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Nyáron sincs megállás, a legforróbb
hónapokban is épül-szépül a város.
Győr számos pontján zajlanak jelenleg
nagyszabású út-, járda- és térfejleszté-
sek. Több városrészt érintenek a mun-
kálatok, amelyeknek döntő többségét
direkt erre az időszakra tervezte be az
Útkezelő Szervezet. A nem igazán köz-
ponti helyen lévő, de igen forgalmas Or-
gona utca egy 360 méteres szakasza 56
millió forintból újult meg. Az érintett
rész új kopóréteget kapott és ahol kel-
lett, a vízelvezetést is megoldották a
szakemberek. Az Új Bácsai úton, ahol
komoly gondot okozott a gyalogosok
átkelése az egyik oldalról a másikra,
gyalogosvezérelt átkelőhelyet alakítot-
tak ki, ennek próbaüzeme tart, a mű-
szaki átadás a napokban várható.
Ugyancsak a szünidőre időzítve, nagy-
szabású járdafelújítások zajlanak Ná-
dorvárosban, a városrészben öt helyen,
közel félezer méter hosszan, teljes körű
járdacsere történik. „A Bem tér keleti
oldalán dolgoznak most az alvállalkozó-

Idén az a megtiszteltetés érte az
Fm 100.1-et, hogy élőben közvetít-
hettük a város 31! elnevezésű új fesz-
tiváljának egyik látványos program -
elemét, egészen pontosan a világító
hajós felvonulás zenéjét. Ezzel a fel-
adattal mi is bekapcsolódhattunk az
áramlásba!

A budapesti ünnepi tűzijáték ze-
néjét a programmal egy időben már
évek óta a Magyar Rádió közvetíti élő
adásban. Ennek egyik oka az is, hogy
azok se maradjanak ki az élményből
– legalább hang formájában –, akik
nem tudnak részt venni az esemé-
nyen személyesen. Ezen a gondola-
ton elindulva vállaltuk mi is azt a
megkeresést, hogy Győr legújabb
összművészeti fesztiváljának partne-
rei legyünk. A munka oroszlánrészét
a szervezők végezték, a mi felada-
tunk az volt, hogy minden pontosan
és flottul menjen, hiszen több ezer
emberre számítottak a program ide-
jén a Belvárosban. Ez a szám be is

épül-szépül a város

ink, de később a Dr. Petz Lajos, a Hunya-
di, a Táncsics és az Eörsy Péter utca is
munkaterületté válik egy időre” –
mondta Máthé-Tóth Péter. „Forgalom-
korlátozást nem von maga után a járda-
fejlesztés, de érdemes körültekintően
közlekedni az összesen mintegy 30 mil-
lió forint értékű fejlesztések környeze-
tében” – tette hozzá az Útkezelő Szer-
vezet szóvivője. „Ezenkívül több más
helyen is zajlanak a munkák, az Újkapu
utcában közműcserék indulnak, kezdő-
dik a Reptéri út felújítása, nyár végére
elkészül a Török Ignác utca, átépítjük a
Teleki út–Árpád úti jelzőlámpás csomó-
pontot, ahol új balra kanyarodó sáv
lesz, és már tervezzük a Mécs László ut-
ca–Kovács Margit utca csomópontjá-
ban a jelzőlámpa kiépítését” – foglalta
össze az aktuális munkák helyszíneit a
szakember. „Mindeközben látványos
fejlesztés zajlik a Bécsi kapu téren, ahol
adventre szeretnénk végezni a tér és
környezetének teljes felújításával” –
emelte ki Máthé-Tóth Péter.

NYÁRON IS 
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Ahogy azt a Győr+ Rádió hallgatói jól tudják,
igyekszünk folyamatosan megújulni, bővíteni
a rádió zenei kínálatát, műsorelemeit, ezért
szeretjük azt is, ha új kihívás elé kerülünk.

jött, szinte teljesen megtelt a Radó-
sziget környéke múlt pénteken.

A helyszínen a hangfalak tövében
egy-egy rádió tuner biztosította a jel
vételét, és rajtszóra elindult az áram-
lás hangja. Amíg minden adót sikere-
sen bekapcsoltak, addig egyre többen
hallották a víz morajlásának hangját,

egy időben a Belvárosban és az Fm
100.1-en is. Amikor minden készen
állt, akkor megszólalt a zene. Instru-
mentális, a látványhoz passzoló, drá-
mai hangzást álmodtak meg a szerve-
zők, és a végeredmény tökéletes lett.

Büszkék vagyunk rá, hogy részesei
lehettünk ennek a látványos felvonu-

lásnak, ezáltal a 31! összművészeti
fesztiválnak. Reméljük, mint a Város
Hangja, a továbbiaknak is együtt ára-
molhatunk majd Győr pezsgő kultu-
rális, sport, és gazdasági életével,
mint ahogy ezt tesszük már hét éve.

100.1 Győr Plusz – Mi vagyunk a
Város Hangja!

AJÁNLÓ
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MI VOLTUNK 
az áramlás hangja

További fesztiválfotókat
a 12. oldalon találnak 
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Győrben a Széchenyi István Egye-
tem kollégiumaiban 2.500 fiatal kap-
hat szállást. Az egyetemnek négy
győri kollégiuma van, a Hegedűs Gyu-
la (Központi) Kollégium, a Mészáros
Lőrinc úti (Külső) Kollégium, a Famu-
lus Kollégium és a legújabb, legmo-
dernebb Multifunkciós Épület, vala-
mint egy mosonmagyaróvári, a Cser-
háti Sándor Kollégium. A tavaly át-
adott multifunkcionális kollégium-
ban 1100-an lakhatnak havi 17 ezer
400 forintért. A mellette álló régi
épület felújított két-három ágyas szo-
báiért fejenként 16 ezer forintot, a
Mészáros Lőrinc úti szálláson a két-
ágyas szobáért 13 ezer 900, a három -
ágyasért 9 ezer 300 forintot kérnek
személyenként, míg a Famulus Hotel-
ben 20 ezer 500 forintot kell fizetni
a férőhelyért. Mosonmagyaróváron
kétszáz diák veheti igénybe az egye-
temi kollégiumot 13 ezer forintért
havonta.

Májer Eszter, az Egyetemi Szolgál-
tató Központ vezetője elmondta, a
felső éveseknél kétszeres volt a túlje-
lentkezés, ők már tudják, hogy beju-
tottak-e a kollégiumba. Azoknak az

első éveseknek, akik szerdán tudták
meg, hogy felvételt nyertek a győri
egyetemre, július 30-án 13 órától,
augusztus 6-án 13 óráig van lehető-
ségük jelentkezni a Neptun rendsze-
ren keresztül. Aki bejutott, szeren-
csésnek mondhatja magát, hiszen a
megújult kollégiumok szállodai szin-
tű ellátást biztosítanak.

Akinek nem jutott kollégiumi elhe-
lyezés, annak bizony mélyen a zsebé-
be kell nyúlnia, ugyanis a főváros
után Győrben a legmagasabbak az al-
bérleti árak, átlagosan 106 ezer fo-
rint. Győrben 85–120 ezer forint kö-
zött mozognak a 40–60 négyzetmé-
teres lakások bérleti díjai.

Aki a fővárosban folytatja tanul-
mányait, annak jó hír, hogy egy év
alatt 16 százalékkal nőtt az elér-
hető albérletek száma. A bérleti
díjak azonban tavalyhoz képest
némiképp emelkedtek. Budapes-
ten az átlagos bérleti díj 150 ezer
forint. A fővárosi garzonok 110–
120 ezer forintba kerülnek havonta.
Pécsen, Debrecenben és Szegeden a
kisebb lakásokért 74–85 ezer forin-
tot kell adni, a nagyobbakért 100–

106 ezer forintot. A 40 négyzetmé-
ternél kisebb téglaépítésű garzono-
kat 120 ezerért, a hasonló méretű
panellakásokat 110 ezer forintért kí-
nálják. A legdrágább kerület az V.,
ahol a 120 négyzetméternél kisebb
alapterületű lakások átlagos bérleti
díja 248 ezer forint, a legolcsóbb ke-
rület pedig XXIII. és a XVII., ezekben
a városrészekben 105, illetve 110
ezer forintnál tart az átlagár a szakér-
tők szerint. Aki bérelni szeretne, an-

nak azzal is számolnia kell, hogy kau-
ciót is le kell tenniük a szerződéskö-
téskor és van bérbeadó, aki előre kér
néhány hónap bérleti díjat.

A győri Kiss Lilla, akit a Corvinus
Egyetemre vettek fel, azt mondja,
meg sem próbál kollégiumi férőhe-
lyet szerezni, inkább két másik lány-
nyal bérelnének lakást. A keresést
már elkezdték a neten. Lilla szerint a
bérleti díj mellett lényeges az elhe-
lyezkedés, nem baj, ha nincs is közel
a campushoz, de jó legyen a tömeg-
közlekedés, és az is fontos tényező a
választás szempontjából, hogy a kö-
zelben legyen gyorsétkezde, olyan
üzlet vagy büfé, ahol viszonylag ol-

csón, de gyorsan juthatnak étel-
hez. A lány abban reménykedik,
hogy 50-60 ezer forintból meg-
oldja a lakhatást, a rezsivel
együtt.

Ingatlanos szakemberek sze-
rint lakásvásárláson is érdemes el-

gondolkodni az egyetemista család-
jának, ugyanis ha van alaptőkéjük, és

mellé hitelt vesznek fel, bizonyos felté-
telek mellett olcsóbb a havi törlesztő
részlet, mint az albérleti díj.

Miután kiderült, felvették a gyereket a kiválasztott
egyetemre, a nagy örömködés után jöhet az albérlet-
vadászat.

Lakásvásárláson
is érdemes

elgondolkodni
az egyetemista 

családjának

ALBÉRLET VAGY
KOLLÉGIUM? Szerző: Földvári Gabriella

Fotó: Marcali Gábor

A Multifunkciós Épületben szállodai
szintű ellátást biztosítanak
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„A Pannon-Víz fogyasztási adatai-
ból látszik, hogy fogyasztóink általá-
ban takarékosan bánnak az ivóvízzel,
de a hőségben mindig megnő a fo-
gyasztás” – mondta el érdeklődé-
sünkre Tóth László, a Pannon-Víz saj-
tófőnöke. Győrben egy átlagos tava-
szi-őszi napon 30–35 ezer köbméter
víz fogy, a nyári kánikulában a napi fo-
gyasztás már meghaladja a 40 ezer
köbmétert is. Győrben az idei vízfo-

gyasztási rekord viszonylag hamar, jú-
nius 1-én megszületett: ezen a na-
pon 44.943 köbméter vizet fogyasz-
tottunk. A mennyiséget jól érzékelte-
ti, hogy ennyi vízzel 18 olimpiai úszó-
medencét lehetne megtölteni.

„Ha megkezdődik a hőség, minden-
ki azonnal klímát szereltetne. Ez azon-
ban nem megy. A kollégáim velem
együtt csúcsra vannak járatva, két-há-
rom hetet biztosan várni kell annak, aki
most akar klímát szereltetni” – mondta
el érdeklődésünkre Sárközi Gusztáv
győri hűtő- és klímaszerelő mester.
Megtudtuk azt is, 2008–2010 körül in-
dult be a megrendelési dömping. Oka,
hogy a klímák manapság annyiba ke-
rülnek, mint 15 éve. Teljesítménytől
függően 150–250 ezer forintot kell
szánni annak, aki a hőség napjaiban
üdítő hűvösséget szeretne lakásában.

A klímaboomot az E.ON is érzi.
Olyannyira, hogy az elmúlt években
gyakorlatilag kiegyenlítődött a kü-
lönbség a téli és a nyári felhasználás
között. Ennek oka elsősorban a klí-

maberendezések egyre növekvő ter-
jedése. Egy-egy rövidebb időszakra,
néhány napra az is előfordul, hogy a
téli fogyasztási csúcsot meghaladja a
nyári felhasználás – tudtuk meg Kő-
rösi Gábortól, az E.ON szóvivőjétől.

A hűtés miatt megemelkedő ener-
giaigény rendszerint határozottan
érezhető egy-két nap tartós meleg
után. Az E.ON észak-dunántúli szol-
gáltatási területén az eddigi tapasz-

talatok alapján ez napi 6-8 százalékos
többletfogyasztást eredményez. A
szükséges energiamennyiség biztosí-
tott, a villamosenergia-szolgáltatás a
nyári hőségben is rendelkezésre áll.

A jelenlegi hőséghullám megvisel-
heti az idősek szervezetét. „Győrben az
Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény dolgozói ebben az időszak-
ban kiemelt figyelmet fordítanak az
idősotthonokban élő, idősklubokban
járó és a házi segítségnyújtó szolgálta-
tást igénybe vevő idősekre” – tájékoz-
tat Kányai Róbert az EESZI igazgatója.

Az igazgató elmondta, különösen
odafigyelnek a krónikus betegségek-
ben szenvedőkre, ilyenkor többször el-
lenőrzik az idősek testhőmérsékletét is.
A hajnali és késő esti órákban szellőz-
tetnek, a szobák árnyékolása már a reg-
geli órákban történik, a ventilátorokat
igény szerint állítják be. A tavalyi EYOF-
on használt ventilátorok és hűtőszekré-
nyek most jó szolgálatot tesznek. Foko-
zott figyelmet fordítanak a bőséges fo-
lyadékbevitelre, az idősek részére limo-

nádét és teát kínálnak napi több alka-
lommal. A lakók szabad levegőn tartóz-
kodását a kora reggeli és délelőtti órák-
ban biztosítják, és 11–15 óra között a
hűvös szobában tartózkodást ajánlják.

„A meleget nem lehet lehűteni, ön-
magunkat azonban igen” – fogalmazott
dr. Bircher Katalin győri háziorvos, bel-
gyógyász, gasztroenterológus, amikor
az extrém hőségnek az emberi szerve-
zetre gyakorolt hatásairól és a megelő-

zésről kérdez-
tük. A szak-
e m b e r
utalt arra,
hogy tes-
tünk belső
hőmérsékle-
te 37 Celsius-fok
körül mozog, a kánikulai
hőfeleslegtől a szervezet izzadással pró-
bál megszabadulni. Ez fontos élettani
jelenség, ugyanakkor vizet von el a tes-
tünkből, s ennek következtében keve-
sebb jut a vízből az életfontosságú szer-
veinknek. Ezért, s nemcsak a komfort -
érzetünk miatt, mindenképpen szüksé-
ges gondoskodnunk a folyadékpótlás-
ról, mert egyébként a hőkimerülés álla-
potába juthatunk, ami fejfájással, szé-
düléssel, de akár ájulással is járhat.

