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A cicatulajdonosok számára mindig fon-
tosak a macskák, de augusztus 8-án biztos,
hogy különösen odafigyeltek rájuk. Ez a nap
ugyanis a Macskák Világnapja, amit 2002
óta tartanak minden kontinensen. A jeles
nap célja, felhívni a figyelmet a kóbor macs-
kák világszerte növekvő számára és örökbe-
fogadásukra bátorítani. Szakértők
szerint, ha befogadunk egy
nyávogó, szőrös kis
kedvencet, nem
csak az ő életét
tesszük jobbá,
de a saját
egészségün-
kön is javítha-
tunk mentális és
fizikai értelemben
egyaránt. A Győri Állatmen-
helyen ezekben a napokban rekord számú
macska tölti mindennapjait és vár szerető
gazdira. Külön helyen tartják a kölyökcicá-
kat, akik megkapták a szükséges oltásokat
és egy másik helyen élnek azok a felnőtt
macskák, akiket kiraktak otthonról, esetleg
sérülten, betegen kerültek a menhelyre.
„Soha ennyi macskalakónk nem volt még,
ezekben a napokban 140-nél is több cicus
vár szerető gazdira, őket a nap 24 órájában
gondozzuk” – mondta az állatmenhely gon-
dozója. „Kutyát sem mindig könnyű örökbe CICÁK

adni, de macskákat még nehezebb, a cicák
külön egyéniségek, van, amelyik lakásba va-
ló, a másik inkább családi házba, de nem
mindegyik macska szereti például a gyere-
keket sem” – tette hozzá Horváth Patrícia.
„A gazdik egy része nem törődik az ivartala-
nítással, ami mindössze néhány ezer forint-

ba kerül, ezért pedig sok
kismacska jön világra

úgy, hogy nincs
hely, ahol elfér-
nének, befogad-
nák, gondoznák
őket” – emelte
ki a szakember.

„Ha a tulajdonosok
nagyobb felelősség-

gel gondoskodnának cicu-
saikról, nekünk is könnyebb lenne

a helyzetünk, így viszont, mivel egyetlen kis
szőrmókot sem hagyunk az utcán, folyama-
tosan telt ház van a cicaházainkban” –
mondta Horváth Patrícia. A Macskák Világ-
napja éppen arra figyelmeztet, hogy túl sok
macska jön a világra, emiatt rengeteg a kó-
bor állat, az örökbefogadók száma pedig
sajnos nem növekszik. Annak ellenére sem,
hogy egy kedves, nyávogó szőrmók ma-
gunkhoz vételével nem csak az állatnak ked-
vezünk, de saját életünket is jobbá és ki -
egyensúlyozottabbá tehetjük.     
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Folyamatosan
telt ház van

a cicaházainkban

Középpontban a

Szerző: Zombai Kovács Ákos  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Egyre több embernél jelentkez-
nek allergiás tünetek, legyen szó
akár ételről, állati szőrről, porról vagy
pollenekről. Az utóbbira érzékenyek
a napokban biztosan elővették a
megfelelő tablettákat, spray-jeket, hi-
szen virágzik a parlagfű, amely egy ki-
emelten allergén növény. Ennek
apropóján dr. Vasváry Gergely fül-orr-
gégész szakorvos, allergológus volt a
Győr Plusz Reggeli vendége.

Ha augusztus, akkor ez Magyaror-
szágon a parlagfű virágzásának ideje.
Ennek hatásairól hosszan tudnának
mesélni az allergiában érintettek. Ha-
bár küzdünk ellene, de ha virágzik, le-
gyen bárhol is, a szél még a városokba
is befújja. A szakorvos megdöbbentő
adatot osztott meg a rádióhallgatókkal,
minden negyedik embert érintenek
már napjainkban az allergiás tünetek,
amelyek enyhén kezdődnek, viszont ha
nem kezelik őket megfelelően, sajnos
hamar súlyosbodhatnak.

Dr. Vasváry Gergely elmondta, a ke-
zelésnek három pillére van. Az első és
legfontosabb az allergének elkerülése,

az allergia ugyanis egy túlzott reakció
egy ártalmatlan anyagra. Ez pollenek
esetében elég nehezen kivitelezhető,
de azért léteznek olyan praktikák, mint
a sűrű hajmosás, vagy a lakásban kite-
regetett ruha, amelyekkel tompíthatjuk
a velük való érintkezést. A másik pillér
a tüneti kezelés, ez a legelterjedtebb. A
szakember azonban mindenkit óva int
a recept nélkül kapható szerektől, hi-
szen előfordulhat, hogy számunkra
nem az a legmegfelelőbb készítmény,
arról nem is beszélve, hogy sok megfá-
zásra kapható orrspray komoly függő-
séget tud okozni. Az egyik legújabb és
egyben leghatásosabb módszer a több-
száz éves alapokon nyugvó immunterá-
pia. Ez a kezelési mód, habár 2-3 évig is
eltarthat, de képes visszafordítani az al-
lergiás tüneteket, sőt egyes esetekben
meg is szüntetheti azokat.

A szakember elmondta, nagyon
fontos, hogy ha észleljük a tüneteket,
akkor mindenképp forduljunk orvos-
hoz, hiszen ezek az idő múlásával
nagy eséllyel rosszabbodnak, nem
éri meg kockáztatni.
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Nehéz hónap vár az allergiásokra

VIRÁGZIK
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Az első ütem befejezése után múlt
pénteken átadták a 83-as főút győri be-
vezető szakaszának kétszer kétsávossá,
illetve három turbó körforgalommal ki-
bővített szakaszát. A fejlesztés a Nem-
zeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.
beruházásában több mint 1,4 milliárd
forint európai uniós és hazai költségve-
tési forrásból valósult meg.

