Club invitálta a régi
és új véradókat.

Kun Szilvia, a Magyar
Vöröskereszt GyőrMo
sonSopron Megyei Szer
vezetének vezetője nagy
örömmel számolt be az
eredményekről, amelyek
minden előzetes várako
zást felülmúltak. Elmond
ta, 1015 véradóval ter
veztek hetente, de már a
kampány indulásakor, a
Győri Cutler SE hívó sza
vára háromszor többen
látogattak el a győri vér
adó állomásra, mint
egyébként. A következő
hetek is jócskán túlszár
nyalták elképzeléseiket.
Kun Szilvia kiemelte, az
akció sikeres, az embe 
rek meghallották a spor
tolókat: elértek azokhoz,
akik esetleg már rég
nem nyújtották karjukat,
de olyanok is voltak, akik
először vállalták ezt a ne
mes cselekedetet, köszö
net érte a szervezők és a
betegek nevében min
den résztvevőnek. A

Elért az emberekhez a sportolók hívó szava: a július 1jén elstartolt Véradó Vakáció kampány ke
retében szép számmal nyújtották karjukat az elmúlt hónapban, sokan életükben először. A Ma
gyar Vöröskereszt GyőrMosonSopron Megyei Szervezete, a Győr+ Média Zrt., a Győri Cutler és
a sportegyesületek közös akciója augusztusban folytatódik – minden véradóra szükség van!

Győri Sharks hetén pél
dául 28an adtak először
vért – ismertette a me
gyei szervezet vezetője.
Kun Szilvia úgy fogalma
zott, júliusban sikerült
pótolni a nyári időszak
okozta kiesést: július 21
ig GyőrMosonSopron
megye az országos vér
adók 6,6 százalékát adta,
ami nagyon szép szám.
Reméli, az augusztus is
hasonló eredménnyel zá
rul: ebben a hónapban
megyei szinten 2135 vér
adóra lesz szükség, Győr
ben ez 1020 főt jelent.

A Véradó Vakáció né
ven futó kampány foly
tatódik: augusztus 2ig
a Győri Társasjáték
Egyesület szólítja meg
az embereket, majd a
Rábapatonai Vadásztár
saság és a Dallos Pilates
következik, az akciót a
Győri Úszó SE zárja. So
kan vannak, akik eddig
még nem vették a bá
torságot, hogy karjukat
nyújtsák, Kun Szilvia az
zal biztatja őket: a vér
adás előzetes admi
nisztrációval is mindösz
sze 20 perc az életünk
ből, csak egy karnyúj
tás, de életeket ment
hetünk. Hozzátette, so
kan szüleik vagy nagy
szüleik példáját követve
válnak rendszeres vér
adóvá, jó érzéssel tölti
el őket, hogy felmenőik
hez hasonlóan segíthet
nek. A véradók visszajel
zése alapján a vér kiszál
lításakor kapott SMS
bearanyozza a napjukat. 

A Győr+ Rádióban
minden kedden Kun Szil
viával és a sportegyesü
letek vezetőjével hallhat
nak beszélgetést, ahol ar
ra ösztönöznek minden
kit, adjon vért, és ment
sen meg három életet.
Aki szeretné karját nyúj
tani a Véradó Vakáció ke
retein belül, az naponta
7–15:30 óra között tehe
ti ezt meg a győri vérellá
tó állomáson.

ÉLETMENTÉS
Egy karnyújtás az 
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Hatalmas a biztonsági tartalék, a svájciak mégis
rendkívül takarékosan bánnak a vízzel. A város át
lagos napi vízfogyasztása 150160 ezer m3. A
csúcsfogyasztás közel 20 százalékkal magasabb en
nél, így nyáron sincs nagy pancsolás. Győrben az
éves átlaghoz viszonyítva a nyári csúcsidőben akár
30 százalékkal is növekszik a fogyasztás.

Zürichben az ellátás 100 százalékos biztonságú.
Két egymástól független módszerrel történhet a
város vízellátása, mindkettő egyenként is fedezi az
igényeket.

Első lehetőségként hatalmas tópar
ti vízműtelepek (Leng és Moos)
találhatók a Zürichitó (Zü
richsee) partján. A part
tól 500 méteres távol
ságra, 32 méterrel a
vízfelszín alól szivaty
tyúzzák ki a tó vizét.
Ebben a mélységben té
lennyáron egyaránt 68
°C hőmérsékletű a víz. A hiva
talos álláspont szerint a vízkivétel helyén, a tó vi
zében „egyetlen olyan komponens sincs, mely a
jelenlegi tudás szerint az emberi szervezetre káros
lenne”. Tehát a kiszivattyúzott víz, úgy ahogy van,
iható. A biztonság kedvéért ezt még tisztítják egy
olyan technológiával, amellyel akár a pocsolyából

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!