Dr. Bircher Katalin óva int attól,
hogy a kánikulában alkohol, kávé vagy
főleg ne a fiatalok által kedvelt ener-
giaitalok formájában vigyük be a folya-
dékot. Legjobb a szénsavmentes víz.
A hőkimerülésnél súlyosabb állapot a

hőguta, ami azonnali orvosi segítsé-
get igényel. Súlyosabb esetben agyká-
rosodással is járhat, extrém esetben
pedig halálhoz is vezethet. Hőguta
esetén ugyanis a bőr nem tud tovább
izzadni, ezért a test hőmérséklete fel-
ugrik 39-40 Celsius-fokra.  

Az orvos szerint a városban élők
veszélyeztetettebbek a kánikulában,
a beton, az aszfalt összegyűjti és ki-
bocsátja a hőt, tehát éjszaka sem tud

lehűlni a le-
vegő. Ezen-
kívül a zsú-
folt tömeg-

közlekedési
eszközökön is

gyakoribb a rosz-
szullét.

A kánikula hatásait meg kell
előznünk, elsősorban sok folyadékkal,
a levegőt pedig az autóban és otthon
lehetőség szerint hűtsük le légkondival.
A doktornő azonban nyomatékosan
hangsúlyozza: kizárólag szakszerűen és
rendszeresen tisztított légkondit hasz-
náljunk, hiszen az ő praxisában több-
ször is előfordult életveszélyes leginá-
rius betegség, amit a berendezésből ki-
áramló kórokozók idéztek elő.

Dr. Bircher Katalin arra is felhívja
a figyelmet: a bőrünk nem felejt,
ezért a káros UV-sugárzást kerüljük
el, 11 és 16 óra között ne napoztas-
suk a bőrünket, mert az ilyenkor szer-
zett barnaságnak sajnos nagyon sú-
lyos ára lehet.

Az örök közhely szerint: kutya
meleg van. Hivatalosan: vörös
kód van érvényben. Ki-ki vér-
mérséklete szerint viseli a hősé-
get. Kevesen élvezik, még töb-
ben szenvednek, mások idege-
sek és ingerültek. Egyvalamiben
közösek vagyunk: sok vízre van
szükségünk, iszunk és fürdünk.

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

KÁNIKULA: 
Mi szenvedünk, a berendezések
csúcsra járatva muködnek´́

A városban élôk
veszélyeztetettebbek
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Nagyobb méretek, több kényelem: kompakt SUV-modell
mindennapi használatra. Új kezelési koncepció: digitális kijelzők
és MMI érintőképernyő. A felsőkategória hálózati kapcsolatai:
okos infotainment és intelligens vezetéstámogató rendszerek
– három mondatban így lehetne összefoglalni a Q3 jellemzőit,
ennél azonban többet érdemel az autó, nemcsak azért, mert
Győrben készül.

A második generáció nemcsak határozottabb megjelené-
sű, hanem a bőséges térkínálatnak, a sokoldalú variálható-
ságnak és a számos praktikus részletmegoldásnak köszön-
hetően, a használhatósága is lényegesen javult. Az Audi
csúcsmodelljeihez hasonlóan digitális műszerfalat és nagy
MMI érintőképernyőt kapott. A kompakt szabadidő-autót
számos felsőkategóriából átvett infotainment megoldás köti
össze a környezetével. A parkolást, a városi közlekedést és
a hosszú utakat új vezetéstámogató rendszerek könnyítik
meg. Ezek a továbbfejlesztett futóműhöz hasonlóan egyben
a komfortot is növelik.

Piaci bevezetésekor összesen négy motorváltozat – három
benzin- és egy dízelüzemű – szerepel az új Audi Q3 palettá-
ján, első, illetve quattro összkerékhajtáshoz csatlakozva. Az
erőforrások teljesítménypalettája 110-től (150 LE) 169 kilo-
wattig (230 LE) terjed. Mindegyik motor négyhengeres, köz-
vetlen befecskendezésű és turbófeltöltésű, valamint erőtel-
jes, kulturált és gazdaságos. Az erőátvitel feladatát hatfoko-
zatú manuális vagy különösen gyors működésű, hétfokozatú
S tronic sebességváltó látja el.

Győr egyik legfontosabb közleke-
dési beruházásának nevezte Simon
Róbert Balázs országgyűlési képvise-
lő a jelenleg is tartó 1. számú főút fej-
lesztését. A bővítés már a napokban
elkezdődött, így az érintett útvona-
lon folyamatos forgalomkorlátozás
van érvényben. „Egy teljesen új köz-
vetlen ág is épül a szakaszon, ami a
Dohány utcába fog becsatlakozni,
egy új felüljáró megépítésével” –
mondta el Kiss Boglárka, a Nemzeti
Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) saj-
tószóvivője, aki hozzátette, a Reptéri
útról is létrehoznak egy felhajtósávot
a főútra.

A beruházás megvalósulása után
a szakasz áteresztő képessége meg-
növekszik, az ETO Park térségében
kétszer egysávos sávszűkülés meg-
szűnik, a Dohány utca felé kialakítan-
dó direkt ág létrehozásával pedig a li-
kócsi körforgalom térségében a tor-
lódások is csökkenni fognak.

Simon Róbert Balázs a szerdai saj-
tótájékoztatón kiemelte, hogy az új
lehajtóág, a Dohány utca és a Reptéri
út kereszteződésében létrehoznak
egy körforgalmat, ezzel is nagymér-
tékben tehermentesítve és gyorsítva

a forgalmat. A jelenleg folyó beruhá-
zás a likócsi körforgalom és az Ipar ut-
ca közötti, mintegy 750 méteren zaj-
lik, ahol a kétszer egysávos utat, két-
szer kétsávosra alakítják. A szélesítés-
nek köszönhetően a Tóth László utcai
felüljárót is kibővítik.

„A beruházásnak köszönhetően az
Audit és a többi vállalkozást, üzeme-

ket is könnyebben lehet majd meg-
közelíteni, emellett a beruházás segí-
ti Likócs városrész elérését és a fővá-
rosba tartók gördülékenyebb haladá-
sát a főútvonalon” – emelte ki az or-
szággyűlési képviselő. A tervek sze-
rint már idén elkészül a Dohány utca
felújítása. A beruházás hazai forrás-
ból, 2,1 milliárd forintból valósul

meg. A munkálatok várhatóan 2019
őszén befejeződnek.

A jövőben az önkormányzat meg-
kezdi a Reptéri út felújítását és a Pes-
ti út fejlesztését is, így akkor már tel-
jes gőzzel folyik a gazdasági térség-
ben a munka a könnyebb, biztonsá-
gosabb és hatékonyabb közlekedés
érdekében.

Gyorsabb, biztonságosabb
és egyszerűbb lesz a közle-
kedés az 1. számú főút li-
kócsi részének kétszer két-
sávosra bővítésével.

Szerző és fotó: Rozmán László

osszel kezdodik Gyorben
a sorozatgyártás

Az Audi ingolstadti központja nyilvánosságra hozta az első hivatalos fotót arról
az autóról, amelynek sorozatgyártása az ősszel kezdődik Győrben. Nem csak az
Audi Hungariánál lesz új a modell, hanem az egész világon, ez ugyanis a Q3-as
sorozat megújított, második generációja.

Az Audi Q3 második generációja:

´́
Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Audi

DOLGOZNAK A FOÚTON
NAGY EROKKEL´́

´́

´́ ´́
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Az amerikai énekesnő, Kelis Ro-
gers olyan slágereket jegyez, mint
például a Trick me, a Milkshake és a
Bossy. 1999-ben, húszévesen Kalei-
doscope című albumával robbant be
a köztudatba, s lett nemzetközileg is
elismert énekes. Pályája során dolgo-
zott együtt például Enrique Iglesias-
sal, a No Doubttal, David Guettával
és Björkkel is, többször jelölték
Grammy-díjra.

Azt nyilatkozta, nagyon várja,
hogy újra felléphessen Magyarorszá-
gon. „Gyertek minél többen, csa-

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Marcali Gábor

punk egy hatalmas bulit!” – üzente a
győrieknek a szervezőkön keresztül
Kelis. A fellépését követően tűzijáté-
kot láthatnak a kilátogatók, indulnak
ingyenes buszjáratok a városrészek-
be, ha pedig vihar lenne, a koncertet
másnap, vagyis augusztus 25-én 21
órakor tartják meg. 

Borkai Zsolt polgármester a saj-
tótájékoztatón felidézte, már szá-
mos nagy, közösségformáló ren-
dezvényen vagyunk túl, amelyek
tömegeket vonzottak. Ha csak a
nyarat nézzük, rengetegen voltak

kíváncsiak például a Győri Balett
által szervezett Magyar Táncfeszti-
válra, a Vaskakas Bábszínház Győr-
kőcfesztiváljára, és a múlt hétvé-
gén debütált 31! – Három folyó,
egy sziget elnevezésű összmű-
vészeti eseményre is. Ha pe-
dig a sportra gondolunk, a
vb-teraszon is sokan szur-
koltak együtt, ahogy az
Olimpiai Sportparkban
rendezett U18-as Atléti-
kai Európa-bajnokság is
sokakat vonzott. 

Ismét külföldi sztárfellépővel zárhatjuk a nyarat, az R&B
énekesnő a XI. Győri Bornapok keretében lép fel augusz-
tus 24-én 21 órakor a Városház téren – jelentette be
Borkai Zsolt polgármester az esemény szerdai sajtótá-
jékoztatóján a Széchenyi téren.

KIDERÜLT, KI LESZ 
a gyori nyárzáró sztárfellépoje!´́ ´́



72018. augusztus 3.

Egy hónap még hátravan a nyár-
ból, s ha az évszakot együtt nyitottuk,
úgy dukál, hogy együtt is zárjuk. Idén
is lesz tehát nyárzáró, melyre több
ezer látogatót várnak a szervezők. „A
koncert ismét összefogással valósul
meg, az önkormányzat mellett győri
vállalkozók támogatják idén is a ren-
dezvényt. Ez a példa is jól mutatja,
hogy a város sikere annak köszönhe-
tő, hogy az itteniek összefognak újra
és újra. Így van ez az Európa Kulturá-
lis Fővárosa 2023 pályázatunknál is,
szeretnénk megmutatni a konti-
nensnek, hogy együtt mennyi
mindenre vagyunk képesek” –
hangsúlyozta a polgármester. A
döntésre, miszerint ki lesz 2023-
ban Európa kulturális fővárosa –
Győr, Veszprém vagy Debrecen –
decemberig kell várni.

A nyárzáró koncertet idén is a
Győri Bornapok, Bor-, Borlovag és
Gasztronómiai Fesztivál keretében
rendezi meg az önkormányzat. Au-
gusztus 23–26-ig 16 borvidék 61 pin-
cészete kínálja majd a borokat a Szé-
chenyi és a Dunakapu téren.

A Győri Művészeti Fesztivál- és
Művelődési Központ igazgatója, Tóth-
né dr. Kardos Krisztina elmondta, a
rendezvény célja, hogy a kultúrát és

a minőségi borfogyasztást népszerű-
sítsék,  teret adjanak a találkozások-
nak, baráti beszélgetéseknek. Idén
két kisebb színpadot állítanak fel a
Széchenyi és a Dunakapu téren, ahol
felváltva láthat koncerteket a közön-
ség, illetve kivetítőn is nyomon kö-
vethetik, hogy mi zajlik épp a másik

téren. „Széles palettáról válogathat-
nak, jazz, swing, rock and roll is sze-
repelnek a koncertkínálatban” – mu-
tatott rá a fesztiválközpont vezetője.
Fellép többek között Dániel Balázs
Boogie Woogie triójával, Horányi Juli

és a Swing á la Django, Marge, és ze-
nél a Magyar Rhapsody Projekt, a
Mojo Working és Farkas Gábriel &
His Band is, akik Sinatrától Máté Pé-
terig vonultatják fel a klasszikusokat.

A rendezvényen nagy szerephez
jutnak a borlovagrendek is, és ter-
mészetesen idén is megválasztják a
város borát a közeli Pannonhalmi
Borvidékről. 

Tagai István, az Európai Borlovag-
rend Hungária Konzulátusának elnö-

ke tájékoztatott, a bornapok a ha-
gyományok szerint a borlovagren-
dek felvonulásával indulnak au-
gusztus 23-án, csütörtökön.
Szombaton pedig avatási ün-
nepséget tartanak, melyet az or-
szág egyik legrangosabb boros

seregszemléjére időzítettek.
A rendezvényen idén is feszti -

válkártyával tudunk fizetni, amely-
ről Bozsoky Zoltán, a Győri Vásár Kft.
ügyvezető igazgatója elmondta, az el-
múlt években bevált ez az eszköz. Új-
donság idén, hogy mindkét téren a
főpénztárnál bankkártyákkal is fel le-
het tölteni a fesztiválkártyát. Hagyo-
mány az is, hogy a borászok a feszti-
vál poharába töltik a vendégek italait,
ezt ezúttal is ötszáz forintért lehet
majd megvásárolni.

A koncert
ismét

összefogással
valósul
meg

Médiapartner:

Támogató:

A nyárzáró koncert főtámogatója:

Kiemelt támogató:
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Minden bizonnyal az összes kor-
osztály megtalálja a neki való progra-
mot szombaton, hiszen családi nap
várja az érdeklődőket az adyvárosi tó-
parton. Légvár, kisvasút, állatsimoga-
tó, lovas kocsikázás, és a Győrkőcfesz-
tiválon nagy sikert aratott csónakázó
tó is szerepel az idei palettán, így a
kisgyermekes családok is kikap-
csolódhatnak az eseményen.

Délelőtt fél 10-kor a Téti
Fúvószenekar ébreszti a vá-
rosrészt a Kuopio park–Ifjú-
ság krt.–Tóparty útvonalon vé-
gigvonulva. Kovácsovics Fruzsina
dalaival a gyermekeknek kedveske-
dik 10 órától, míg 11 órakor a
Bro'n'sis Táncegyüttes kápráztatja el
a nagyérdeműt. 16 órától a Country
Arrabona zenekar, míg 19 órától a
Győri Nemzeti Színház kiválósága,
Nagy Balázs koncertezik. 