Az ünnepélyes átadón elhangzott,
hamar megszokták és megszerették
az erre közlekedők a megújult útsza-
kaszt. Az új turbó körforgalmú cso-
mópontok megkönnyítik és biztonsá-
gosabbá teszik az M1-es autópályára
való fel- és lehajtást, illetve a 83-as
főút győri bevezető szakaszának ka-
pacitása is megnövekszik.

„Az elmúlt években folyamato-
san nőtt Győr-Ménfőcsanak és
Gyirmót lakossága, illetve egyre
több vállalkozás is működik eze-
ken a városrészeken, így indokolt
volt a fejlesztés” – mondta el Bor-
kai Zsolt polgármester az ünnepé-
lyes átadón. Győr ipara hatalmas,
így nagy a forgalom Pápa irányába is,
éppen ezért a fejlesztések nem áll-
nak meg, további ütemben megvaló-
sul a kétszer kétsávos útszakasz foly-
tatása egészen Pápáig.

Borkai Zsolt polgármester kiemel-
te, minden évben az önkormányzat
saját, állami, illetve EU-s finanszíro-
zásból fejleszti és bővíti Győr útháló-
zatát és nagyobb csomópontjait. „Ké-

Gyorsabb és 

pesek vagyunk együtt dolgozni és
gondolkodni az országgyűlési és az
önkormányzati képviselőkkel és ter-
mészetesen a lakossággal is” –
mondta el ünnepi beszédében Bor-
kai Zsolt, aki hozzátette, ennek kö-
szönhetően tudott megvalósulni ez
a példaértékű beruházás. A polgár-
mester felidézte, hogy 2006-ban
döntött arról a város, hogy a dinami-
kus fejlődés érdekében biztonságo-
sabbá és gyorsabbá teszik az útháló-
zatot Győrben.

Mayer András, a Nemzeti Infra -
struktúra Fejlesztő Zrt. beruházási
vezérigazgató-helyettese elmondta,
kiemelt feladatként tekintenek a me-
gyei jogú városok úthálózatának fej-

lesztését. Ennek keretében valósul-
hatott meg az első ütem, amelynek
sikerét mutatja, hogy gyorsabb és
biztonságosabb lett – a korábban bal-
esetveszélyes – útszakasz. „Egy ösz-
szehangolt munkának köszönhetően
a forgalom minimális elterelésével si-
került megvalósítani a beruházást,
ami egy példaértékű, összehangolt
munka eredménye” – mutatott rá
Mayer András, aki kiemelte, a pro-
jekt állami és az Európai Unió forrá-
sából összesen 1,4 milliárd forintból
jött létre.

A most átadott első ütemben há-
rom turbó körforgalom épült egy ki-
lométer hosszúságú kétszer kétsá-
vos, fizikai elválasztással rendelkező
útszakaszon. A három körforgalmat
az M1-es autópálya le- és felhajtójá-
nál, illetve a Mérföldkő utcánál alakí-
tották ki. Építettek egy közvetlen le-
hajtóágat az autópályáról Pápa irá-

nyába. A teljes útszakaszon LED-es
közvilágítást is felszereltek.

A következő ütemben kétszer
kétsávos útszakasz fogja össze-
kötni Győrt és Pápát, mintegy
36 kilométeres hosszúságban.
Ez a beruházás jelenleg az előké-

szítés állapotában van, most a ki-
sajátítási folyamatok zajlanak. Ősz-

szel a kiviteli tervek elkészítése és a
régészeti feltárások is elkezdődnek.
A NIF Zrt. jelenleg az előkészítési
munkákra rendelkezik forrással. A
közbeszerzési eljárás még nem kez-
dődött el, de várhatóan 2019 elején
megjelenik, és a harmadik negyedév-
ben megkezdődhetnek a munkála-
tok is. A következő ütem befejezése
2022 őszén várható. 

Már jó ideje használhatják az autósok a 83-as főút meg-
újult szakaszát, ami biztonságosabb és gyorsabb közleke-
dést biztosít. A munka nem áll meg, 2022-re Pápáig ér a
megújult útszakasz.

A beruházás
egy példaértékû,

összehangolt
munka

eredménye

BIZTONSÁGOSABB
Szerző: Rozmán László  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Sokféle szerepet „osztottak” ál-
lamalapító Szent István királyunk-
ra az elmúlt ezer év során, felsorol-
ni szinte lehetetlen, s tán nem is
jelen írás feladata ez. Hasonlóan
március 15-höz, volt idő, amikor
csökkenteni próbálták jelentősé-
gét, ünnepeltük az alkotmányt, az
új kenyeret, és I. István királyunkat
is. Aztán helyrebillent a világ kere-
ke. Minden korábbi ideológia
mint egy egymást erősítve össze-
állt, hisz Szent István személyében
ünnepeljük az Árpád-ház legna-
gyobb hatású államférfiját, a ma-
gyar államiság megteremtőjét.
Ma úgy mondanánk, igazi reálpo-
litikus volt, aki úgy adott irányvo-
nalat és megmaradási esélyt egy
akkor még maroknyi nemzetnek,
hogy tisztán látta a lehetőségeket
és a korlátokat. Törvényeit az al-
kotmánnyal egyenrangúként ta-
nuljuk, tanítása máig hat. És akkor
ott van a magyar embernek oly
szent étel, a mindennapi kenye-
rünk. A megtermelt búzában, a
megőrölt lisztben, a megsütött ke-
nyérben elődeink verejtékes, de
áldással végzett munkáját is ünne-
peljük. S nem tudom, van-e még
nemzet Európában, amelynek
ennyire fontos lenne a kenyér. Em-
lékszem nagyanyámra, szüleimre,
akik, ha megszegték a kenyeret,
előtte keresztet rajzoltak rá a kés-
sel… Az új, gyönyörű gondolatról
nem is kell külön hangsúlyozottan
szólni, hisz idén már kilencedik al-
kalommal sütik meg a Magyarok
Kenyerét, és az összegyűlt gabona,
liszt, a korábbi évek gyakorlatát kö-
vetve, ismét rászoruló gyerekek-
hez kerül a szeptember 20-án
megrendezendő adományozó nap
keretében.