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• KONYHAI KISEGÍTŐ •

• GONDOZÓ •
• ÁPOLÓ •

• SZAKÁCS •
• TERÁPIÁS MUNKATÁRS •

• KLUBVEZETŐ •

munkakörökben.

További információk: 06-96-314-322/152 mellék
www.eeszi.hu

Pályázatok benyújtása: EESZI HR gazdálkodás
9026 Győr,  Kálóczy tér 9-11.

hr@eeszi.hu

Képzeletbeli utazásra hívjuk Önöket Zürichbe! Itt található a világ egyik
legbiztonságosabb nagyvárosi vízellátó rendszere, melynek tavaly ünne
pelték fennállásának 150. évfordulóját.

is ivóvizet lehet gyártani (ózon, homok és aktív
szénszűrés, lassú szűrés). 

A második lehetőség a Limmat folyó mellé tele
pített Hardhof parti szűrésű vízmű. Ez még érde
kesebb, a szőgyei és révfalui parti szűrésű rendszer
hez hasonló elven működik. A folyópart közelében
lévő, 2025 méter mélységű kutak a vízmű székhá
zát veszik körbe, a kutak között focipályák találha
tók. A Limmat folyó parti talajrétegeiben szivárgó
víz megtisztul, így jut a kutakba. És most jön a meg
lepetés: a kiszivattyúzott vizet nyelőkutakkal, szi

várgó medencékkel elnyeletik, visz
szajuttatják a talajba. Ezután

átszivárogtatják egy mes
terségesen kialakított ka
vicsrétegen, majd kicsit
távolabb ismét kiszivaty
tyúzzák. A svájci vízmér

nökök tehát megépítették
a nálunk természetesen

meglévő parti szűrésű rendszer
mesterséges hasonmását. Ugyan

olyan kavicsrétegeket hoztak létre, amilyenek itt a
Szigetközben természetesen megtalálhatók. 

A szigetközi parti szűrésű vízbázis tehát euró
pai léptékkel mérve is jelentős érték. Annyira,
hogy ahol megtehetik, ott mesterségesen építe
nek hasonlót. 

A kiszivattyúzott víz, 
úgy ahogy van,

iható

Svájcban megépítették

a szigetközi kincs 
hasonmását

Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.
Forrás: www.hidrologia.hu
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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

´́ ´́

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

´́

´́ ´́
´́ ´́

SZÜNETEL
a melegvíz-szolgáltatás
A Győr-Szol Zrt. értesíti a tisztelt fogyasztókat, hogy

karbantartási munkálatok miatt  a melegvíz-szolgáltatás

augusztus 6-án, kedden 3–20 óráig 
a város egész területén szünetel. 

Kérjük fogyasztóink szíves megértését!

A GyőrSzol Zrt. folytatja a szúnyoggyérítési
munkát: augusztus 2án, amennyiben az időjárási
körülmények megfelelőek, földi melegködös szú
nyoggyérítést végez az alkonyati órákban összesen
454 hektár nagyságú területen Győrben. Tartalék
nap augusztus 3. Beavatkozásra lehet számítani
többek között Gyirmóton, a Górédűlőben, a Rab
kertben, a HoltMarcal környezetében, Marcalvá
ros II kiserdőben, a Rábaparton, a Radószigeten,
a Kálóczy ligetben, a Várfal alatti részen, a Dózsa
György rakparton, Pinnyéden, Sáráson és a Bácsai
csatorna mindkét oldalán. A melegködös gyérítést
végző szerkezet működése zajhatással jár, ezért a
szolgáltató kéri a lakosság türelmét.

Ismét fontos esemény történt a
Xantus János Állatkert életében. Át
adtuk a megújult Afrika bemutató
komplexumunk első ütemét. A láto
gatóink a megújult kifutóban talál
kozhatnak a vadkutyafalkával. Most
az országban először és egyedülálló
an itt mutatjuk be ezt a fajt.