Szenes Ivánnak és legendás dalainak állít
emléket az V. Tóparty szombaton. 

Az este fénypontja a Szenes Iván
Emlékkoncert lesz, amin sztárfellé-
pőktől hallhatjuk a klasszikus slágere-
ket és a kevésbé ismert dalokat is. Az
esemény keddi sajtótájékoztatóján

Nyári Károly előadóművész – Adyvá-
ros szülöttje – elmondta, hogy nagy
öröm számára, hogy szülővárosában
és gyermekkorának egy meghatáro-
zó helyszínén, a tóparton léphet fel
lányaival. A koncerten közreműködik

Bodrogi Gyula, Koós János, Voith Ági,
Zalatnay Cini, Dér Heni, Nyári Károly
és lányai, Alíz és Edit, Tabáni István
és Kocsis Tibor. 

„Nagyon sokan megszerették
Adyváros nagy rendezvényét, mu-
tatja ezt az is, hogy idén már ötödik

alkalommal rendezzük meg a Tó-
partyt. Külön öröm számomra,
hogy idén Szenes-emlékkon-
cert lesz, amin nem csak idő-
sebb fellépők, hanem a fiatal

generáció énekesei is előadják
a táncdalfesztiválok slágereit” –

mondta el Radnóti Ákos alpolgár-
mester, a városrész önkormányzati
képviselője.

A szervezők kiemelték, hogy idén
is lesz egy 300 fő befogadására alkal-
mas nézőtér, de kérik a szórakozni vá-
gyókat, hogy azt az idősek és a moz-
gáskorlátozottak foglalhassák el.

TÓPARTYÖtödször is 
Szerző: Rozmán László  /  Fotó: Marcali Gábor

Az összes korosztály
megtalálja a neki való

programot

A Herman Ottó utcai Vásárcsar-
nokban a mellette készülő parkoló-
lemez építésének megkezdése
után is teljes az áruválaszték. Míg
a munkaterületen intenzíven folyik
a kivitelezés, hogy minél előbb el-
készüljön a közel 300 jármű befo-
gadására alkalmas parkoló, addig
változatlanul zajlik az árusítás a Vá-
sárcsarnok területén és az előtte
lévő téren is. A héten annyi újdon-
ságot tapasztalhattak a piacra érke-
zők, hogy a büfésor épületeinek el-
bontása is megkezdődött. A kínált
termékek köre azonban nem szű-
kült jelentősen, a tejautomata, il-
letve magárus bódé néhány méter-
rel odébb, a térre költözött, míg a
büfések az épületen belül találtak
helyet. Így a Vásárcsarnokban a
friss zöldségek, gyümölcsök, hús-
és pékáruk stb. mellett továbbra is
jó falatok, hűsítő italok kaphatók a
földszinten és az emeleten is. A
csarnok előtti téren a különböző,
nem élelmiszer jellegű termékeket
árusító kereskedők is a szokott lét-
számban és választékban kínálják
portékáikat.

A szeptember elején megnyíló,
ideiglenes piac kivitelezése is gőz -
erővel zajlik, a Győr-Szol Zrt. mun-
katársai a napokban tájékoztatták
az őstermelőket és a kereskedőket,
hogy az átmeneti időszakban ki és
hol folytathatja tevékenységét. Az
egyeztetéseken minden bérlővel si-
került kompromisszumot kötni.

ÉPÜL 
a parkolólemez,

MUKÖDIK 
a Vásárcsarnok

´́
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Professzionális esküvői szertartást
láthatnak az idei Barokk Esküvő részt-
vevői, ugyanis a Győri Nemzeti Szín-
ház színészei, illetve fiatal színjátszók
lesznek a ceremónia szereplői. Nász-
népnek ezúttal is több ezer embert
várnak, hogy együtt idézzék fel a
pompás kort.

A sajtótájékoztatón dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester hangsúlyozta,
kevés város mondhatja el Magyaror-
szágon, hogy a történelmében volt
egy olyan korszak, amely ma is meg-
határozza a település képét. A mű-
emlékekben harmadik leggazdagabb
magyar város Győr, ezek nagy része
pedig a barokk korból származik.
„Sok évvel ezelőtt a Barokk Esküvő
megálmodói éltek az örökölt adott-
ságokkal. Ez annyira jól sikerült, hogy
a rendezvény huszonhat éve sikeres,
és a hagyományos elemek mellett a

szervezők újdonságokat is felvonul-
tatnak évről évre” – tette hozzá.

Keglovich Ferencné ötletgazda,
szakmai vezető a fesztivál állandó ele-
meiről szólva elmondta, ezek is bizto-
sítják ennyi ideje a Barokk Esküvő sike-
rét. Idén is jelmezes felvonulással kez-
dődik a program, pénteken 19 órától
zenészek, táncosok, zászlóforgatók, és
természetesen a korhű ruhába öltö-
zött kisasszonyok és urak sétálnak a
Baross úton a Széchenyi térről a Me-
gyeháza térre és vissza. Csaknem két-
százan lesznek, s az is jól mutatja,
mennyire szeretik a győriek ezt a ren-
dezvényt, hogy sokkal többen jelent-
keztek, hogy beöltözhessenek, ám a
ruhák száma véges. A felvonulást sze-
renád követi a Széchenyi téren: extra-
vagáns crossover Nápolytól Firenzéig,
az íves belcantótól a nápolyi dalok és
legendás olasz filmzenék hangulatos

világáig. Az esküvői
ceremónia a Radó-
szigeten kezdő-
dik szombaton
20 órakor, a kö-
zönség láthatja,
miként fogad-
tak egymásnak
örök hűséget a
XVII. században a
magyar főúri párok.
Az ötletgazda meg-
említette a vasárnap 18
órakor kezdődő barokk ügyes-
ségi tornát is. Hajdan, a barokk korban
a menyasszony egy drága gyűrűt aján-
lott fel a leggyorsabb lovasnak, így
most is aranygyűrűért versenyeznek a
csapatok a Radó-szigeten.

Tóthné dr. Kardos Krisztina, a szerve-
ző Győri Művészeti, Fesztivál- és Műve-
lődési Központ igazgatója az újdonsá-

gokról beszélt. Győr Európa Kulturális
Fővárosa 2023 pályázatának egyik ki -
emelt eleme a kert-program, ezért is fo-
gadja idén a látogatókat a Széchenyi té-
ren egy barokk kert, melynek közép-
pontjába egy filagória kerül. Itt a szere-
nádon túl koncerteket hallhat a közön-
ség: fellép többek között a Simplicissi-
mus Kamaraegyüttes, a Musica Histori-
ca, Kónya István és Kalmus Felicián.

Gondoltak a gyerekekre is, az
Apát úr-ház előtti színpadon bábszín-
házi előadások és barokk játékok vár-
ják a kisebbeket. A fesztivál Rákász
Gergely koncertjével zárul vasárnap
20.30-tól a Radó-szigeten.

Kísérőprogramok idén is lesznek:
péntek délelőtt nyit a Széchenyi té-
ren a kézművesvásár, ingyenes város-
néző omnibusz indul szombaton és
vasárnap, 11–19 óráig a levéltár elől,

valamint szintén térítésmen-
tesen vehetnek részt

az érdeklődők ba-
rokk tematikus

idegenveze-
téseken.

Végeze-
tül elhang-
zott: a ren-
dezvényt
az elmúlt

é v e k b e n
több díjjal is

elismerték. A
Nyugat-Dunántú-

li Turisztikai Régió ki-
emelt kulturális és örök-

ségturisztikai rendezvénye lett, a Ma-
gyar Fesztivál Szövetség pedig 2017-
ben Minősített Fesztiválnak értékelte,
szintén tavaly a megyei Értéktár Bizott-
ság a „megyerikumok” közé választot-
ta a Barokk Esküvőt, amely a Város-
marketing Nagykövete 2018 díjat is el-
nyerte.

HÁROM NAP, EGY ESKÜVO: HAMAROSAN KEZDODIK A 

barokk idoutazás´́

Az utolsó pillanatban mondta le a
26. Barokk Esküvő párja, hogy nyil-
vánosan házasodjanak össze, ezért
az idei, augusztus 10–12-ig tartó
rendezvényen színészek lesznek a
ceremónia főszereplői. A hagyomá-
nyos elemek mellett számos újdon-
sággal készülnek a szervezők – de-
rült ki a program keddi sajtótájékoz-
tatóján a Zichy-palotában.

A rendezvényt
az elmúlt években

több díjjal is
elismerték

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor

´́ ´́
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A MI

UTCÁNK
BELVÁROS – 6. rész

Gutenberg tér (9021)
Gutenberg János, teljes nevén Jo-

hannes Gensfleisch zur Laden zum Gu-
tenberg (1400?-1468) ötvös, feltaláló,
aki könnyebbé és gyorsabbá tette a
könyv készítését, lehetővé téve a soro-
zatgyártást is, az általa kifejlesztett moz-
gatható fém betűelemekkel. Korábban
a kódexeket papírra írták, díszítették,
majd kézzel lemásolták. 1454-ben je-
lent meg az északnémet betűtípussal
kinyomtatott Biblia 180 példányban,
amiből 50 a mai napig megmaradt.

Gyógyszertár utca (9022)
A Széchenyi tér szomszédságában

lévő kis utcácskában, az 1840-es évek-
ben gyógyszertár volt, innen az elne-
vezés. (Nem tévesztendő össze az új-
városi Gyógyszertár közzel.)

Honvéd liget (9022)
Az 1848–49-es szabadságharcban

elesettek emlékére a Győri Honvédegy-
let „honvéd emléktérnek” vásárolta
meg a területet 1861-ben. A kiegyezé-
sig, 1867-ig az aradi vértanúk emlékére
tartott megemlékezések helyszíne volt.
1902-ben, Kossuth Lajos születésének
100 éves jubileumára emelték a téren
álló emlékművet. (Csányi Sándor és
Markup Béla alkotása.)

Hősök tere
A Szent László Határőr Hagyomány -

őrző Egyesület javaslata alapján,
2009-ben, a Radó-szigeten az első vi-
lágháborúban elesettek emlékműve
és a Rába kettős híd útpályája közötti
területét nevezték el Hősök terének.
Az emlékművet 1938-ban állították. E
helyen állt egyébként 1798–1930-ig a
város első kőszínháza.

II. János Pál tér (9022)
Szent II. János Pál pápa (1920–

2005), született: Karol Józef Wojtyla,
a katolikus egyház vezetője 1978-tól
haláláig. 2014-ben szentté avatták. A
Győri Nemzeti Színház előtti teret
2007-ben nevezték el róla. Győrbe
1996. szeptember 6–7-én látogatott
el, és az akkor kialakuló ipari park te-
rületén tartott szentmisét.

Czvikovszky Tamás

Városunkban jól működik a piac-
gazdaság, ám bizonyos hivatások
elsősorban nem ott, hanem az ál-
lami intézményrendszerben tud-
nak kiteljesedni. 

A Széchenyi István Egyetem ku-
tató professzort, tanszékvezetőt,
tudományos munkatársakat,  egye-
temi docenst, adjunktust, tudomá-
nyos segédmunkatársakat, tanárse-
gédet és igazgatási ügyvivőt hirdet
a kozigallas.gov.hu honlapon. Az ál-
talános és középiskolai tanári he-
lyek pályázata ezekben a napokban
jár le, a legtöbb ilyen munkakör
már augusztus közepétől betölthe-
tő. A legtöbb ilyet a Győri Műszaki
Szakképzési Centrum kínálja a hi-
vatalos honlapon.

A különböző iskolák keres-
nek angol, német, testnevelő,
matek, biológia, magyar sza-
kos tanerőket, de vesznek fel
műszaki vagy éppen ügyvite-
li ismereteket oktatókat is. Al-
kalmaznának logopédust,
pszichológust, de hiányoznak
gyámügyi szakemberek is. 

A jelek szerint ugyancsak szük-
ség volna több kollégiumi nevelő-

a pedagógusokat

Professzort, orvost, dajkát, színházi szabót is keresnek

tanárra. Gyógytestnevelő és gyógy-
pedagógus jelentkezésére is számí-
tanak a győri intézményekben.  

Óvodapedagógusokat várnak
többek között Ménfőcsanakon, a
Bisinger, a Kovács Margit, valamint
a Sün Balázs Óvodában. A Bartók,
valamint az Erzsébet Ligeti Óvodá-
ba dajkának lehet jelentkezni.  Az
oktatási intézmények karbantartó-
kat, konyhai kisegítőket, takarító-
kat is felvennének. 

Az egészségügy és a szociális ága-
zat is több szakmában tud alkalmaz-

ni rátermett jelentkezőket. A Petz
Aladár Megyei Oktató Kórház keres
ápolókat, betegszállítókat, szociális
munkatársakat, műtőssegédet, la-
borasszisztenst, aneszteziológiai
szakasszisztenst, sugárterápiás asz-
szisztenst, de orvos rezidenseket,
belgyógyász, immunológus, sze-
mész, csecsemő- és gyermekgyó-
gyász orvosokat is. A Hajléktalanokat
Segítő Szolgálatnál, valamint a Be-
vándorlási és Menekültügyi Hivatal-
nál is találtunk álláslehetőségeket.

A Győri Nemzeti Színház is több
szakmában hirdet állást. Felvesz-
nek világosítót – ilyen szakembert
a Vaskakas Bábszínház is alkalmaz-
na – fodrászt, asztalost, kellékese-
ket, bútorosokat, lakatost, s két fér-

fiszabót is.
A portál kínálata alapján fel-

merül a kérdés, lesz-e elég szak-
ember az ősztől a közigazgatási
intézményekben, ám a pályáza-
tokat a napokban bírálják el. Le-

hetséges tehát, hogy az álláshe-
lyeket be tudják tölteni, bizonyos

hivatások iránt nagy lesz az érdek-
lődés, más szakmákra pedig to-
vábbra is keresni kell munkaerőt.

Sok katedra várja

Igényes állásokat kínál Győrben is a közigazgatás. A tanév köze-
ledtével főleg a pedagógusi, egyetemi oktatói, iskolatitkári he-
lyek kerültek az előtérbe, de más szakmák közül is válogathat-
nak azok, akik az adott feltételnek megfelelnek.