Így ünnepeljük hát Szent István
királyunkat. Bizonyára sokfélekép-
pen, ki tűzijátékkal zajosan, ki kör-
meneten, ki kulturális program-
mal, ki talán csak a tévé előtt. De
egyet ne feledjünk! Életműve má-
ig hat, örökségbe kaptuk, felelő-
sek vagyunk ezért a 93.030 négy-
zetkilométernyi területért, amit
hívjunk egyszerűen csak így: Haza!

Sulyok L. István 

ISTVÁN
a mértékadó
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A győri önkormányzat évekkel ezelőtt indította
rendelőfelújítási programját, amelynek számos
eleme az önkormányzat saját finanszírozásában
valósult meg, de a város igyekezett a pályázati le-
hetőségeket is kihasználni – fogalmazott dr. Somo-
gyi Tivadar alpolgármester. Hozzátette, ennek kö-
szönhetően valósulhatott meg a Kör téri rendelő-
intézet komplex infrastruktúra-fejlesztése című
projekt is, amelynek keretében az itt működő fel-
nőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi
praxis, valamint a védőnői szolgálat infrastruktu-
rális fejlesztése több mint 400 négyzetméteres te-
rületen történhetett meg.

A Kör téri intézetben 1 felnőtt háziorvosi és 2
házi gyermekorvosi praxis mellett 1 fogorvosi pra-
xis és 3 területi védőnői szolgálat működik. A fel-
nőtt körzet lakosságszáma: 2949 fő, míg a gyer-

A Kör téri rendelőintézet komplex felújításának köszönhe-
tően mára teljesen megújult az épület, amely XXI. századi
körülmények között várja a győrszentiváni lakosokat.

mekkörzetek lakosságszáma: 1676
fő, a fogorvosi körzethez pedig
5758 lakos tartozik. A védő-
nők által ellátottak száma
772, az iskola-egészség-
ügyi feladatokat 718 gyer-
mek esetében biztosítják.
A tervek szerint az itt dolgozó
szakemberek szeptember elején
költöznek vissza a Kör téri épületbe,
amelyről az Egyesített Egészségügyi és Szociális In-
tézmény a későbbiekben külön tájékoztatást is
közzétesz.

A Kör téri rendelőintézet infrastrukturális fejlesz-
tése során javultak az egészségügyi alapellátás (fel-
nőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvo-
si alapellátás, védőnői ellátás) feltételei, a fejlesztés

minden korosztályt érintően, jelentősen hozzájárul
a városrész életminőségének javításához.

Az akadálymentes kialakítás során szükségessé
vált az épület bővítése annak érdekében, hogy a
közlekedés a rendelőkbe, illetve a rendelők között
minél egyszerűbben megoldható legyen. A meg-
lévő rendelő kialakítása nem változott, a vizes -
blokk – női, férfi, személyzeti és akadálymentes il-
lemhelyek – kialakítása a rendelőkhöz kapcsoltan
külön-külön megoldottá vált. A beszerzett orvos-
technikai és informatikai eszközök többségében a

védőnői ellátáshoz kapcsolód-
nak, melynek eszközparkja

elhasználódott, elavult
nem a mai kornak
megfelelő eszközö-
ket tartalmazott. Bú-
torok és egyéb be-
rendezési tárgyak,

eszközök beszerzése
közvetlenül a védőnői

szolgálathoz kapcsolódóan
volt indokolt. 

A „Kör téri rendelőintézet komplex infrastruk-
túra-fejlesztése”című TOP-6.6.1-15-GY1-2016-
00002 azonosítószámú projekt az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alap és Magyarország költségve-
tésének társfinanszírozásából valósult meg. A pro-
jekt összköltsége 141.628.832 forint, a támogatás
intenzitása pedig százszázalékos volt.

MEGÚJULTa Kör téri rendelointézet´́

Brazília buszgyártó nagyhatalom, ahol évente
több mint húszezer autóbusz készül, s további tízez-
ret importálnak – tudtuk meg Baji Mihály marketing-
menedzsertől. Vagyis ide bekerülni óriási lehetőség.
Ráadásul a Graboplast nem csak egy, hanem több
gyártónak is szállít. Az értékesítést egy ottani disztri-
bútoron keresztül bonyolítja a győri székhelyű cég. 

Nemrégiben a dél-koreai piacot is meghódítot-
ta a Graboplast, így az idén igazi sikertörténetet ír
a járműipari padló üzletág. 

A győri székhelyű társaság az autóbuszok mel-
lett metró- és vasúti kocsikhoz is gyárt járműipari
padlót. Kína nagyvárosai mellett Argentína, Orosz-
ország és Fehéroroszország járműveiben is Gra-
boplast padlón lépkedhetnek az utasok.

Szerző: Gy. P.  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Graboplast

A Graboplast harminc éve gyárt járműipari
padlókat. Szinte alig van olyan földrész,
ahol a tömegközlekedési járművekben ne
lenne jelen a győri sikertermék. Most Bra-
zília is felkerült arra a képzeletbeli térkép-
re, amely a magyar járműipari padló jelen-
létét mutatja.

Javultak
az egészségügyi

alapellátás
feltételei

BRAZIL BUSZOKBAN
A Graboplast jármuipari padlói ´́
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Az ötvenéves tánctanár azt mond-
ja, az elmúlt közel három évtized
alatt, ahogy a zenei irányzatok változ-
tak, úgy változtak a táncok is. Míg a
’90-es évek elején a társastáncra
lasszóval kellett fogni a fiatalokat, ad-
dig 2010-ig olyannyira felfutott ez a
mozgásforma, hogy számos hazai és
nemzetközi telt házas táncverseny
helyszíne volt Győr.