A vadkutyák júliusban érkeztek
Csehországból, a Dvur Kralove állat
kertből Győrbe. Az állatok az első he
tekben ismerkedtek környezetükkel,
gondozóikkal, mostanra már a láto
gatók is megtekinthetik őket, megfi
gyelhetik viselkedésüket. A bemuta
tótérnél felszerelt nagy információs
táblákról érdekességeket is megtud

Szöveg: GyőrSzol Zrt.

FOLYTATÓDIK
a szúnyoggyérítés

Megújult a kifutó

hatnak a sok állat számára „végzetet”
jelentő vadkutyákról.

Földünk egyik legveszélyeztetet
tebb ragadozója. Az afrikai vadku
tya vagy hiénakutya valaha nagyon
elterjedt volt a Szaharától délre
eső vidékeken. Mára természetben
élő példányait három és ötezer kö
zé becsülik. Állománya napjaink
ban is csökken, ennek okai az élő
hely feldarabolása, mezőgazdasági
művelésbe vonása, a populációk el
szigetelődése, a „házi” kutyák által
terjesztett betegségek (szopornyi
ca, veszettség…) megjelenése és a
vadászat. Manapság 1015 egyed
ből álló csapatokban élnek, de ré

gebben, amikor a faj gyakoribb
volt, száz példányból álló falkát is
megfigyeltek. 

A vadkutya az egyik legeredmé
nyesebb afrikai vadász, élelemszerzé
sének 8090 százaléka sikeres. Vadá
szati stratégiája az üldözésre és a ki
fárasztásra épül, az üldözők folyama
tosan váltják egymást. Ezt a taktikát
segíti, hogy hihetetlenül kitartó és
szívós állat, percekig képes 5560
km/órás sebességgel futni.

Ha szeretne találkozni ezekkel az
állatokkal és többet tudni róluk, láto
gasson meg minket! A hét minden
napján várják önöket a vadkutyák az
állatkert többi lakójával együtt.

„Ha egyszer az elkerülhetetlen végzetet kellene meg
festenem, valószínű, hogy a nyomot leszegett fejjel

loholva követő vadkutyafalkát ábrázolnék…”  
(Kittenberger Kálmán)

KÜLÖNLEGES
afrikai vadkutyafalka

érkezett Győrbe

Szöveg és fotó: Xantus János Állatkert
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A GYACos Szabó Bence, valamint a szolnoki Furkó
Kálmán bronzérmet nyert a könnyűsúlyú kettesek
versenyében a Sarasotában rendezett U23as evezős
világbajnokságon. A magyar páros a táv legnagyobb
részében a negyedik helyen haladt a szombati finálé
ban, az ausztrál hajótól egy másodperccel lemaradva.
Az utolsó 300 méteren indított hajrával végül meg
előzték az ausztrálokat, és csupán 9 századmásod
perccel maradtak el a második helytől. Juhász Adrián
és Simon Béla 2009ben szerzett ezüstérme óta nem
született magyar érem U23as világbajnokságon.

A Dobai Tamás, Király Csaba, Kunstár Márk, Kiss
Norbert, Szlovák Rajmund, Hopp Márton, Gerei
Tamás, László Péter és a kormányos Szalkai Ádám
alkotta nyolcas a 8. helyen végzett a világbajnok
ságon. A GYACot Szlovák Rajmund és László Péter
képviselte a magyar egységben. A győri fiúkat Al
földi Zoltán edző készítette fel a vbre. A magyar
csapat két bronzéremmel, valamint egy nyolcadik
és egy 11. hellyel zárta az U23as vbt, amelyet a
szövetség sikeresnek ítélt. 

Pontosan száz évvel ezelőtt, a Kossuth Lajos ut
ca 40. szám alatti Rostaféle vendéglőben jöttek
össze Győr sportszerető és cselekvő emberei, akik
1919. augusztus 13án megalakították a klubot –
derült ki a kutatásokból.

A könyvben megtalálhatók lesznek a megala
kulás dokumentumai, a közgyűlésekről szóló be
számolók, amikben a GYAC tisztségviselői, spor
tolói, klubtagjai is szerepelnek. A GYAC jelentős
egyesület volt nemcsak Győrben, hanem a ma
gyar sportéletben is. Erről több újságcikk is ta
núskodik, amelyek szintén megtalálhatók a kö
tetben. Korabeli beszélgetések és riportok is szí
nesítik majd az emlékező könyvet. A GYAC 10 és
20 éves évfordulós ünnepségeiről, a Bercsényi

SZABÓ BENCE 
vb-bronzérmes!