Bizonyos
hivatások iránt

nagy lesz
az érdeklôdés

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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Míg az állomány a feladatra készült, mi Gulyás Róbert alezre-
dest, a MH HFKP Győr-Moson-Sopron Megyei Előkészítő Részle-
gének részlegvezetőjét faggattuk. „2016-ban elfogadták a Zrínyi
2026 nevű honvédelmi és haderő-fejlesztési kormányprogramot,
amelynek egyik szeletét jelenti az önkéntes területvédelmi tarta-
lékos rendszer felállítása. 2026-ig Magyarország 197 járásában fel
kell állítani egy-egy százfős területvédelmi századot. A hozzánk
csatlakozó tartalékos katonák hon- és katasztrófavédelmi felada-
tok végrehajtására kapnak kiképzést. Győr környékén jelenleg
majdnem 110 önkéntes területvédelmi tartalékos katona írta alá
a szerződését, a cél pedig az, hogy 2026-ra elérjük a 700 főt.”

S mielőtt még valaki azt hinné, hogy csupán játék: egy pszicholó-
giai és egy orvosi alkalmassági vizsgálaton is át kell esnie a jelentke-
zőknek, be kell szerezniük az erkölcsi bizonyítványt, és csak utána jut-
hatnak el az aláírásig. Utána kezdődhet a tíz modulból álló kiképzés.  

„A tartalékos katonák eddig elméleti foglalkozásokon vannak
túl” – vette át a szót Heindl Roland főtörzsőrmester, a kiképző
század altisztje. „Most itt van az 5-ös, a 7-es és a 9-es modul is.
Az ötösök egészségügyi képzésen vesznek részt, a hetesek egy
általános harcászati kiképzést kapnak, a kilenceseket pedig az
éleslövészet előtti gyakorlásra hoztuk ki. A mostani feladat har-
cászatilag elég összetett. Az ellenőrző-áteresztő pontunkat
(eáp) egy 5 fős „terrorista” csoport támadja meg, nekünk pedig
a laktanyánkat kellett megvédenünk.”

Németh Teréz Petra hadnagy, önkéntes területvédelmi tartalékos
katona a sikeres gyakorlat után beszélt arról, miért húzott egyenruhát
gyógypedagógus foglalkozása mellett: „Fontosak azok a feladatok,
amiket az ÖTT-sek ellátnak. Egy ártéri faluban lakom, ahol évről évre
gondot jelent a belvíz és az árvíz, s úgy gondolom, ÖTT-sként megfe-
lelően elláthatom majd a katasztrófavédelmi feladatokat, ha szükség
lesz rá. Nem éreztem nehéznek a kiképzést, tetszett, elégedett va-
gyok” – zárta a hadnagy, aki már a 9-es modult is teljesítette.

Bepillanthattunk az önkéntes területvédelmi tartalékos katonák kiképzé-
sébe. A honvédeknek harcászati feladatot kellett végrehajtaniuk, amit si-
kerrel teljesítettek.  

Önkéntes tartalékos katonák között jártunk

Akik a bátrak útját 
választották Szerző: Havassy Anna Katalin

Fotó: Marcali Gábor



A muvészetek áramlásában

Tánc, fotó, zene, irodalom, építészet, képző-
művészet és fényfestés – ezekről szólt Győr
legújabb és legfiatalosabb összművészeti
fesztiválja, a 31!, amelyet múlt hétvégén, a
Radó-szigeten rendeztek meg. A hűs fák alatt
rengetegen adták át magukat a kikapcsoló
áramlásnak.

12 2018. augusztus 3.

´́

Szombaton a Dunakapu téren pedig a Nyáres-
ti koncertek sorozat keretében a Wellhello és
a The Biebers lépett fel. A fiúk előtte szívesen
pózoltak Győr Európa Kulturális Fővárosa
2023 pályázatának jelképével, a kishajóval.
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A bársonyos hangú jazzénekesnő sa-
ját zenekarát 2007-ben alapította Gere-
ben Zita Quintet néven. A fiatal, tehet-
séges jazzmuzsikusokból álló formáció-
jával (Horváth „Tojás” Gábor – zongora,
Bécsy Bence – gitár, Bata István – basz-
szusgitár, Gálfi Attila – dob) friss, egyéni
hangvételben adja elő dalait. A pannon-
halmi jazzesten csatlakozik hozzájuk ha-
zánk egyik legígéretesebb új generációs
fúvóstalentuma, Ávéd János is.

A koncerten való részvétel előze-
tes jegyvásárlással lehetséges.

A belépőjegy ára 3.000 forint,
amely tartalmaz egy logóval ellátott
kóstolópoharat és egy köszöntőitalt is.

A koncertekre előzetes bejelent-
kezéssel győri transzferbusz indul,
amelynek díja 2.000 forint/retúr.

További információ a +36-96/570-
191-es telefonszámon, vagy az in-
fo@osb.hu e-mail címen kérhető, il-
letve a www.bences.hu és a
www.apatsagipinceszet.hu webolda-
lon olvasható. (x)

Bársonyos hang, 
egyéni hangvétel

A Gereben Zita Quintet Ávéd János szaxofo-
nossal közösen lép fel augusztus 17-én, pén-
teken 19.30-kor a Pannonhalmi Apátsági Pin-
cészet kóstolóteraszán. 

Kaszás Kornélnak – rádiós mű-
sorvezetőnknek, újságírónknak –
gyermekként meggyűlt a baja a
kötelező olvasmányokkal. Később
viszont, amikor kedvtelésből vett
kezébe regényeket, amelyeket
édesanyja ajánlott neki, szinte füg-
gővé vált. Azt gondolja, sok mai fi-
atal járhat hasonló cipőben, pedig
mindenkinek kellene olvasnia, sőt,
írnia is.

Kornél életében az írás szerete-
te sokkal hamarabb volt jelen,
mint az olvasásé. Tizenkét évesen
már rímeket faragott, dalszövege-
ket írt, így kiadva magából az ifjú
kamasz szenvedéseit. Versei több
helyen is megjelentek, majd
alábbhagyott a lelkesedés. Egy kis-
regénnyel törte meg a csendet
2009-ben, ám a publikációnak ak-
kor még álnéven örülhetett. Azóta
novellistaként talált rá az igazi
hangjára, de nem titok: azon dol-
gozik, hogy egyszer egy nagysike-
rű regényt is kiadjon kezei közül.

Kaszás Kornél novellái életsza-
gúak: hihetetlen fordulatokkal át-
szőve, végükön a nem várt csatta-

nóval. Sallangmentesek – nem
könnyű rövid, tömör, mégis ponto-
san megfogalmazott mondatokat
alkotni, de Kornélnak ehhez min-
den tehetsége megvan. Nyitott
szemmel járja az utcákat, ahol ren-
geteg impulzus éri. Ezekből merít
inspirációt.

Ha nyár, akkor kollégánk nyara-
lás helyett alkotói szabadságra
megy, festői környezetben engedi
szabadjára képzeletét. Bár hivatá-
sából adódóan kifelé figyel, szük-
sége van az egyedüllétre is, ami-
kor csak befelé koncentrál. A ter-
mészetben szereti szőni történe-
teit, a négy fal között kevésbé kre-
atív. „Nekem olyan terület kell,
ahol az elmémnek van felszállópá-
lya” – fogalmazott. Ezért van az,
hogy mielőtt leülne írni, gondo-
san felméri a terepet, hogy végül
olyan helyen kezdjen bele a novel-
lába, ahol gondolatainak még a
horizont sem szabhat határt – ta-
lán számára ebben rejlik a siker
kulcsa. Reméljük, hamarosan re-
gényének megjelenéséről is be-
számolhatunk.

Kaszás Kornél huszonévesen talált rá az irodalomra – azóta falja a
könyveket, tehetséges novellista, műveivel pedig sorra ér el sikereket.
Legutóbb júniusban jelent meg Mindig visszatalál című nyertes írása
az Ezerszín novelláskötetben, de ősszel Félbeharapott történet című
alkotását is publikálják.

KELL AZ ELMÉNEK 
a felszállópálya Szerző: Bodrogi Sára

Fotó: Marcali Gábor
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817,
gyor@tourinform.hu). A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Vadász Attila, a győri Richter Já-
nos Zeneművészeti Szakközépisko-
la orgonatanárának hangverse-
nyét hallhatják az érdeklődők Bux-
tehude, J. S. Bach és Max Reger
műveivel augusztus 5-én 18 óra-
kor, a győri Szentlélek-templom-
ban. A belépés díjtalan.

Die Interessenten können
sich das Orgelkonzert von Lakner-Bog-
nár András Orgelkünstler am 7. August
ab 17 Uhr in Pannonhalma, in der Szent
Márton-Basilika anhören.

Zwischen 10-12. August fin-
det zum 26. Mal die Veranstal-

tung Barockhochzeit statt. Die
Programmreihe beginnt am Freitag -

abend mit einem Aufzug in Masken
in der Innenstadt. Am Samstag und
am Sonntag gehen Pantomime-
künstler, Musiker, Tänzer in der Stadt
herum. Außer Kinderprogramme
und Handwerkermesse kann das
Publikum auf der Bühne des Széche-
nyi Platzes Konzerte hören. Die Ze-
remonie findet am Samstag um 20

Uhr auf dem Radó Insel statt, wo
die Verlobten in Barock -

kleidung Ehe schließen. 

Sebestyén Márta, Kossuth- und
Liszt Ferenc-Preisträgerin, Volks -
liedsängerin, Künstlerin und Sza-
mosi Szabolcs Orgelkünstler hal-
ten ein Konzert am 15. August ab
20. Uhr in der Győrer Basilika.

Lakner-Bognár András orgona-
művész nyáresti orgonahangver-
senyét hallgathatják meg az érdek-
lődők augusztus 7-én 17 órától
Pannonhalmán, a Szent Márton-
bazilikában.

Régizenei találkozót tartanak Győrben. Augusztus 5-én 18 órakor a kur-
zusvezető tanárok koncertje hallható Bácsán, a Szent István király-temp-
lomban. Augusztus 6-án 19.30-tól Elischer Balázs orgonaművész lép fel a
Bartók-teremben (Bartók Béla út 7.). Augusztus 7-én a Musica Historica
együttes, másnap a Tercina Régizenei Együttes koncertje lesz Pápai Erika
közreműködésével a Zichy-palotábban 19 órától. 

A Győr-újvárosi Urunk színeváltozása (Szent József) templom au-
gusztus 6-án tartja búcsúját, a 18 órakor kezdődő szentmisén fel-
csendül Halmos László: Missa de Feria című miseordináriuma,
amely ősbemutató a szerző halála után. A szentmisét bemutatja
Lukácsi Zoltán, az egyházközség új plébánosa.

Sebestyén Márta Kossuth- és Liszt Fe-
renc-díjas népdalénekes, előadóművész
és Szamosi Szabolcs orgonaművész ad
koncertet augusztus 15-én 20 órától a
győri székesegyházban.

Móser Ádám Tango címmel tart jó-
tékonysági estet az autizmussal élő
gyermekekért augusztus 22-én 19
órakor a Komédiás étteremben
(Czuczor G. u. 30.). Ádám a koncert
teljes bevételét beszédképtelen, au-
tizmussal élő gyermekek megsegíté-
sére ajánlotta fel.
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A venezuelai származású, fiatal sztárkar-
mester, Manuel López-Gómez lesz a diri-
gense az augusztus 18-i The Voices of
2018! koncertnek. A világszerte népszerű
művész többek között, a Los Angeles-i Fil-
harmonikusok, a Párizsi Rádiózenekar, a

Sydney Szimfonikus
Zenekar, a Simón

Bolívar Szim-
fon ikusok
zenei ese-
ményeinek
karmestere.

A napjaink
egyik legizgal-

masabb dirigense-
ként emlegetett művész

immár tíz éve rendszeresen dolgozik Gus-
tavo Dudamellel, akivel többek között a pá-
rizsi Nemzeti Opera 2017-ben bemutatott
G. Puccini Bohémélet szuperprodukcióját
felváltva vezényelte.

Győr évről évre hatalmas sikerrel be-
mutatott exkluzív ajándékkoncertje, a
Plácido Domingo nevével fémjelzett The
Voices! ma már nem csak Magyarország,

Opera, operett, musical felsofokon
GYOR AJÁNDÉKA SZTÁROKKAL

de a térség egyik legkülönlegesebb és
legszínvonalasabb nyári gálakoncertje. A
produkciók egyik jellemzője, hogy az es-
teken az új nemzetközi opera- és karmes-
tersztár-generáció olyan művészeivel ta-
lálkozhatunk, akik addig nem léptek fel
Magyarországon. Borkai Zsolt polgármes-
ter kezdeményezésével és védnökségé-
vel elindított, évente közel tízezer érdek-
lődőt vonzó zenei esemény másik külön-
legessége, hogy a rangos program a vá-
ros ajándéka, így azt a publikum díjmen-
tesen tekintheti meg.

A rendezvény szervezői elmondták,
hogy az ez évi The Voices of 2018! koncer-
ten fellépő Operalia-díjas Adela Zaharia,
Marco Ciaponi és Leon Kim programjában
ezúttal is közkedvelt operaslágerek, zarzu-
elák és nápolyi dalok szerepelnek. Az est
vendége Polyák Lilla, akinek előadásában
számos népszerű musicalrészletet hallhat
a közönség. A nyáresti melódiákat ígérő
koncertnek, a győri zenei élet emblemati-
kus együttese, a Győri Szimfonikus Zenekar
az állandó közreműködője, és Agócs Judit
a moderátora.

´́
´́

Manuel
López-Gómez

a legizgalmasabb
dirigens
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Hónapokkal ezelőtt a színház fo-
lyosóján futottunk össze. Nem talál-
koztunk azóta, amióta rövid időre én
is „szögre akasztottam” a tollat, per-
sze jó okkal, hisz anya lettem. Akkor
mit ad Isten pont ez volt a csacsogá-
sunk témája, hogy párjával, a Győri
Balett művészeti vezetőjével bizony
már ők is fontolgatják a családalapí-
tást. A nézőknek most nélkülözniük
kell a bájos balerinát, hisz álmuk va-
lóra vált, így muszáj volt újra össze-
futnunk, hogy kibeszéljük a babavá-
rást.