Futó Károly egyébként 13 évesen
döntötte el, táncos, tánctanár lesz,
amikor szülei beíratták a város egyet-
len táncklubjába, Szabó Laci bácsi-
hoz. 1981-től versenytáncos, 1990-
től lett főállású táncoktató, egy évvel
később megalapította a Dimenzio
Táncklubot, később az egyesületet, a
tánc népszerűsítése érdekében. Sta-
tisztikát nem vezet, de úgy számolja,
évente több mint ezer embert taní-
tott meg megyeszerte táncolni. 2010
után a társastánc „mostohagyerek”
lett, valami újdonságra volt szükség,
kellett a változás. Talán jókor is jött
Károly karibi nászútja, ahol megis-
merte és megszerette a salsát, ba-
chatát, a karibi táncokat, és
így született meg a lehető-
ség, hogy ezeket a tánco-
kat oktassa itthon a
győrieknek. A nagy át-
törést pedig a Despaci-
to hozta meg, a dal által
vált ismertté a Puerto Ri-
có-i életérzés. Immár 12 éve
minden csütörtökön összejön-
nek a salsakedvelők, a táncolni
vágyók a kezdőktől a haladókig,
és élvezik a mozgást. A táncta-
nár azt mondja, még nem ta-
lálkozott olyan programmal,
amilyet ő működtet. A salsa-
est felépítése egyedi, egy bel-
városi, Baross úti szórakozó-
helyen csütörtökönként
18.30-tól argentin tangó okta-
tásával kezdenek, majd 20 óra
után érkeznek a kezdő salsások,
fél tíztől pedig a haladók kapcso-
lódnak be a buliba. Így nem csupán
a tánctanításra, hanem szórakozásra,
ismerkedésre is lehetőség van egy
ilyen este alatt. Kiderült, elsősorban
a 30–65 éves korosztály érdeklődik a
salsa iránt. A városunkba érkező tu-
risták is megtalálják a lehetőséget
ezeken a keddi és a csütörtöki napo-
kon, és eltöltenek egy-egy táncos es-
tét a klubban, a rendszeresen vissza-
járók mellett. 

Keddenként a bachata, a kizomba
és a zumba táncoké a tér a salsa mel-

lett. Azonban itt is meg lehet tanulni
a karib-tengeri táncok lépéseit,
ugyanis a zumba mozgásforma ele-
meibe belecsempészik ezeknek a
táncoknak az alaplépéseit, zenéit. 

A szakember akkor tanult a leg-
többet, amikor versenyzett, de az -
óta is folyamatosan továbbképzése-
ken vesz részt. Futó Károly tíz éven
át a Magyar Táncsport Szakszövet-
ség Versenytánc Szakágát vezette,
1991-től versenydöntnök, verseny-
felügyelő és pontozóbíró a hazai ver-
senytánc világában. 

Károly azt mondja, idén töltötte
be az ötvenedik életévét, ezért úgy
határozott, jótékonyságból hetente
egy-egy ingyenes órát tart azok szá-
mára, akik ki szeretnék próbálni vala-

melyik mozgásformát, így aki
szívesen megismerkedne az ar-

gentin tangó, a kizomba, a kubai
salsa, vagy a legújabb őrülettel, a
popsiformáló twerkkel, bátran ke-
resse fel a klubot. Ősztől pedig a
középiskolás diákok számára kí-
vánja minél nagyobb körben nép-
szerűsíteni a táncot, hogy mozog-
janak a fiatalok.

A tánctanár azt meséli, igazán ak-
kor sikeres az oktatás, ha a párok, a
táncot tanulók egy lagziban, egy bá-
lon vagy egy szórakozóhelyen fel
mernek állni táncolni. De Károly azt
is örömmel látja, amikor valaki feszül-
ten, komoran érkezik a foglalkozásra
és az est végén vidáman, ellazulva

távozik. Azt is elárulta a szakem-
ber, hogy a tánc szerelmesei

nyitottabb szemmel járják a
világot, mint honfitársaik, ku-
tatják a lehetőséget egy kis
táncolásra, tud olyan tanítvá-

nyokról, akik a salsa vagy a
tánc szeretete miatt élnek a vi-

lág különböző pontjain.

Táncolni azért jó, mert az ember megismeri önmagát – vallja Fu-
tó Károly táncoktató, aki immár 28 éve tanítja a győrieket és a
környéken élőket táncolni.

Salsa, zumba, Despacito

TÁNCOLNI 
JÓ!

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A tánc
szerelmesei 
nyitottabb

szemmel járják
a világot
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A mai hagyományokkal ellentét-
ben, a 26. Barokk Esküvő menyasszo-
nya nem magának választotta ki, mi-
ben megy férjhez, tervező feladata
volt, hogy korhű remekművet alkos-
son, amelyben kimondja a boldogító
igent. Talán minden divattervező ál-
ma egy barokk esküvői ruha elkészí-
tése. Tánczos Anita is örömmel fo-
gadta, amikor felkérték erre a nagy
feladatra. Első gondolata az volt: „De
jó, akkor most mindent lehet!” És va-
lóban, hiszen a barokk jellemzője,

hogy tele van túlzásokkal. „Az a jó
ebben a korban, hogy itt nincs
olyan, hogy sok” – fogalmazott a
divattervező.

Azonban nem volt könnyű dolga
a ruhákat illetően, hiszen az utolsó
pillanatban lépett vissza az ifjú pár,
így idén először Léb Eszter és Major
Hunor színészekre kellett a menyasz-
szony és a vőlegény korhű ruháját
megalkotnia, mindössze négy nap
alatt. „Lehet, hogy ideje volt annak,
hogy a Barokk Esküvő valahogy meg-

gedhette képzeletét, pontosan tudta,
mit szeretne: „Úgy gondoltam, hogy
magyarok vagyunk és a városunk is
barokk, tehát lopjunk bele magyar dí-
szítőelemeket” – mondta. Hozzátet-
te, a 18. századi trendből is merített,

nem hiányozhattak a strasszok, sem
a csillogás.