Százéves a Győri Atlétika Club (GYAC). Az évforduló alkalmá
ból Biczó Zalán egyetemi könyvtáros, helytörténész doku
mentumgyűjteményt állít össze levéltári és korabeli sajtótu
dósítások alapján A Győri Atlétikai Club 1919–1945 címmel. 

EMLÉKEK
ligeti pályaavatásról és modern tribünről is ol
vashatunk a kiadványban.

A GYAC vezetői között számos jelentős közéleti
személy is volt, mint például Späth Gyula Győr
1936–1940 közötti polgármestere, vagy dr. Valló
István Győr polgármesterhelyettese, valamint az
örökös elnöknek megválasztott dr. Czechmeister
Antal fogorvos. Érdekesség például, hogy 1942
ben a klub fővédnöke báró Apor Vilmos megyés
püspök lett. A kéksárgák működését bemutató kö
tetet pár ritka fotográfia is színesíteni fogja. A klub
1945ös kényszerű megszüntetése után 2012től
működik újra. 

A kötet megjelenése a novemberi Győri Könyv
szalonra várható.

a GYAC történetéből

Szerző: Földvári Gabriella
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Kevesebb, mint egy hónap múl
va kezdődik az Audi Aréna Győr
ben az idei utánpótlás kickbox
Európabajnokság, amelyet au
gusztus 26. és 31. között rendez
nek. A verseny – a Nemzetközi
Olimpiai Bizottság által tavaly
elismert kickbox világszövetség
– a WAKO története eddigi leg
nagyobb korosztályos konti
nensviadalának ígérkezik: mint 
egy 2000 fiatal sportoló indulá
sa várható. 

A két évvel ezelőtti, szkopjei Euró
pabajnokságon a sportág közel
1400 tehetsége lépett tatamira és
szállt ringbe, ezzel szemben Győrben
35–40 ország kickboxosára számíta
nak a szervezők.

Különlegesség, hogy
most először mutatkozik
be világversenyen a gyer
mek korosztály, hiszen a
pointfighting szabály
rendszerben már a 7–9
évesek is küzdhetnek. Az
utánpótlás Ebn a gyer

mekeken kívül kadet1 (10–12 évesek),
kadet2 (13–15) és junior (16–18) kor
osztályú versenyzők indulnak.

A két évvel ezelőtti, budapes
ti felnőtt világbajnoksághoz ha
sonlóan, Győrben is bemutatko
zik a sportág mind a hét szabály
rendszere, nyolc tatamin és há
rom ringben bonyolítják le a
küzdelmeket hat napon keresz
tül. Az egyes súlycsoportokban

országonként két sportoló ne
vezhető, ennek köszönhető
en több mint 150 fős magyar
válogatottat állít csatasorba a
hazai szövetség. A hazai fiataloktól ez
úttal is éremeső várható, akárcsak a leg
utóbbi Európabajnokságon. A szkopjei
kontinensviadalon 2017ben 20 arany,
22 ezüst és 30 bronzéremmel minden
idők legjobb szereplését produkálták
kickboxosaink. 

SPORTTÖRTÉNELMI

KICK-BOX EB-Trendeznek városunkban

Az esemény fővédnöke
Schmitt Pál, Magyarország volt
köztársasági elnöke, dr. Szabó
Tünde, sportért felelős államtit

kár és Borkai Zsolt polgármester.
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„Mindig olyat kérdezel tőlem, ami
re nem tudok válaszolni” – mosolygott
Görbicz Anita, amikor arról faggattam,
számoljae, hogy hányadik szezonját
kezdi meg a felnőtt csapat keretében
az ETOnál. „Talán a tizenkilencediket,
de utána kéne néznem” – vágta rá pár
másodperc gondolkodás után a csa
patkapitány. „Persze nagy izgalommal
várom ezeket a találkozásokat, mert
mindig változik a csapat az előző év
hez képest. Túl vagyunk már egy hét
kemény munkán, megismerkedtünk
az új társakkal is. Remélem, ismét egy
séges csapattá gyúrja a szakmai stáb
ezt a nagyon erős keretet.”