A legtöbb anyából szinte ugyan-
azok a csodálatos érzések törnek
elő, amikor kiderül: pozitív a terhes-
ségi teszt. De mi a helyzet az apu-
kákkal? Nálatok hogy fogadta Laci
a nagy hírt?

Lacit mióta ismerem családot sze-
retett volna, de rám bízta a döntést.
Emlékszem, napokig mintha a léleg-
zetünket visszatartottuk volna, úgy
mosolyogtunk. Őszinte leszek, na-
gyon meglepett minket. Tudatos ter-
vezés volt, de nem gondoltuk, hogy
ilyen gyorsan kegyes lesz hozzánk a
sors. Sőt, az első tesztet csak úgy kí-
váncsiságból csináltam, és negatív
lett. Aztán késett, aminek késnie kell.
De azt gondoltam, épp egy széria
Skarlát betűt táncolok, ami megter-
heli a testemet, talán ez lehet a hát-
térben. Majd gyanakodni kezdtem,
csináltam egy újabb tesztet és most
itt vagyunk.

Mi nők testileg és lelkileg is át-
alakulunk ebben az időszakban.
Hogy viseled a terhességet?

Szerintem szerencsés vagyok. Sok
tényezőről hallottam, olvastam, ami
végigkísérheti a várandósságot, de
engem elkerültek a kellemetlensé-
gek. Kialakult ugyan egy cukorérzé-
kenység, de próbáltuk ezt is pozití-
van feldogozni. Új ételekkel ismerke-
dünk és jobban odafigyelek. Egyéb-
ként csodálatos és felemelő ez a vál-
tozás, ami körülvesz minket. Napról

napra meglep az élet minket egy pici
csodával, ami aztán jó ideig betölt.
Az első ultrahang, szívhang, mozgás,
csuklás... Leírhatatlan…

Biztosan sok apróságot megvet-
tetek már a picurnak! Mi volt az el-
ső dolog, amit beszereztetek?

Lázban égünk, persze. De az első
a babakocsi volt. Aztán az ágya, szek-
rény, pelenkázó, és persze az elen-
gedhetetlen zokni, sapka, rugdalózó.

Elképzelted már, hogy milyen
szülők lesztek? Van esetleg olyan
alapelv, amit mindenképpen szeret-
nétek betartani a babátoknál? Gon-
dolok itt például a külön szobába
szoktatáshoz... 

Nos, igen. Már most érezzük az
aggódás súlyát. Tudjuk, hogy ez mos-
tantól így lesz és ez így természetes.
Nincsen pontos elképzelésünk, de

egyet tudunk biztosan: nagyon fog-
juk szeretni, a többit pedig majd
megoldjuk valahogyan.

Akkor bátran kijelenthetjük,
hogy ez a nyár az egyik legkü-
lönlegesebb számotokra? 

Mindenképpen, ha nem a leg-
különlegesebb. Sokszor elképzel-

tem ezt a pillanatot, de meg sem kö-
zelítette azt, ahogy most érzek. Vala-
hogy teljessé váltam. Szép lassan lé-
pésről lépésre építünk fel egy új éle -
tet. Várjuk a kis csodát, és közben az
előkészületeken, például a szobáján
dolgozunk.

Mennyire furcsa számodra, hogy
most nélkülöznöd kell a színpadot?

A várandósság előtt rendkívül sok
lehetőséget kaptam, amivel úgy ér-
zem sikerült is élnem. Minden darab,
minden előadás adott valami külön-
leges töltetet, felejthetetlen produk-
ciók vannak mögöttem és a társulat
mögött. A Győri Balett csapata egy
összeszokott család, ahol akadnak
ugyan súrlódások, de szeretjük és
tiszteljük egymást. És bár hiányozni
fognak a többiek, most kitölti min-
den percemet a készülődés az anya-
ságra. Nagyon várom. Azt talán túl-
zás lenne kijelenteni, hogy nem hi-
ányzik a mozgás, de úgy érzem, most
nem ennek van itt az ideje, most ez-
zel a gyönyörű állapottal vagyok tel-
jes. Így inkább úgy fogalmaznék,
hogy nem a színpad nélkülözése fur-
csa, sokkal inkább az, hogy most át-
menetileg kiszakadok a Győri Balett
mindennapjaiból, onnan, ahol eddig
éltem az életem.

Nyolc éve alkot egy párt a Győri Balett művészeti vezetője, Haran-
gozó-díjas koreográfus, Velekei László és gyönyörű kedvese, a tár-
sulat magántáncosa, Matuza Adrienn. Szakmailag a pár férfi és nő
tagja egyaránt bizonyított, most azonban új feladat elé állította
őket az élet: szülők lesznek. Velekei Lizetta Alina szeptemberben
érkezik, a babavárás örömeiről és élete egyik legszebb időszakáról
a kismamát kérdeztük.

Már most érezzük
az aggódás súlyát

Szerző: P. Csapucha Adrienn  /  Fotó: Marcali Gábor

Matuza Adrienn:
„Felemelo a változás, 
ami körülvesz minket!”

´́
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Gondolná, hogy a könyvtár megjelenik bármilyen – esetleg nem is egy – közösségi platformon? S ha igen,
mi célból teszi? A válasz egyszerű! A hagyományos értelemben vett könyvtár átalakulóban van.

A könyvtár esete
a közösségi médiával

Új, többek között digitális szolgál-
tatások jelentek meg a könyvtári pa-
lettán, s az olvasótermek, kutatószo-
bák mellett már találhatunk rendez-
vény-, kiállító- és konferenciaterme-
ket is. Átalakultak az olvasási és tájé-
kozódási szokások, a statisztikák pe-
dig azt mutatják, hogy a világon négy -
 milliárd internethasználóból több
mint hárommilliárd szociális média-
felhasználó.

Magyarországon ez a szám kicsivel
kevesebb, mint hatmillió. Így hát
nem kérdés, hogy érdemes-e a virtu-
ális térben megjelenni.

A győri Dr. Kovács Pál Könyvtár és
Közösségi Tér sem volt rest lépést tar-
tani a modern világgal, hiszen vitat-
hatatlan, hogy a trendkövetés elen-
gedhetetlen a fenntarthatóság érde-
kében. A könyvtárak jövőjén filozofál-

va mégiscsak felmerülhet a kér-
dés, hogy jó irány-e ez? A vá-

lasz: igen! Az idősebbek
körében is egyre elter-
jedtebb a közösségi fe-
lületek használata, de
elsősorban nem velük
kell az olvasást és a kul-

turális programokat meg-
szerettetni. A fiatalok pedig

a közösségi médiában a legköny-

nyebben elérhetők.
A kultúrára annak is igé-
nye van, aki ezt még nem is
tudja magáról. Tökéletes példák
erre a digitális bennszülöttek, vagyis
a Z generáció. A győri könyvtár a fia-
talok megcélzásában is próbál az
élen járni. A nemcsak Facebook, ha-
nem Twitter, Instagram fiókkal, You-
tube csatornával, bloggal és online

kulturális magazinnal is
rendelkező intézmény ezen ol-

dalak igénybevételével igyekszik a
kultúramegőrző, feldolgozó-rendsze-
rező és gyűjtő munkáról elterjedt –
unalmas és elavult – képet megvál-
toztatni, és a kultúraközvetítő, tudás-
megosztó, tartalomszolgáltató, talál-
kozási pontot biztosító szerepre he-
lyezni a hangsúlyt. 

Szerző: Nagy Boglárka

A könyvtár közösségi
oldalainak közel hatezer

követôje van
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Nyúlon épül ez a 92 nm-es ikerház
11,25 nm-es terasszal, gépkocsibe-
állóval, 400 nm-es telken. Az ingatlan
külön-külön, az utcafrontról megköze-
líthetô. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 3 szoba + kamra.

Venczel-Tóth Anita:
30/376-3718 

Nagyszentpálon kínálom eladásra ezt
a 70 nm-es, felújított családi házat. El-
osztása: nappali + 2 szoba. A házat
2017-ben felújították: víz-, villanyveze-
tékeket kicserélték, új burkolatok, mû -
anyag ablakok kerültek beépítésre. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Szabadhegy új lakóparkjában
eladó ez a 2. emeleti, 42 nm-es,
nappali + 1 szobás, 7 nm erkéllyel
rendelkezô lakás. A társasház rendkí-
vül magas műszaki tartalommal ren-
delkezik. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Szabadhegy új lakóparkjában
eladó ez az 1. emeleti, 60 nm-es,
nappali + 2 szobás, 8,4 nm erkéllyel
rendelkezô lakás. A társasház rendkí-
vül magas műszaki tartalommal ren-
delkezik.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyárvárosban, családi házas kör-
nyezetben 46,79 nm-es, teraszos,
nappali + 1 szobás, földszinti lakás
eladó új építésû, liftes társasház-
ban. Az épület magas minôségû
alapanyagokból épül.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Adyvárosban, a Bán Aladár
úton eladó ez a 49 nm-es, földszinti
panellakás, 10 emeletes házban. El-
osztása: nappali + 2 szoba. A kony-
hában gáztűzhely, szagelszívó találha-
tó. Közös költség: 6.000 Ft.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 

Gyôr-Szitásdombon, a Pacsirta lakó-
parkban új építésű ikerházak eladók. A
80 nm-es házhoz tartozó telekrész
350 nm. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 3 szoba. 30 cm-es téglából
épült, 12 cm-es hôszigeteléssel. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Szigetben, a Belváros szom-
szédságában, új építésű, 56 nm-es,
nappali + 2 szobás, 2. emeleti, er-
kélyes lakás eladó. Fedett, zárt udva-
ri kocsibeálló 1.500.000 Ft-ért vásá-
rolható. Átadás: 2019. április.

Horváth Edina:
70/587-4020

Marcalváros II-n eladó ez a 65 nm-
es lakás, mely a 3. emeleten található.
Elosztása: amerikai konyhás nappali +
2 szoba. A nappalihoz 4 nm erkély kap-
csolódik. A liftes társasház magas
minôségû alapanyagokból épül. 

Búza Tímea:
70/425-5590

Ár: 26,99 M Ft Ár: 17,3 M Ft Ár: 14,3 M Ft Ár: 22,2 M Ft 

Ár: 19,9 M Ft Ár: 23,5 M Ft 

Gyôrújfalu csendes utcájában új épí-
tésű ikerházak eladók. A 90 nm-es
házhoz tartozó telekrész 550 nm. El-
osztása: amerikai konyhás nappali +
3 szoba. Még egy szoba is kialakítható,
vagy garázs építésére is van lehetôség.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 23,5 M Ft 

Gyôr-Pinnyéden, 6 lakásos társas-
házban eladó ez az elsô emeleti, 100
nm-es, nappali + 3 szobás lakás, 19
nm erkéllyel. A ház 30-as téglából
épül, 15 cm szigetelést kap, 3 rétegû
nyílászárók kerülnek beépítésre. 

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 30,9 M Ft Ár: 18,5 M Ft Ár: 28,5 M Ft 

Gyôrújfalun új építésű, földszinti, 70
nm-es, nappali + 2 szobás lakás 20
nm terasszal, 27 nm saját kerttel el-
adó. Az lakásban gardrób, és kamra
is kialakításra került. Várható átadás:
2018. december.

Budai Mónika:
30/640-8794

Ár: 29,9 M Ft 

Ár: 21,8 M Ft 

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
A társasház a Százszorszép lakó-
parkban, a Bíborka utcában épül. A
2. emeleten eladó ez a lakás, mely
nettó 56 nm-es, tartozik hozzá 22
nm terasz. Elosztása: 2 szoba + nap-
pali. Kulcsrakészen az ár 21 M Ft. 

Búza Tímea:
70/425-5590

Gyôrhöz közel minôségi, új la ká -
so kat kínálok eladásra 31—73 nm-
ig. Ez a lakás a földszinten találha-
tó, melynek mérete: 57 nm, saját
kert: 44 nm. Elosztása: nappali +
2 szoba.

Tomena Ildikó:
20/669-3903

Gyôr-Nádorváros legkedveltebb ré-
szén, a Vásárcsarnokhoz közel eladó
igényes, kétszobás, 54 nm-es tégla -
lakás. Felújított, víz-, villanyvezeték,
ablakcsere, bejárati ajtó, burkolatok
cseréje megtörtént. 

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôrladaméron, Gyôrtôl 10 percre,
90 nm-es, nappali + 3 szobás ikerház
eladó kamrával, háztartási helyiséggel,
22 m2 terasszal, önálló bejárattal. Az
ár emelt szintű fűtéskész ár, további in-
formációkért várom hívását.

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 18,5 M Ft Ár: 19,9 M Ft Ár: 20,9 M Ft Ár: 24,9 M Ft 
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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

„Nem nyúlunk a görögdinnyéhez, mert az önmagában a legfinomabb!” Minden
lázadó kor elmúlik egyszer, ahogy az enyém is a dinnyével kapcsolatban, miszerint
azt kizárólag nyersen, hidegen, magában fogyasszuk!

Nagy érdeklődéssel figyelem a gasztronó-
miában felbukkanó újdonságokat, ötleteket,
de csak akkor sajátítom el őket, ha azok való-
ban finomak, sőt finomabbak, mint amit ad-
dig kóstoltam. A sárga- vagy a cukordinnyéből
készülő kombinációkat nagyon pártolom, sós,
kesernyés alapanyagokkal, de a görögdinnyét,
mint kedvenc gyümölcseim egyikét, nehezen
kóstoltam meg grillezve vagy akár forró bun-
dában. Ennyire szélsőséges helyzetbe senkit
sem sodornék, mint az utóbbi rántott variá-
ció, ám egy görögdinnyetorta a sült húsok
mellé sajttal, fűszerekkel, nagy hatást gyako-
rolt rám egy gasztrokirándulás során. Tagad-
hatatlan, hogy nagyon látványos és gyors az
elkészítése, mégis nyújt valami újat – ez az el-
mélet pedig pont megfelel a kulináris elvárá-
saimnak, ezért javaslom bátran bárkinek,
mert igazi ízélmény.