Felmerül a kérdés, vajon kellett-e
Tánczos Anitának a násznép ruháihoz

igazítania az ifjú párét, vagy a többi
tervező idomult a két fősze-

replő öltözékéhez? A divat-
tervező elárulta, lehetetlen
lenne ennyi ruhát össze-
hangolni. „A barokk korban
is úgy lehetett, hogy van

egy fő pár, és akkor jöttek a
nemesek, az urak, akik a saját íz-

lésüknek megfelelően voltak felöl-
tözve” – magyarázta Tánczos Anita. 

Most már kijelenthetjük, hogy a
divattervező nagyszerű munkát vég-
zett, hiszen nemcsak a menyasszonyt
sikerült levennie a lábáról ruhájával,
de a közönséget is elvarázsolta a ba-
rokk csoda.

Nagy sikert aratott augusztus
második hétvégéjén a Barokk
Esküvő, amely, bár a színfalak
mögötti munkálatait aligha lát-
hattuk, nem volt zökkenőmen-
tes. A házasulandó pár az utol-
só pillanatban lépett vissza, így
a tervezőnek négy nap alatt
kellett újraálmodnia a ruhát az
ifjú színészekre – erről Tánczos
Anita divattervező mesélt a
Győr+ Rádióban.

Ideje volt annak,
hogy a Barokk Esküvô

újjászülessen

újuljon, újjászülessen, és egy na-
gyobb volumenű, látványosabb do-
log jöjjön létre” – nyilatkozta pozití-
van Tánczos Anita, aki a ruhakészítés-
nél szintén az új látványvilágot tartot-
ta szem előtt. S bár szabadjára en-

BAROKK RUHA
újraálmodva, négy nap alatt

Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: Marcali Gábor 

O. Jakócs Péter

A házaspáros családok aránya Győr-Moson-
Sopron megyében a legmagasabb – derül ki a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) „kis népszámlálásá-
ból”, a mikorcenzusból. A részletes értékelésekből
most főleg azokat a megállapításokat emeljük ki,
amelyek a mi megyénket is megnevezik. 

A Központi Statisztikai Hivatal 2016 október–
novemberében a háztartások 10 százalékos min-
táját vizsgálta. Az ország 2148 településén mint -
egy 440 ezer háztartásról gyűjtöttek információ-
kat kizárólag elektronikus úton. A társadalom ak-
tuális jellemzőire voltak kíváncsiak, ezen belül a
háztartások és családok adatait vizsgálták. 

Kiderült, hogy a különböző családtípusok terü-
leti jellege állandósulni látszik. „2016-ban csakúgy,

Szerző: Gy. P.

mint a legutóbbi népszámláláskor, a fővárosban
volt a legmagasabb az élettársi kapcsolatok (19%),
valamint az egyszülős családok (20%) aránya. A vá-
rosokban, illetve a községekben az élettársi kapcso-
latok részesedése elmaradt ugyan a fővárositól,
arányuk növekedési üteme azonban hasonló volt.
2011 óta az élettársi kapcsolatok összes családon
belüli hányada településtípustól függetlenül 2 szá-
zalékpontot meghaladó mértékben emelkedett.”

Két évvel ezelőtt minden ötödik budapesti csa-
lád egyszülős volt, arányuk 2 százalékponttal ha-
ladta meg az országos átlagot. 2011-ben ez az el-
térés még 4 százalékpont felett volt. A KSH szerint
minél alacsonyabb a települések jogállása, annál
alacsonyabb az egyszülős családok gyakorisága.

„A különböző családtípusok előfordulása me-
gyénként is különbözött. A házaspáros családok
aránya a legmagasabb Győr-Moson-Sopron, Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg és Vas megyében (68–69%),
a legalacsonyabb pedig a fővárosban és Csongrád
megyében volt (61–61%). Élettársi kapcsolatban
a leggyakrabban Komárom-Esztergom, Jász-Nagy-
kun-Szolnok és Csongrád (20–21%), a legritkáb-
ban Nógrád és Vas megyében éltek (14–14%).”

2016-ban 1 millió 716 ezer családban, a csalá-
dok közel kétharmadában élt gyermek. A gyerme-
kes családok száma 62 ezerrel csökkent a legutób-
bi népszámlálás óta. A családok valamivel több
mint egyharmadát gyermek nélkül élő házaspárok
vagy élettársi kapcsolatok alkotják.

A MI MEGYÉNKBEN szeretnek házasodni 
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BAROKK 

HÉTVÉGE
Országosan egyedülálló rendezvényen igazi korabeli hangulat vár-
ta a győrieket és a turistákat, akik részt vettek a múlt heti időuta-
záson, a város zászlódíszbe öltözött, pompás műemlékei között.
A reneszánsz és a barokk jegyében telt hétvégén gyönyörű ruhák
és csodás hajköltemények, hagyományos esküvői szertartás, sze-
renád és játékos performansz adott rengeteg látnivalót és felejt-
hetetlen pillanatokat. 
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A MI

UTCÁNK
BELVÁROS – 8. rész

Kiss János utca (9022)
Kiss János (1885–1944), altábornagy,

I. világháborús dandárparancsnok. A II.
világháborúban az ellenállási mozgalom
katonai vezérkarának vezetője volt. A
nyilasok 1944-ben kivégezték.

Liszt Ferenc utca (9022)
Liszt Ferenc (1811–1886) zeneszerző,

zongoraművész, karmester, zenetanár.
1840. január 16-án Győrben a régi várme-
gyeházán, a mai Megyei Levéltár, illetve
Adóhivatal épületében (Liszt Ferenc u.
13.) adott hangversenyt. Nevét az utcán
kívül a Liszt Ferenc Zeneiskola viseli.