A nézők most találkozhattak elő
ször a gárda új játékosaival, a Győrbe
visszatérő Katarina Bultovic, a két
francia vbaranyérmes Estelle Minko
és Béatrice Edwige, a norvég olim
piai és világbajnok Amanda Kurtovic

Az Audi ETO KC klubvezetése ra
gaszkodott az utóbbi évek hagyo
mányához és a bajnoki idény előtt
nyilvános edzésre várta a szurkoló
kat és a média képviselőit. A trénin
get persze nem a drukkereknek ve
zényelte Danyi Gábor vezetőedző,
hanem az immár ötszörös BLgyőz
tes ETO játékosainak. 

leszek, és küzdeni fogok a játéklehető
ségért” – mondta Faluvégi Dorottya,
aki megtartotta a fővárosi együttes
ben viselt mezszámát Győrben is.
„Igen, a negyvennyolcas az enyém ma
rad. Semmi különösebb jelentése
nincs, egy egyszerű véletlen után ma
radt nálam. Más számom lett volna a
Fradiban 14 évesen, de az a trikó vala
miért nem érkezett meg. Az egyik csa
pattársam, aki nem játszott, kölcsön 
adta a mezét, ami nagyon vaxos lett,
és nem akartam úgy visszaadni. Szinte
szó szerint rajtam ragadt.”

Az edzés focival kezdődött, és so
kadszorra bebizonyosodott, ebben
sem ügyetlenek a lányok. A játékot a
közönség is élvezte, a hangulat in
kább egy mérkőzéshez volt hasonló,
hol egy Görbiczfejesgólnak, hol egy
Mette Hansen bombának tapsoltak
a nézők, akik voltak vagy ezren.

Az ETO az előző idényben a kispa
don Ambros Martínt váltó Danyi Gá
borral mindent megnyert, a Magyar
Kupát, a hazai bajnokságot és a Baj

nokok Ligáját is, mindezt úgy, hogy
egyetlen csapat sem tudta legyőzni
a Győrt.

„A célunk idén is az, hogy minden
sorozatban az élen végezzünk. Az
persze elég szürreális lenne, ha me 
gint vereség nélkül sikerülne. De
nem ez a fontos, hanem az, hogy lép
jünk előre. Egy éve próbálunk egy tel
jesen más szisztémát, mint előtte,
nyilván ennek a teljes elsajátításához
még idő kell, mint ahogy ahhoz is,
hogy az öt teljesen új játékost beépít
sük az ETOba. A közönség a tavalyi
hoz hasonló, gólra törő, dinamikus já
tékot láthat tőlünk, új elemekkel, és
remélhetőleg még gyorsabban, mint
eddig” – mondta az edzés előtt Da
nyi Gábor vezetőedző.

Az ETO játékosaira horvátországi
edzőtábor és több felkészülési mér
kőzés vár az idény rajtjáig. A magyar
bajnokságot Siófok ellen kezdik hazai
pályán a zöldfehérek szeptember 1
jén, a BLben pedig októberben kez
dődnek a csoportküzdelmek.

és a Fradiból igazolt fiatal tehetség,
Faluvégi Dorottya is ott volt a pályán.

„Sokáig mérlegeltem, hogyan dönt
sek, amikor az ETO megkeresett. Úgy
döntöttem, hogy nem leszek kishitű,
hanem elhiszem azt, hogy ez a klub
tényleg engem akar leigazolni, kitartó

ISMÉT TRIPLÁZNA
az Audi ETO
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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, 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: augusztus 2—8.

Marhalábszár

Pick füstölt tarja

1499 Ft/kg

Füstölt hátsó
csánk 

Mizo tej UHT
1 l, 2,8%-os

1099 Ft/kg

1899 Ft/kg

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

219 Ft/db

Kristálycukor 1 kg

189 Ft/kg

219 Ft/l

kartonos ár

179 Ft/db

Steffl dobozos sör
4,2%-os 0,5 l, 358 Ft/l

Jägermeister
35%-os, 1 l

5899 Ft/l

Hosszú Katinka két elsőségével,
Milák Kristóf világcsúcsos győzelmé
vel, Kapás Boglárka meglepetés kate
góriába tartozó sikerével, és több ér
tékes helyezéssel a magyar úszók
minden idők egyik legeredménye
sebb vbjét zárták DélKoreában. Rá
adásként a nyílt vízi úszók között Ra
sovszky Kristóf első lett 5 kilométe
ren, így ha a vízes vb úszószámait
vesszük, az éremtáblázat harmadik
helyén találjuk Magyarországot, az
Egyesült Államok és Ausztrália mö
gött. A válogatott kiemelkedő szerep
léséhez a Győri Úszó SE versenyzői is
hozzájárultak.