Minden esetben szeretem tudni, hogy a fő
alapanyagom mire képes a szervezetemben,
és mire számíthatok tőle, ezért ismereteimet
az olvasókkal is megosztanám: meghűléses,
akár reumatikus lázra a mai napig alkalmazzák,
hatalmas kálium- és más ásványianyag-tartal-
ma pedig megtisztítja a vért. Az A-vitamin
meggyógyítja a gyulladásos betegségeket is. A

Görögdinnye-

TORTA

görögdinnye víztartalma 90-95 százalék, ami
fennmarad, az pedig egy kis gyümölcscukor,
azaz szénhidrát. Sokan választják a dinnyena-
pot egy kis tisztításra, ami jóval könnyebb az
összes léböjtnél, hiszen van mire harapni, mi
több, édes is. Apropó harapás, a benne lévő
magokkal „köpködőversenyt” is szervezhetünk
a barátokkal, de hasznosabb, ha inkább meg-
tartjuk a kis fekete apróságokat, hagyjuk meg-
száradni, majd ledaráljuk őket. A görögdinnye
leghasznosabb része ugyanis a magja, mert
csaknem az összes esszenciális aminosavat tar-
talmazza, bővelkedik vasban, cinkben, kalcium-
ban és B-vitaminokban. Ezt egyébként már
1664-ben is sejtették, hiszen Lippay János így
írt róla: „A görög dinnye magnak is, ollyan
ereje vagyon, mint más félének.” Ameny-
nyiben még ez sem lett volna elég meg-
győző a görögdinnye nemességét illető-
en, akkor vessünk egy pillantást az ókor-
ból maradt magvakra, majd olvassuk el az
afrikai kutatók írásait, miszerint a fáraók
sem temetkeztek egyébbel, mint a legneme-
sebb gyümölccsel, a görögdinnyével. 

#szarkazsófi

Bevásárlólista
1 db görögdinnye, 10 dkg erdei sonka.
Sajtgolyók: 10 dkg friss brindza, 10 dkg túró, friss bors,
2 evőkanál krémsajt, 2 db mentalevél, só, bors
Öntet: 2 evőkanál balzsamecet, 1 evőkanál méz
1 evőkanál olívaolaj, csipet só, friss bazsalikomlevél,
1 evőkanál kockázott lila hagyma

Tipp:
Húsok mellé, előételnek

és könnyű vacsorának
a legalkalmasabb!

Elkészítés 
1. A görögdinnyéből szeleteket vágunk, lehetnek kis három-

szögek is, majd feldíszítjük. 2. A sajtgolyókhoz összegyúrjuk az
összes alapanyagot, a mentalevelet apróra szeletelve. 3. Az ön-
tethez összekeverünk szintén minden hozzávalót, és hűtőben
pihentetjük 15 percen keresztül. 4. A sonkákat kicsit megpirít-
juk a serpenyőben, és mindenből halmozunk egy kicsit a diny-
nyeszeletekhez.



2018. augusztus 3. 21



22 2018. augusztus 3.

Nemcsak az embereket viseli meg a meleg, az
állatokra is veszélyes a kánikula. Mivel a kutyák
nem izzadnak, csak lihegéssel tudják hűteni ma-
gukat, ám ez nem mindig jelent számukra elegen-
dő hővesztést. Nyáron is fontos számukra a játék
és a séta, ám ezeket kora délelőttre, illetve késő
estére időzítsék, mert ha 30 fok fölötti a hőmér-
séklet, hőgutát kaphatnak, s akár el is pusztulhat-
nak, a felhevült aszfalt pedig hamar megégetheti
az állatok mancsát. Semmiképp se hagyják kutyá-
jukat láncon a tűző napon, és az autóban se fe-
lejtsék, még lehúzott ablak mellett sem. Gondos-
kodni kell hűvös, árnyékos helyről, ahol a négylá-
bú elbújhat és átvészelheti a meleget, vagy elvi-
hetik fürdőzni. Friss ivóvizet is naponta többször
kell biztosítani az élelem mellé. A lakásban tartott
állatok számára nagy segítség, ha besötétítenek,
ventilátort használnak.

Ha mégis megtörtént a baj, nagyon fontos a
gyors folyadékpótlás, illetve az állatorvosi segít-
ségkérés is életmentő lehet – figyelmeztet az
Orpheus Állatvédő Egyesület.

A tapírok története a győri
Xantus János Állatkertben 2003-
ban kezdődött. Ekkor költözött
ide Mandula, a vágott szemű tíz
hónapos tapírlány. Hogy ne érez-
ze magát egyedül, az ő párjául ér-
kezett Mogyoró, a tapírfiú.
Ahogy azt mondani szokták: sze-
relem volt első látásra a két tapír
között. Mandula és Mogyoró az-
tán gondos szülőkké váltak. Szé-
pen nevelik kölykeiket és azóta is
nagyon szeretik egymást. A csa-
lád jelenleg négy tagból áll, a szü-
lők mellett egy tapírlány, és a las-
san két hónapos tündéri kis tapír-
fiú, Csili lakik a Dél-Amerika kifu-
tóban. A kis tapírfiú még féléves
koráig viseli a kölykökre jellemző
csíkos bundáját, ami elrejti a ra-
gadozók szemei elől.

Szelíd természetük miatt a
gyerekek is bemehetnek hozzá-
juk, és a gondozók felügyelete
mellett megvakargathatják az ál-
lukat és a hasukat, mert ezt na-

gyon imádják. Ekkor,
mint a kutyák lefek-
szenek, és a hasukat
is odatartják egy
kis kényeztetésre.
A napi foglalatossá-
gaik közé tartozik a
fürdés és dagonyázás
is, amely a rövid szőrrel bo-
rított bőrük védelmét szolgálja,
többek között a külső paraziták
ellen. A család másik kedvence
a délutáni alma- és répacseme-
ge. Miután megtömték a hasu-
kat, hatalmasat szunyókálnak a
kifutó árnyékos területein.

Ezeknek a családi pillanatok-
nak a látogatóink is részesei le-
hetnek, ha eljönnek és részt vesz-
nek a különleges és ingyenes nyá-
ri programunkon. A „Kalando-
Zoo” egy olyan látványetetések-
kel színesített állatkerti vezetés,
amely idő alatt többek között, a
tapírokat is megeteti a kollégánk,
és közben sok érdekes informáci-

Az állattartóknak különös odafigyeléssel
kell gondoskodniuk kedvenceikről a forró
nyári napokon. 

a hoség

Az állatokra is

VESZÉLYES 
´́

Szerelem volt
elsô látásra

a két tapír között

ót is megtudhatnak tőle az érdek-
lődők. Mindennap délelőtt és
délután is elindul a kaland.

Az utolsó nyári napra is han-
gulatos és izgalmas programmal
készülünk, augusztus 31-én,
pénteken mindenkit vár az Állat-
kertek Éjszakája. Ebből a külön-
leges alkalomból este tíz óráig
tartunk nyitva, és rengeteg kü-
lönleges, állatos programmal ké-
szülünk.

További információkat a hon-
lapunkon találhatnak: www.zoo-
gyor.com

Jöjjenek el, és kalandozzanak
velünk!

A TAPÍRCSALÁD nyári napjai
Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

MARGARÉTA

VIRÁGÜZLET

nyitva:
0–24 óráig

telefon:
(96) 428 964

Mónus Illés utca–

Nagy Imre út

sarok

Szeptember 15-ig
10% kedvezmény

mindenkinek
a koszorúkra és a sírcsokrokra.

Rendelés: margareta.gyongyviragkft@gmail.com
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Mesekönyv,
amit minden

kisgyereknek
érdemes elolvasni vagy felolvasni.

Elorendelheto
ingyenes kiszállítással

augusztus elejére
a www.drdezsi.hu

webáruházban.

Az elorendelok között 10 db
eredeti, színes ara papagáj

tollat sorsolunk ki, amelyet
a könyvvel együtt küldünk.

Kövesd a két ara papagáj életét a facebookon is a gerzson és panka kalandjai oldalon!

Szeptembertol kapható
a könyvesboltokban.

Ára: 3990 Ft

Dézsi
Gerzson

Dézsi
Panka

Keménytáblás
borító, 

64 színes
oldal:
A könyv

az állatok
szeretetérol´́

´́ ´́

´́ ´́´́

Hatalmas zöld szemek, egy karak-
teres fekete folt az orron, barátságos
természet és nyugalom – ez jellemzi
ezt a kedves kis négylábút. Folti való-
ban gyönyörű, úgyhogy, ha valaki a
szépséget is keresi kiskedvencében,
első számú választás. Ám nemcsak
ezért lenne nagyszerű társ: ez a há-
roméves, ivartalanított kandúr rend-
kívül közvetlen, szereti a simogatást,
s bár fotósunk fényképezője kicsit
megrémítette, nem riad vissza az
emberektől. Sőt, a kutyusokat is sze-
reti, és biztosan nagyon örülne, ha
egy kutyapajtással gazdagodna az
élete valahol, az új otthonában. 

Ez a csodás cicus fél életét az ut-
cán töltötte eddig, egy állatbarát
hölgy vitte be őt a menhelyre, ahol
esélyt kapott, hogy örökbe fogadják.
A Folti számára tökéletes gazdi azon-
ban még várat magára, de a fekete-
fehér macskát nézve, nem könnyű
ezt megérteni. Különös szépség. A
gondozója, Horváth Patrícia azonban
elárulta, hátránnyal indul a gazdikért
folytatott harcban, ugyanis AIDS-es.
Az AIDS szó hallatán pedig általában
elrettennek az emberek és lemonda-
nak a cicákról, bármilyen nagyszerű

teremtmény is legyen. Ám, aki elég
tájékozott, az tudhatja, hogy a macs-
ka-AIDS-től nem kell megijedni, hi-
szen a legtöbb állatnál egyáltalán
nem produkál tüneteket, s szép kort
megélnek a beteg cicusok is. Ami pe-
dig a legfontosabb, hogy emberre és
kutyára egyáltalán nem jelent ve-
szélyt, nem fertőző, csupán cicák ad-
hatják át egymásnak. Tehát kutyusok
vagy más, AIDS-es cicák mellé Foltit
bátran örökbe lehet fogadni, de csak
benti tartásra, semmiképp sem lehet
kijárós vagy kinti cica. Ha valaki ezek-
kel a feltételekkel veszi őt magához,
az biztosíthatja számára a hosszú,
boldog életet.

Aki pedig inkább kutyust fogadna
örökbe, az látogasson el a
www.gyorplusz.hu-ra, és a Győr+
Mancsok rovatfülre kattintva keres-
géljen gazdikeresőink között!

A Győr+ Mancsok gazdikeresőjeként most Foltit mutatjuk be
olvasóinknak a Győri Állatmenhely 134 cicája közül.

Folti vagyok,

vigyél haza!
Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: O. Jakócs Péter
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Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos muszaki elokészíto

komuves muvezeto villanyszerelo muvezeto

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakörök 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@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör
megnevezését

Feltétel: C kategóriás jogosítvány Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség.

kézi úttisztító

A kánikula miatt a Győr-Szol Zrt. hétfőn elkezdte
locsolni a közutak burkolatát. Két jármű végzi a mun-
kát, egy nagyobb tehergépkocsi a szélesebb utcákat,
főutakat, tömegközlekedési útvonalakat, lakótelepek
útjait, míg egy kisebb eszköz a szűkebb belvárosi ré-
szeket és a lakóutcákat locsolja. A gépek ezekben a
napokban 10 és 18 óra között folyamatosan járják az
utakat, hogy próbálják enyhíteni a forróságot.

A Győr-Szol Zrt., mint a közterületi szökőkutak
üzemeltetője felhívja a figyelmet, hogy a szökőku-
tak és vizes alkotások medencéiben tilos a fürdés.
A tilalom vonatkozik a Széchenyi téren lévő szökő-
kútra is, ahol a Közterület Felügyelet és Mezei Őr-
szolgálat munkatársai ellenőrzik a tilalom betartá-
sát. Ugyancsak fontos tudni, hogy a szökőkutak vi-
ze vegyszerrel kezelt, ezért azok vize nem iható.

A Győr-Szol Zrt. értesíti a fogyasztókat, hogy karbantartási munkálatok miatt a melegvíz-
szolgáltatás augusztus 7-én, kedden 6–20 óráig a város egész területén szünetel. Kérjük fo-
gyasztóink szíves megértését.

SZÜNETEL a melegvíz-szolgáltatás! 

LOCSOLJÁK 
a közutakat

Álláshirdetés

A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletága felvé-
telt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feladat: A Magyar Vilmos Uszodában a víztechno-
lógiai berendezések üzemeltetése, kezelése, javítása,
felügyelete. Előny, de nem feltétel: gépész vagy
vízgépész, illetve csőszerelő végzettség

Fenti végzettséggel nem rendelkező jelentkezőknek
társaságunk biztosítja az állás betöltéséhez szüksé-
ges képzést. 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre vár-
juk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály 9024 GyŐr,
Orgona utca 10.,  vagy munkaugy@gyorszol.hu A bo-
rítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tün-
tesse fel az „vízgépész” jeligét.

VÍZGÉPÉSZ

BEEMELTÉK
az EYOF kockát
a körforgalomba

Látványos szakaszához érkezett a
munka az Új Bácsai út középső körfor-
galmában. Szombaton nagy teljesítmé-
nyű darusautóval beemelték az EYOF-
kocka oldalfalait, majd összeállították a
vázszerkezetét. Így az arra járók nem
teljes megjelenésében, de végleges
méretében láthatják az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF) megnyitóján
is szereplő kockát, amelyen a részt vevő
ötven ország zászlója jelenik meg. A
körforgalom közepén lévő kockát kör-
bekerítik a kivitelezők. Ugyanitt a dísz-
világítást adó 16 energiatakarékos LED
fényforrás a közvilágítás be- és kikap-
csolási időpontjaival megegyezően mű-
ködik majd. A fejlesztést követően a
körforgalom zöld szigetének fenntartá-
sa egyszerűbb lesz, mert az ide kerülő
alacsony növésű növények és a fű lo-
csolását automata öntözőrendszer vég-
zi majd. A beruházás a tervek szerint
augusztus végére készül el.
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GYÔR frekventált, családi házas övezetében, csendes zsákutcában
4 hálószoba+nappalis, garázsos, teraszos, 145 nm-es IKERHÁZ
370 nm-es saját telekkel eladó.

Minôségi kivitelezés!
Alacsony energiaigény, igényes megjelenés.

Árkád és Belváros 3 km, Audi 1-es porta 3 km, Plaza és kórház 4 km.