Lukács Sándor utca (9022)
Lukács Sándor (1823–1854) ügy véd,

a márciusi ifjak egyike. Az 1848-as ország-
gyűlésen Győr radikális képviselője volt,
majd a város kormánybiztosává nevez-
ték ki. A róla elnevezett utca mellett em-
lékoszlop, dombormű emlékezik rá, va-
lamint 1991-től az ipari szakmunkáskép-
ző és szakközépiskola is róla kapta nevét.

Móricz Zsigmond rakpart (9022)
Móricz Zsigmond (1879–1934) író, új-

ságíró. A realista prózairodalom legna-
gyobb képviselője. Nevét az utca mellett,
általános iskola is viseli Győrszentivánon.

Munkácsy Mihály utca (9021)
Munkácsy Mihály (1844–1900) festő-

művész. A 19. századi magyar festészet
egyik legnagyobb, nemzetközileg is leg-
ismertebb festőművésze. Az utcát 1900-
ban alakították ki és azóta is így hívják.

Nagy Jenő utca (9021)
Nagy Jenő (1898–1944), ezredes, a II.

világháborúban, az ellenállási mozgalom
vértanúja. 1948-tól nevezik így az utcát.
Tábla emlékeztet rá, a Jedlik-iskola falán. 

Pálffy utca (9021)
Pálffy Miklós (1552–1600), Győr

város török uralom alóli megszabadí-
tásának egyik legfontosabb alakja.
Emlékét, a Kossuth híd (Révfalusi híd)
belvárosi oldalán található impozáns
szoborpár, amit a visszafoglalás 400.
évfordulójára állítottak és a Baross
Gábor út 18. sz. ház emléktáblája őrzi. 

Czvikovszky Tamás

Az ilyen üzenetek lényege pedig, hogy minél több
emberhez eljussanak, s ezen volt a Rómer-múzeum
stábja is: a nagyrészt külföldi fesztiválozókból álló kö-
zönség tudja meg, hogy városunk szeretettel várja
őket 2023-ban, és persze azon kívül is.

Borsa Kata, az Európa Kulturális Főváro-
sa címre való pályázatunk (EKF) egyik
összeállítója a helyszínen elmondta,
fő elemként a papírhajó jelenik
meg, illetve ez mára már múlt idő,
tehát jelent meg a győri standon:
az érdeklődők hajtogathattak
csákót, s a fejükön viselve partiz-
hattak tovább, az ilyen ötletek
pedig mindig nyerőek egy feszti-
válon, hát még egy olyanon, ahol
az egyszarvú jelmezbe öltözött pá-
rok alig keltettek feltűnést. A hajó mö-
gött pedig fotók készültek az Európa-tér-
képnél, ahol a fesztiválozók megjelölhették,
honnan érkeztek az augusztus 8–15-ig tartó ese-
ményre. Ha elkészült a fotó, táskakészítésre is lehetősé-
gük nyílt az érdeklődőknek: a győri tervező, Széll Réka
dizájntermékét vihették tovább magukkal.

Borsa Kata elmondta, hazai sztárokat is vártak a
standhoz, hogy ők is népszerűsítsék a kishajót, s a fon-

Az elmúlt évek legtöbb világsztárját felvonultató budapesti
Sziget Fesztiválon egyedüli vidéki múzeumként volt jelen a Ró-
mer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum, vele pedig az üze-
net: Győr szeretne Európa Kulturális Fővárosa lenni 2023-ban.

tos üzenetet: Győr az egyik legszuperebb hazai város,
és ha a decemberi végső bírálatnál a szakmai zsűri úgy
dönt, méltósággal fogja viselni az EKF címet 2023-ban.

Győr EKF-szlogenje úgy szól: „Mi vagyunk az áram-
lás!”, az idei Sziget Fesztivál pedig a „Love

revolutiont”, azaz a szeretet forradal-
mának népszerűsítését tűzte zász-

lajára. Ahogy a „szabadság szige-
tének" honlapján is olvasható:
„Mindannyian mások va-
gyunk, máshonnan érkez-
tünk, más a vallásunk, a bő-
rünk színe, más nyelvet be-
szélünk, más az érdeklődési
körünk, az ízlésünk, különbö-

ző dolgokat tartunk fontos-
nak, de amikor együtt vagyunk,

rájövünk, hogy a különbözőség
ereje nagy dolgokra képes.”

Az idei fesztivál másik nagy célkitű-
zése a korábbiakhoz képest környezettudato-

sabb megvalósítás volt. Ennek érdekében például
megsokszorozták a szelektív hulladékgyűjtők számát
és Recycling Centereket hoztak létre, ahová az
ALU/PET hulladékokat, elektronikai hulladékokat és
elemeket adhatták le.

Fô elemként
a papírhajó
jelent meg

a gyôri standon

GYORIEK IS A SZIGETEN´́

ÁRAMLÁS
és a szeretet forradalma

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor
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Az Antikexpo, Győr régiségvásá-
ra augusztus 19-én lesz húszéves,
amit az alapítók, Németh István ré-
giségkereskedő és családja, közö-
sen szeretnének megünnepelni az
árusokkal és vásárlókkal, így izgal-
mas programokat is kínálnak. A ter-
vek szerint lehet majd fotózkodni,
szelfizni, a régi korok hangulatát
megidézve, például századelős tele-
fonnal, sétapálcával, karddal, vagy
beöltözni korhű ruhadarabokba, ék-
szerekkel, felelevenítve a történel-
met, újra funkciót adva a tárgyak-
nak. Aki kedvet érez, játszhat nagy-
szüleink játékaival, de kipróbálhatja
az elmúlt évtizedek sikeres társasjá-
tékait is. Az érdeklődők kiállítás ke-
retében ismerkedhetnek meg a vá-
sár elmúlt húsz évéről megjelent új-
ságcikkekkel, képekkel. 