„Jakabos Zsuzsanna nagyszerű vi
lágbajnokságot tudhat maga mö
gött, hiszen döntőbe jutott 400 és

200 méter vegyesen is, előbbi szám
ban 6., utóbbiban 7. helyen végzett,
és a váltók sikerében is komoly sze
repe volt. Zsu a vb után rögtön to
vábbutazott Tokióba a világkupára,
ahol lehetősége van a jövő évi olim
pia helyszíneit tesztelni, ráadásul ab
ban az időpontban, amikor az ötka
rikás játékokat is rendezik jövő júli
usban és augusztusban. Szabó Sze
basztiánról csak szuperlatívuszok
ban tudok beszélni. Egyéni csúcso
kat úszott, a váltókban is húzóember
volt, és 50 méter pillangón egy fan
tasztikus 5. helyezést szerzett új ma
gyar rekorddal. Ő is olimpiai kvótás
a győriek közül. Lobanovszij Maxim
50 gyorson az értékes 10. helyen
zárt, de elmaradt az országos baj

nokságon úszott idejétől. Maxim a
korábbi súlyából 3 kilót fogyott, en
nek keressük az okát, és én ennek
tudom be, hogy ezúttal gyengébb
időeredmény jött össze neki. Az
olimpiáig javulni fog mindenképpen.
Balog Gábor tartalékként utazott ki
a vbre 50 méteres hátúszásban, de
nem tudott bekerülni a középdöntő
be. Fontos megemlíteni még az
egyesület legfiatalabb tehetségeit:
Szentes Bence és Sebestyén Dalma
is sikeresen szerepelt az Universia
dén, Safrankó Sára pedig egyéni csú
csot úszott az ifi Európabajnoksá
gon” – értékelte versenyzői teljesít
ményét Petrov Iván, a Győri Úszó SE
vezetőedzője, a korosztályos váloga
tottak szövetségi kapitánya.

a győriek a világbajnokságon
KITETTEK MAGUKÉRT

„Az lenne az ideális, ha a szakmai
stáb teljes kerettel kezdhette volna
meg a felkészülést, sajnos nekünk erre
nem volt lehetőségünk, hiszen még az
utolsó pillanatban is változott a csapat,

Pénteken kezdődik a labdarú
gó NB II 2019–2020as idénye,
amelyben a Gyirmót FC Győr
és az ETO FC célja is az, hogy
feljusson az élvonalba. A két
együttes játékoskerete alapo
san megváltozott, sőt, új veze
tőedző ül majd mindegyik kis
padon. Az ETOnál Boér Gábor,
a Gyirmótnál Csertői Aurél irá
nyítja a csapatot.

érkezett játékos, és a ’fiatalszabály’ mi
att kell is még igazolnunk futballistát.
Készen állunk a kezdésre, szerencsére
a sérülések is elkerültek minket” – nyi
latkozta a Gyirmót edzője. A klub több
rutinos, komoly élvonalbeli tapaszta
lattal rendelkező játékost szerződte
tett, így Vass Ádám, Tóth Bence, Hárs
falvi András, Zeke Márió, Hudák Dávid
és Krén Bálint mellett a volt ETOcsa
tár Szabó Lukas is Gyirmóton folytatja,
de a klub újabb egy évre kölcsönvette
a Honvédtól Herjeczki Kristófot is. Ma
rek Strestík, Rengel Péter és Horváth
Roland távoztak, Szegi Vince pedig
Mosonmagyaróváron szerepel a kö
vetkező idényben.

Az ETO vezetőedzője Boér Gábor
korábban azt nyilatkozta, kifejezet

ten erős és sok lehetőséget magá
ban rejtő kerettel dolgozhatott a nyá
ron, amelyben megfelelő a fiatalok
és a rutinos futballisták aránya, így
bízik abban, hogy a klub eléri célját.
A zöldfehérek leigazolták Márius
Charizopulost, Domonkos Kristófot,
Gránicz Patrikot, Horváth Zoltánt, Vá
ri Barnabást és Dvorschák Gábort.
Távozott Alan Kovác, Koszó Balázs,
Madarász Márk, Petró Balázs, Sza
lánszki Gergő, Tajthy Tamás, Tóth Dá
vid és Vadász Viktor. Az első forduló
ban a Gyirmót FC Győr pénteken 20
órakor a Haladást fogadja, az ETO pe
dig vasárnap 19 órakor az Ajka ottho
nában lép pályára. Az ETO FC–Gyir
mót rangadót a második fordulóban
rendezik.

A FELJUTÁSRA pályáznak
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