49.990.000 Ft
Fûtéskész ár: Molnár Dávid: 

20/802-4712

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában a napokban
zajlik az Adyvárosi I-es számú tavon a hínár vágása,
mert a vízinövény kezdte belepni a vízfelszínt. A
hínárvágásnak köszönhetően javulnak a vízi élőlé-
nyek életfeltételei, lassul a csapadékvíz-tározó tó
eliszaposodása, látványát tekintve pedig jobban
beleilleszkedik a tó a városias környezetbe. A mun-
ka a szombati Tóparty kezdetéig elkészül. A hínár

Győrben a Győr-Szol Zrt. feladata a köz-
tisztaság fenntartása. A széles körű tevé-
kenységbe beletartozik a közterületen lévő
utcabútorok, így a hulladékgyűjtő edények
és csikktartók tisztán tartása is. A hőség
megérkeztével időszerűvé vált az utcai sze-
metesek mosása. A múlt hét második felé-
ben a szakemberek kimosták a Széchenyi té-
ren lévő utcai kukákat. A munka a hét elején
a belvárosi sétálóutcákban folytatódott,
ahol a Győr-Szol Zrt. munkatársai kefés nagy-
nyomású mosóberendezéssel tették tisztá-
vá az utcai hulladékgyűjtőket. Fotónk a Ba-
ross út elején, a Baross út és az Árpád út ke-
reszteződésénél készült hétfőn délelőtt.

Álláshirdetés

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány. Előnyt jelent:
hegesztő szaktudás. Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 21.

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

Álláshirdetés

futésszerelo vagy lakatos´́ ´́

A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletága felvételt
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feladat: A Magyar Vilmos Uszodában úszómesteri
feladatok ellátása. Előnyt jelent: uszodamesteri és
vízimentő képesítés, úszómesteri gyakorlat.

Úszómesteri végzettséggel nem rendelkező jelentke-
zőknek társaságunk biztosítja az állás betöltéséhez
szükséges képzést. 

Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 15.

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

ÚSZÓMESTER

ÚJRA DOLGOZIK A HÍNÁRVÁGÓ

TISZTA szemetesek

vágását a tavalyi mintára őszig szükség szerint
megismétlik.

A munka elvégzésére a Győr-Szol Zrt. egy speciá-
lis, nagy teljesítményű nád- és hínárvágó gépet bé-
relt. A gép kezelője a tó felső harmadáig meríti a vá-
gószerkezetet, majd előre haladva a gép mélyen le-
vágja a növényzetet. Az így levágott hínárt legyűjtik
a víz felszínéről, majd elszállítják a tó partjáról.



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

Zárszerviz, zárjavítás, zárcsere,
ajtójavítás, Győr!
06-70/223-7957

Lomtalanítást vállalok, eltakarí-
tom limlomját, ingyen elszállí-
tom felesleges holmiját.
06-20/996-7268

Kertek rendezését, fűkaszálást,
elhagyott kertek, telkek gondozá-
sát, fakivágást, tuják nyírását vál-
lalom. 06-20/517-2701

Mindennemű kárpitozást, javí-
tást vállalok ingyenes felmérés-
sel, vidéken is. Nagy szövetvá-
lasztékkal. 06-20/239-9198

Tetőfedést, tetőjavítást, bádogo-
zást, lapostető-szigetelést, falak
javítását, festését, garanciával,
engedménnyel vállalom. 06-
30/376-2712

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, fotótapéták felragasztását,
laminált padló lerakását válla-
lom. 06-70/245-8931

Kárpitozás! Ülő, fekvő bútorok ja-
vítása, áthúzása, anyagválasztás-
sal. Ingyenes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak javí-
tása, áthúzása. 06-70/884-6838

Bojlerek javítását és villanyszere-
lést vállalok Győrben és környé-
kén. 06-70/384-6557

Mozgásgyógyászat! Fizikai fájdal-
mak, sérülések, zsibbadások, ge-
rincbántalmak, izomsorvadás
gyógykezelése. Samodai 06-
30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

Kölcsönös segítség! Szabaduljon
meg terheitől! Életjáradéki-örö-
kösödési szerződéssel. Amit nyúj-
tok: havi járadék, minden hónap-
ban nagybevásárlás, közüzemi
hátralék kiegyenlítése. Egyéb ké-

ÁLLÁS

CNC gépkezelőket, CO2 hegesz-
tőket, fémipari fényezőket, vil-
lanyszerelőket, géplakatosokat
keresünk győri munkahelyre
(győriek előnyben). Utazás bizto-
sított, kiemelt bérezés. 1900–
2.000 Ft-os nettó órabér. Tele-
fon: 06-70/206-2621.

Épületdíszítéssel foglalkozó vál-
lalkozás Győrben főállásban al-
kalmazná Önt! Tanuljon új szak-
mát, legyen büszke munkájára!
A szakembereket átképezzük!
Német nyelvtudás és jogosítvány
előnyt jelent! Fényképes önélet-
rajzokat az
info@ornamentika.hu címre vár-
juk!

OKTATÁS

Pénztárkezelő és valutapénztá-
ros OKJ-s képzést indít a TIT Pan-
non Egyesülete 2018. szeptem-
ber 8-tól 4 alkalommal, szomba-
tonként. Helyszín: Győr, Mun-
kácsy u. 6. Tel.: +36-96/525-060,
+36-70/321-3765. E-mail:
gyor@titpannon.t-online.hu
weboldal: www.titpannon.hu

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bádogos
és lapos tetők, szigetelési munkák
készítése. 06-30/355-6991

Redőny, gurtnicsere, szúnyoghá-
ló, reluxa, szalagfüggöny rövid
határidővel. Ingyenes felmérés!
06-70/233-9213

Kőművesmunkákat, kémények
átrakását, burkolást, bontást,
szobafestést vállalunk. 06-
30/460-5184

Relaxációs frissítő masszázs Győr-
ben, hétvégén is! 06-20/543-
8075

Lomtalanítást vállalnék, lakások,
pincék ürítését, takarítását, meg-
egyezés szerint. 06-70/675-0654

Beépített szekrények, konyha- és
egyedi bútorok elkészítése rövid
határidővel. 06-70/230-8447

Lomtalanítást vállalok ingyenes
elszállítással a padlástól a pincé-
ig, Hívjon bizalommal! 06-
70/707-5812

rés-kérdéssel várom hívását! 06-
70/381-6345

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utalvány
elfogadása, beváltás. Nádorvá-
rosban garázst vennék. 
06-70/564-2280

Készpénzért magas áron antik
bútort, festményt, herendi por-
celánt, eozinos Zsolnayt, kristá-
lyokat, ezüst tárgyakat, ékszert,
régi órákat, könyveket, dísztár-
gyakat, hagyatékot vásárolunk.
Hívjon bizalommal! Érdeklődés
az alábbi telefonszámon: 
06-70/640-5101. Kérésre díjtala-
nul házhoz megyünk!

INGATLAN

Eladó telek Győr-Moson-Sopron
Megye, Felpéc, Szőlőhegy. Felpé-
cen 1604 nm szőlő, alápincézett
44 nm gazdasági épülettel el-
adó! 4,5 millió Ft. Érdeklődni le-
het: 06-20/253-7156 vagy 06-
30/235-0141.

Belvárosban, nappali + 3 szobás,
dupla erkélyes lakás eladó.
31.190.000 Ft. 06-70/633-5250

Győrújbaráton panorámás, 110
nm-es, 1998-ban épült szép csa-
ládi ház eladó. 29.900.000 Ft.
06-70/633-5250

LAKÁSCSERE

96/505-050

Nádorvárosi, 1 szobás, 43 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 50–65
nm-es, 2 vagy 1+ 2 fél szobás, ha-
tározott-határozatlan idejű, nádor-
városi, Marcalváros I., illetve ady-
városi bérleményre. Bán A. u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 658.)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott, rész-

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

Megkezdôdött a Gyôri Ipari Parkban az új
területen kialakított telkek értékesítése. A
Gyôri Ipari Park bôvítési területén, a Tatai
u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel szemben
3.000 m2 és 50.000 m2 között igény sze-
rinti nagyságú telkeket ajánlunk azok ré-
szére, akik az ipari parkban kívánnak lete-
lepedni és tevékenykedni. A telkek teljes
közmû ellá tás sal, aszfaltburkolatú utakkal
és közvilágítással kerülnek értékesítésre. 

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!
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Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

közalkalmazotti jogviszonyokba
álláshelyet hirdet

• TAKARÍTÓ •
• KONYHAI KISEGÍTÔ •

• SZOCIÁLIS GONDOZÓ •
• ÁPOLÓ •

• KARBANTARTÓ •
• ÉLELMEZÉSVEZETÔ •

• TERÁPIÁS MUNKATÁRS •

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

• 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!

ben felújított bérleti szerződéses
lakást cserélne 53-55 nm-es, 3
szobás határozott-határozatlan
Adyvárosi, Marcalváros I-en lévő,
kizárólag 1+2 fél szobás, nem lif-
tes házban, maximum első eme-
leti bérleményre. Bán Aladár ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 527.) 

Adyvárosi, 1 szobás, 38 nm-es,
összkomfortos, teraszos, felújított,
határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 45–55 nm-es, 2 szo-
bás, határozott-határozatlan idejű
bérleményre. Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 530.) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 46 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses,
erkélyes, felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 46–55 nm-es, 2-3 szobás
bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 531.) 

Belvárosi, 3 szobás, 82 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 60–
75 nm-es, 2-3 szobás, határozat-
lan idejű bérleményre. Sziget, Új-
város, Gyárváros, Bán Aladár ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 532.)

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott, igé-
nyesen felújított bérleti szerző-
déses lakást cserélne 49–60 nm-
es, 2 szobás, határozott-határo-
zatlan, 1+fél–2 szobás bérle-
ményre. Bán Aladár utca, Lajta
utca és tartozás kizárva. (Hirde-
tésszám: 533.)
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Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály
bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott ren-
dezési tervének:

SZTM 2018-033 számú Győr-Ménfőcsanak 25990/1 hrsz.-ú telek
övezetesítésének módosítása

településrendezési eszköztervezetek

a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a
településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintéz-
ményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egy-
szerűsített eljárásáról szóló 40.§ szerinti véleményezési tervanyagát.

Az autóval közlekedők egyelőre
kisebb forgalmi terelésre számít-
hatnak, a Bástya utca átjárható
marad. Révfalu felől érkezve a Kiss
János és a Bástya utcán át köny-
nyen kikerülhető az építkezés. 

SZTM 2016-029 számú Győr, Téglagyári u. volt Győr-Szol-telephely
szabályozási módosítása

SZTM 2017-063 számú Győr-Adyváros, Szauter út menti területek
rendezési tervi módosítás

SZTM 2018-014 számú Győri Ipari Park 5387/54 hrsz. útból
beépítésre szánt terület jelölése

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált
településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet
a településrendezési eszközök teljes eljárásáról szóló 38.§ szerinti
véleményezési tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: teljes eljárásban: 2018. július 26-tól augusztus 26-ig a város internetes oldalán, a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-
módosítási eljárások címszó alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 232-es szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk
a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy a szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail-címen.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási
eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kí-
sérjék figyelemmel!

Az Újkapu utcában az útfelújí-
tás előtt kicseréljük a víz- és a csa-
tornavezetéket. 

Kőagyag csatornacsöveket épí-
tünk be, mely stabilitását és kopás -
állóságát tekintve a legjobb válasz-
tás. Az ötméteres mélységben
végzett munkát várhatóan a jelen-
legi talajvízviszonyok között sikerül
befejezni. Célunk, hogy az iskola-
kezdésre végezzünk, ismét járható
legyen a most lezárt útszakasz. Az
ivóvízvezeték a jól bevált KPE cső-
ből készül, az ilyenkor szokásos
módon előbb megépül az új veze-
ték, majd nyomáspróba és fertőt-
lenítés után, előre egyeztetett idő-
pontban kötjük át az új vezetékre
fogyasztóinkat.

Miután a Prohászka Ottokár Or-
solyita Gimnázium, Általános Isko-
la és Óvoda előtti szakaszon végez-
tünk, indul a második ütem a Bás-
tya utca és a Liszt Ferenc utca közti
szakaszon. Itt nemrég egy meghi-
básodás kapcsán már kicseréltünk
37 méter fővezetéket, most ezen
túl, egészen a Liszt Ferenc utcáig
új csövek kerülnek a föld alá. A II.
ütem jóval nagyobb előkészítést
igényel, a környék teljes forgalmi
rendje meg fog változni, erről idő-
ben tájékoztatjuk olvasóinkat. 

A munkálatok alatt az ivóvízel-
látás és a szennyvízelvezetés folya-
matos lesz. Az okozott kellemet-
lenségekért az ott lakók és az arra
közlekedők szíves türelmét, meg-
értését kérjük!

Útlezárás és útfelbontás
kezdődött az Újkapu utcá-
ban, a Móricz Zsigmond
rakpart és a Bástya utca
közti szakaszon.

Útlezárás és víziközmu-csere 

az Újkapu utcában

´́

Szöveg és fotó: Pannon-Víz
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Egy arany-, egy
ezüst- és két bronzéremmel tér-
tek haza a Széchenyi István Egyetem evezősei a
portugáliai Coimbrából, a negyedik alkalommal megrendezett Eu-
rópai Egyetemi Játékokról. Július 15–28. között csaknem három-
száz egyetem sportolói mérkőztek meg tizenhárom sportágban. 

A Széchenyi István Egyetem színeiben induló Juhász Adrián,
Simon Béla férfi kormányos nélküli kettes aranyérmet szerzett,
a könnyűsúlyú férfi kormányos nélküli négyes, Szlovák Rajmund,
Fiala Balázs, Szabó Bence, Szigeti Roland a dobogó második fo-
kára állhatott fel, a női egyes kategóriában versenyző Gagyi Bar-
bara bronzérmes lett, ugyanúgy, ahogy Sőnfeld Álmos és Ocse-
nász Gergő a férfi kormányos nélküli kettes hajóban. Az egyetem
legendás férfi nyolcasa, Juhász Adrián, Simon Béla, Szigeti Ro-
land, Sőnfeld Álmos, Bakaity Attila, Szlovák Rajmund, Ocsenász
Gergő, Szabó Bence és a kormányos Vajnorák Martin ezúttal le-
maradt a dobogóról, negyedik lett. Az egyetemi evezős küldött-
ségét a GYAC sportolói alkották. A csapat vezetője, a GYAC szak-
osztályvezetője, Papp Oszkár nagyon büszke a győriek teljesít-
ményére. „Az elmúlt öt évben, mióta az egyetemi evezős sport-
tal foglalkozunk, a legszebb évünket élhetjük át. Coimbrában
egyedül az jelentett nehézséget, hogy nagyon erős volt a szél
egyes pályákon. A férfi nyolcasnál is ebbe futottunk bele, egyéb-
ként legalább az ezüstérem reális lett volna” – mondta a csapat-
vezető, aki kiválónak értékelte a GYAC és az egyetem együttmű-
ködését, és köszönetet mondott a városnak, valamint Simon
Csaba klubelnöknek a támogatásért.