Németh Elvira azt meséli, a régi-
ségek iránti kereslet hullámzó, két év-
tizede szinte mindent el lehetett ad-
ni, manapság elsősorban a ritkaságo-
kat, a befektetésnek valót keresik a
vásárlók, amelyek egyben élvezetet
is nyújtanak szépségükkel a tulajdo-

nál. Erre biztatja a fiatalokat is, és arra,
hogy hasznosítsuk újra a régi tárgyakat,
így a nagyszülők emléke tovább élhet
egy képkeretben, egy porceláncsészé-

ben vagy egy zsebórában. Ha régiséget
vásárolunk vagy megőrizzük a nagyszü-
lők hagyatékát, akkor kapcsolatba kerü-
lünk a múltunkkal, a gyökereinkkel, ma-
gabiztosabbak leszünk, mert tudni fog-
juk, honnan jöttünk és hová tartunk –
vallja a régiségkereskedő. 

Használjuk bátran a régiségeket,
akár úgy, hogy átalakítjuk őket, meg-
változtatjuk a funkciójukat, újra élet-
re keltjük őket: innováció, környezet-
tudatosság, újrahasznosítás. 

Innováció, környezettudatosság, újrahasznosítás. Hogy mi köze
ezeknek a kifejezéseknek a régiségekhez? Ezt is megtudhatjuk,
ha kilátogatunk augusztus 19-én, vasárnap a Tarcsay úti piac-
térre, a kétszázadik Győri Régiségvásárba.

HASZNÁLJUK
A RÉGISÉGEKET!

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: O. Jakócs Péter

nosaiknak. Napjainkban az arany- és
ezüstérmék, valamint a katonai tár-
gyak a keresettek.

Elvira elárulta, ő is gyűjtő. A régi, kéz-
zel festett virágos porcelánok a gyengéi,
amelyeket a hétköznapokban is hasz-

Kapcsolatba
kerülünk a múltunkkal,

a gyökereinkkel

Nagy öröm, hogy a minőségi ételek, a rendhagyó,
de mégis stílusos nyugodt környezet egyre több em-
bernek vonzó. Miért is ne lenne az, hiszen az egyik
legjobb dolog inspiráló, szép helyen finomakat enni,
miközben a természettel és a művészetekkel is feltöl-
tődhetünk.

Változatos ételek, szemet gyönyörködtető
kreációk várják az éhes látogatókat, ami
pedig egészen biztos: a szívből jövő
vidéki vendéglátás és a regionális
gasztronómiai értékek kombiná-
ciójából csak valami igazán
nagyszerű sülhet ki! Ha ez nem
lenne elég, az alkalom megkí-
vánja a művészeti alkotásokat
és a muzsikát is. Ezekkel sem
fukarkodnak tehát majd a szer-
vezők. A Plastr Workshopok jó-
voltából a pikniken egy kihelye-
zett, rendhagyó foglalkozáson ve-
hetnek részt az alkotni vágyók. A ven-
dégek ezúttal Balilla és Mr. Tibowsky, azaz

Jó dolog piknikezni! Augusztus 18–
19-én azonban nem csak a gyomrun-
kat, hanem a művészeti éhségünket
is jóllakathatjuk majd a Radó-szige-
ten. Győr emblematikus helye ad
otthont a város első gasztroművé-
szeti rendezvényének, amelyben a
kultúrát is főételként fogyaszthatják
majd a résztvevők.

Balázs Lilla és Kovács Tibor textiltervező és tetováló-
művész lesznek. A Stílusos Art Pikniken rendhagyó ke-
rekasztal-beszélgetésre is várják a látogatókat, amely-
nek vendégei Tánczos Anita és Balogh Petra divatter-
vező, Fehér József textiltervező iparművész és Halmi-
Horváth István festőművész lesznek, akikkel a győri mű-

vészet, dizájn jelenéről, aktuális helyzetéről
és jövőjéről beszélget majd a program

házigazdája, Csalár Bence divatújsá-
gíró és stylist. Nem maradnak ki a

muzsikák sem, a gasztroművé-
szeti rendezvényen fellép majd
a Hoppáré, Hangácsi Márton,
Járai Márk, Dj Q-Cee, a Stereo
Swing feat. Szűcs Gabi és a Ba-
rabás Lőrinc Quartet is. A Stílu-
sos ART Piknik Győr Város Ön-

kormányzata támogatásával, a
Rómer Flóris Művészeti és Törté-

neti Múzeum és a Food Boom Győr
szervezésével, a Stílusos Vidéki Étter-

miség ajánlásával valósul meg. (x)

Az
alkalom

megkívánja
a mûvészeti
alkotásokat

és a muzsikát
is

Jó

étvágyat,

Gyor!´́



10 2018. augusztus 17.

Látványosan megnőtt az au-
tók száma a Lepke utcában,
ahol az egyik oldalon engedé-
lyezett a parkolás, emiatt vi-
szont két, egymással szemben
közlekedő jármű csak szűkösen
fér el egymás mellett. 

Új parkolóhelyeket alakítanak
ki Győr-Szabadhegyen, mindezt
Diligens Tibor, a városrész önkor-
mányzati képviselője jelentette
be a napokban. „Több lakó is je-
lezte, hogy sokszor nehéz a köz-

lekedés a Lepke utcában, így a
szakemberekkel úgy döntöttünk,
hogy elkerítünk egy területet,
ahol közel 60 parkolóhelyet ala-
kítunk ki és az említett szakaszon
megszüntetjük a várakozást” –
számolt be a Győr+ TV-nek a
képviselő.