Evezos érmek Portugáliából´́

A negyedik helyen zárta az
U17-es világbajnokságot a
magyar női kosárlabda-válo-
gatott, a csapat ezzel jócskán
túlteljesítette az elvárásokat.
A lányok közel voltak a bron-
zéremhez, de azt végül az
ausztrálok szerezték meg. A
válogatott keretében a győri
Szirony Dorina is helyet ka-
pott, három meccsen – Ar-
gentína, Angola és az elődön-

tőben az Egyesült Államok el-
len – összesen 29 percet ka-
pott a korábbi győri vezetőed-
zőtől, Völgyi Pétertől, aki szö-
vetségi kapitányként irányí-
totta a csapatot. A tavalyi Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
válon (EYOF) ezüstérmet
nyert fiatal tehetség összesen
9 pontot szerzett, 3 lepatta-
nót szedett össze és 1 kosarat
érő átadása is volt a vb-n.

„Sajnáljuk, hogy elbuktuk a
bronzmérkőzést, a végére na-
gyon elfáradtunk, és ezt ki-
használták az ausztrálok, pe-
dig már a kezünkben volt az
érem. Emiatt van bennünk egy
kis csalódottság, de ha azt
vesszük, hogy elsődlegesen a
nyolc közé jutás volt a célunk,
ezzel az eredménnyel is túl-
szárnyaltuk a terveket.” –
mondta Szirony Dorina.

GYORI TEHETSÉG a világ negyedik legjobb csapatában´́
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Jelentkezés:
gyorivizisport@gmail.com címen, vagy
a +36 30 656 0696 telefonon, (8 és 18 óra között)

A felkészülés 2018. augusztus 6-án indul,
folymatosan lehet bekapcsolódni az edzésekbe.

Agusztusban minden hétköznap biztosítunk
edzést, akár napközis felügyeletet is.

További információ a foglalkozások elôtt
a kijelölt edzôktôl.
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A Gyôri Vízisport Egyesület
VÍZILABDA szakosztálya 

FELVÉTELT HIRDET,
az alapfokon úszni tudó vagy úszótanfolyamon
részt vett 2005—2010 ben született lányok
és 2006—2010 ben született fiúk részére,

csoportjaiba.

VÍZILABDA-ELÔKÉSZÍTÔ

Várjuk szeretettel
a lányokat és a fiúkat!

Az elmúlt több mint egy évtizedben kétszer is
volt élvonalbeli női vízilabdacsapata Győrnek,
nagyrészt saját nevelésű játékosokkal. Biztosan so-
kan emlékeznek Horváth Ágnes, vagy a 2005-ös
világbajnoki döntőben gólt szerző, és győztes csa-
pat tagjaként aranyérmet ünneplő Tomaskovics
Eszter nevére. Ők is a győri utánpótlásbázisból ke-
rültek ki, s lettek élvonalbeli vízilabdázók, igaz, pá-
lyafutásuk nagy részét más klubokban töltötték.
Legutóbb a 2007–2008-as idényben szerepelt a
felnőtt OB I-ben a Győri Vízisport SE női együttese.
A célok között most is az egyik legfontosabb, hogy
a kiváló utánpótlás-nevelő egyesületnek legyen él-
vonalbeli gárdája nemcsak a hölgyeknél, hanem
idővel a férfiak mezőnyében is.

„Jelenleg tizenegy bajnokságban, javarészt kor-
osztályos megmérettetésekben indítunk csapatokat.
Van együttesünk a férfi felnőtt OB II-ben, ifi és ser-
dülőkorú játékosokkal, kiegészülve néhány rutino-
sabb vízilabdázóval. A lányok a gyerek, a serdülő és
az ifi korcsoportban is országos bajnokságban sze-
repelnek, de részt veszünk a Budapest-bajnokság és
a Dunántúli Vízilabda Liga küzdelmeiben is a 2003-
as születésűektől egészen a legkisebbekig, az U10-
es Baby-bajnokság mezőnyéig” – mondta Ábrahám
Csaba, a Győri Vízisport SE szakosztályvezetője.

A klubnak az elmúlt idényben huszonegy olyan
játékosa volt, akik bekerültek a Magyar Vízilabda
Szövetség tehetséggondozó programjába. Ezek a
fiatalok minden hónapban kétnapos edzőtáborba
kaptak meghívást, így a szövetség edzői is figye-
lemmel követhették fejlődésüket. „Tavalyelőtt a
Honvéd is igazolt tőlünk játékost, idén pedig a
BVSC és a Ferencváros is felfigyelt egy 2003-as és
egy 2004-es születésű fiúra, akiket elengedünk,
mert így szerezhetnek tapasztalatokat, tanulhat-
nak igazán sokat. Három lány játékosunk kettős
igazolással játszik az új szezonban a mi korosztá -
lyos gárdánkban, illetve a Fradi és a Tatabánya OB
I-es csapatában. Sajnos őket teljesen vagy részben
nélkülöznünk kell, de az, hogy a legmagasabb osz-
tályban szereplő klubok találnak nálunk tehetsé-
geket, jelzi, hogy kiváló szakmai munka folyik az
egyesületnél” – mondta a szakosztályvezető, és
hozzátette, felkészült, komoly játékos múlttal ren-
delkező edzők foglalkoznak a csapatokkal, bár a
szakmai stábból távozott a klub egykori játékosa,
Horváth Ágnes, valamint Lajtai Andor és Csicsáky
Vince, érkezett helyettük a sokszoros válogatott
és világbajnok Tomaskovics Eszter, az ifi Eb-győz-
tes Dubinák Péter, valamint Hargitai Attila. Tovább-
ra a klub edzője Vogel Zsolt, Simon Róbert, Hámo-
ri Péter, Borbély Tamara és Stajrits Krisztina. „A rö-
vid távú cél az, hogy fel tudjuk tölteni úgy az után-
pótlásbázis létszámát, hogy minden korosztály-
ban, minden bajnokságban külön együttes indul-

hasson, ehhez 25 fős keretek szükségesek. A kö-
rülmények kiválóak, hiszen az Aqua Sportcentrum
a hazai pályánk, ennél jobbat elképzelni se lehet.
A távolabbi tervek között természetesen az élvo-
nalbeli csapatok szerepelnek. A lányokkal két év-
vel ezelőtt neveztünk az ifi országos bajnokságba,
hogy edződjenek, tanuljanak az idősebbek között,

mára ott megállják a helyüket. A fiúk is ugyanezen
az úton haladnak, kialakulhat egy stabil OB II-es
vagy OB I/B-s együttes, amellyel bátran lehet idő-
vel még feljebb lépni” – mondta Ábrahám Csaba.

A Győri Vízisport SE csapatai július végén el-
kezdték az alapozást, folyamatosan edzőtáboroz-
nak, és felkészülési tornákon vesznek részt. 

Visszakerülnének a legjobbak közé 
a gyori vízilabdások´́ Szerző: Nagy Roland
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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  •

Sok csapatsportban mérkőzése-
ken nincsenek annyian, mint ahány
szurkoló az Audi ETO idei nyílt edzé-
sére kilátogatott, a lelátón voltak
nagyjából ezren. A lányokat, köztük
a frissen igazolt játékosokat óriási
taps fogadta az Audi Arénában. A cé-
lok nem változtak az előző évekhez
képest, ezúttal is címvédésre törek-
szik a klub mindhárom fronton. Az új
vezetőedző néhány dologban válto-
zást ígér, egyebek mellett abban is,
hogy több lehetőséget ad a fiatal, sa-
ját nevelésű tehetségeknek. „Számí-
tok rájuk a rövidesen kezdődő idény-
ben, ez nekik is jó lesz, illetve a ta-
pasztaltabb kézilabdázóknak is. Leg-
jobbjainkat a fiatalok tehermentesít-
hetik, talán így elkerülnek bennünket
az utóbbi évekre jellemző sérüléshul-
lámok” – mondta Danyi Gábor.

A felkészülés győri szakaszában
már Nora Mörk is csatlakozott a töb-

biekhez. A norvég klasszis súlyos sé-
rülése után eddig csak könnyített
edzéseket végzett. A cseh jobbszél-
ső, Jana Knedlíková sem teljesen
egészséges még, de ő is ott volt a
tréningen, ahogy a lábadozó váloga-
tott bal átlövő Tomori Zsuzsanna is.
A kisebb sérüléssel küzdő holland
beálló, Yvette Broch egyelőre hiány-
zik az edzésekről. Az új játékosok,
Amandine Leynaud, Veronica Kristi-

ansen és Kari Brattset gyorsan beil-
leszkedtek a csapatba. Puhalák Szi-
dónia hasonlóan sikeres idényt sze-
retne, mint amilyen az előző volt.
„Sérülések után a legutóbbi szezo-
nom szinte tökéletesre sikerült, bol-
dog vagyok, mert a sok rossz után
minden jóra fordult. Ismét remek
csapatunk lesz, igyekszem minél
többet tanulni, és hozzátenni a saját
részemet az eredményekhez.”

Az ETO a felkészülés végéig Győrben
marad, nem edzőtáborozik külföldön.
A lányok a szezon rajtjáig augusztus 3-
án az MTK, augusztus 10-én a francia
Besancon, 15-én a Mosonmagyaróvár,
18-án a Siófok ellen játszanak edző-
meccset. Augusztus 24-én a monte-
negrói Buducsnoszt Podgoricát fogad-
ják a zöld-fehérek, majd 28-án az Érd-
hez látogatnak, aztán szeptember 2-án
kezdődik a bajnokság a Fehérvár ellen.

Az új vezetőedző, Danyi Gábor irá-
nyításával tartotta meg szezon
előtti nyílt edzését a bajnokság-
ban a Magyar Kupában és a BL-
ben is címvédő Győri Audi ETO KC
női kézilabdacsapata.

SZURKOLÓK ELOTT´́ edzettek
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Rosszul kezdte a labdarúgó NB
II 2018–2019-es idényét az élvonal-
ba jutást megcélzó ETO FC Győr. A
zöld-fehérek az első fordulóban a
Budaörsöt fogadták. A meccs
mindössze egy gólt hozott, ezt a
vendégek szerezték a 89. percben
Lengyel Béla révén, így hiába volt
több helyzete a győrieknek, a há-
rom pont a vendégeké lett. „A Bu-
daörs labdabiztos, játszó csapat,
ennek ellenére mindkét félidőben
megvoltak a lehetőségeink a gól-
szerzésre. Ismét beigazolódott,
hogy nem szép, kidolgozott helyze-
tekre játsszák a futballt, hanem gó-
lokra. Szomorú vagyok, többre szá-
mítottunk. Különösen nagy csaló-
dás, hogy nem tudtunk gólt szerez-
ni” – nyilatkozta az 1–0-s vereség
után Mészöly Géza.

Közben változás történt a csa-
pat játékoskeretében, az ETO a hé-
ten közleményben jelentette be,
hogy Szatmári Loránd távozik az
együttestől, a futballista szerződé-
sét közös megegyezéssel bontották
fel. A vezetőség a napokban szer-
ződtette még Hamar Ádámot a III.
Kerületi TVE-től, illetve kölcsönbe
érkezett a Haladástól Tóth Dávid.

A Gyirmót FC Győr idegenben
nyert a nyitó fordulóban Herjecz-
ki Kristóf és Marek Strestík talála-
taival 2–0-ra a Kaposvár ellen.
„Azt a célt tűztük ki, hogy az első

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.

Akció: augusztus 3—9.

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.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l,

318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Helyben készített
grillkolbász

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,
603,03 Ft/kg

199 Ft/db

CBA vegyes vágott
savanyúság

380 g, 523,68 Ft/kg

199 Ft/db

1099 Ft/kg

Görögdinnye

99 Ft/kg

Alig ért véget az Olimpiai Sport-
parkban az U18-as Atlétikai Európa-
bajnokság, máris újra benépesültek a
pályák és a csarnokok. Az Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiválra (EYOF) épült
létesítmény a Magyar Államkincstár
sportnapjainak kilencszáz résztvevőjét
látta vendégül a hétvégén. A Kincstár
Kupát 26. alkalommal rendezték meg,
az eseménynek minden nyáron más-
más város ad otthont, a rendezvény
1996 után tért vissza ismét Győrbe,
mindjárt az ország egyik legmoder-
nebb létesítményébe.

A Kincstár Kupa első napján atlétiká-
ban hirdettek győzteseket, másnap a
labdarúgástól, a röplabdán át, a teniszig,
a kosárlabdáig szinte minden sportág-
ban kipróbálhatták magukat a résztve-
vők. A tekerangadókat a Győr-Szol-csar-
nokban, a sárkányhajóversenyeket a
Mosoni-Dunán rendezték. A legtöbb
csapatsportban csaknem 30 gárda mér-
kőzött az érmekért, a csapatok az ország
minden megyéjéből érkeztek.

Visszatért Gyorbe

A KINCSTÁR KUPA

hat mérkőzésen kell éles körülmé-
nyek között csapatot kialakítani,
formába lendülni és eredményes-
nek lenni. Ez a győzelem fontos lé-
pés céljaink eléréséhez” – nyilat-
kozta a Gyirmót vezetőedzője,
Szepessy László.

A Gyirmótnál is változott a ke-
ret, a klub szerződést kötött 2020-

ig Krebsz Mátéval. Az 1999-es szü-
letésű jobb oldali védő Ajkáról ér-
kezik. Szintén Gyirmóton folytatja
pályafutását az újpesti Németh
Gergő.

Az NB II 2. fordulójában vasár-
nap az ETO 17.30-tól Cegléden lép
pályára, a Gyirmót pedig 19 órától
a Tiszakécskét fogadja.

´́

Az ETO vereséggel,

a Gyirmót gyozelemmel 

KEZDETT
´́
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