Diligens Tibor kiemelte, a reg-
geli és a délutáni csúcsforgalom-
ban sokan választják ezt az útvo-
nalat, így a megnövekedett forga-
lomban torlódások alakulnak ki,

amivel a szakasz balesetveszé-
lyessé válik. Mindezek elkerülése
végett a Lepke utca Jereváni út fe-
lőli részén megszüntetnék a vára-
kozást, helyette a szomszédos, ki-
használatlan, zöld területen több
új parkolóhelyet alakítanának ki.
A képviselő hamarosan a környé-
ken élők véleményét is kikéri a fej-
lesztéssel kapcsolatban, ami vár-
hatóan jövőre fog megépülni. A
beruházás több mint 30 millió fo-
rintból valósulhat meg. 

SZABADHEGYEN
Új parkolóhelyek
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A hazai mozikultúra évről évre fejlődik, egyre
többen adnak esélyt az elsőfilmes alkotóknak
és a művészfilmeknek. Emellett persze nem sza-
bad elfelejteni azokat az alkotásokat sem, ame-
lyeket évtizedek óta kedvelünk, és egy ember-
ként kacagunk fel a jól ismert poénokon. Az 1.
Győri Filmnapok helyszíne lesz a népszerű vetí-
tőterem a Rómer Házban, illetve a Szent László
Látogatóközpont újonnan megnyíló moziterme
a Frigyládánál, ahol a klasszikus magyar filmek
találnak majd otthonra. A rendezvény fő hely-
színe a Széchenyi tér lesz, ahol nagy LED-fallal,
350 nézőt befogadó alkalmi mozitérrel várják az
érdeklődőket.

A fesztivál kínálatában megtalálhatók lesznek
a klasszikus magyar alkotások, a premier előtti
bemutatók, illetve a győri vonatkozású filmek,
amelyeket kísérőprogramok, közönségtalálko-
zók, koncertek, előadások egészítenek ki. A fesz-
tivál a Széchenyi téren a Hyppolit, a lakáj vetí-
tésével indul, Csortos Gyulával és Kabos Gyulá-
val a főszerepben, a nyitófilm előtt és után pe-
dig a Hot Jazz Band idézi meg az 1920-as, 1930-
as évek zenei világát. Ezenkívül többek között
az utóbbi évek legnagyobb magyar sikerfilmje,
a Kincsem is a szabad ég alatt látható, az alko-
tásról pedig Nagy Ervin, az egyik főszereplő árul
majd el kulisszatitkokat.

A fesztivál díszvendége Jean-Marc Barr francia
filmcsillag, aki a Nagy kékség című film kapcsán
lesz a Szent László Látogatóközpont vendége.
Olyan érdekességek is bekerültek a programba,
mint az 1918-as Arany ember, amelyhez a korhű
zenei aláfestést a Hoppáré zenekar szolgáltatja
élőben, szintén az említett helyszínen.

A Rómer Házban premier előtt kerül vászon-
ra az augusztus elején Locarnóban bemutatko-
zó Ruben Brandt, a gyűjtő, amely a legújabb
magyar animációs sikerfilmnek ígérkezik.
Ugyancsak a Rómer Házban láthatja először
Győrben a közönség Révész Bálint Nagyi pro-
jekt című filmjét, amely három fiatal és nagy-

1. GYORI
2018. szeptember 6–9.

Idén első alkalommal rendezik meg vá-
rosunkban a Győri Filmnapok elneve-
zésű ingyenes programsorozatot. A
mozgókép szerelmeseit igazi cseme-
gékkel, kultfilmekkel és koncertekkel
kényeztetik majd a szervezők, amely-
nek három ismert és népszerű városi
helyszín lesz majd az otthona.

mamáik kapcsolatát állítja a középpontba. A
fesztivál a legkisebbeknek is kínál programot,
ugyanis diafilmvetítések, természetfilmek is be-
kerültek a kínálatba.

A győri filmek sem maradnak ki a repertoárból,

ilyen lesz a vár környékén forgatott Kettesben, il-
letve bemutatkozik a fiatal generáció is ez egész
estés blokkban. Közülük a legismertebb Med-
nyánszky René, művésznevén Aka Menzkie rek-
lám- és kliprendező lesz majd.

FILMNAPOK´́
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Az otthon nem csak egy súlytalan kifejezés.
Komoly jelentése van annak, ha valamit az
otthonunknak nevezünk, hiszen felelősséggel
tartozunk érte, valamint az ott élőkért. A Vi-
danet Zrt. ezen elv figyelembevételével mű-
ködik nap mint nap, hogy folyamatosan fej-
lődve egyre többet adhasson a győrieknek.

a mi otthonunk isGYOR´́

A rendőrség forgalomkorlátozást
rendel el 2018. augusztus 23-án
17.00 órától, 2018. augusztus 25-én
05:00 óráig (esőnap esetén: 2018.
augusztus 23-án 17:00 órától, 2018.
augusztus 26-án 05:00 óráig) Győ-
rött, a Szent István úton, a Munkácsy
utca és a Baross-híd, az Aradi vérta-
núk útján a Révai u. és a Szent István
út, valamint a Jókai u. Árpád út és a
Szent István út közötti szakaszán, az
út teljes szélességében.

2018. augusztus 24-én 19.30 órá-
tól 2018. augusztus 24-én 24.00 óra
közötti időben (esőnap esetén: 2018.

A nyárzáró koncert biztonságos lebonyolítása ér-
dekében forgalomkorlátozásokra kell számítani,
amely a buszjáratok közlekedését is érinti. Az ön-
kormányzat ingyenes éjszakai járatokkal segíti a
koncerten részt vevők hazajutását…

augusztus 25-én 19:30 órától, 2018.
augusztus 25-én 24.00 óráig) Győ-
rött, a Szent István úton a Munkácsy
u. és a Teleki L. u., a Jókai u., az Ár-
pád út és a Szent István út, az Aradi
vértanúk útján a Révai u. és Szent Ist-
ván út, a Baross hídon, a Wesselényi
u. és a Szent István út, valamint a Hu-
nyadi u. a Bartók Béla út és a Baross
híd közötti szakaszán, az út teljes szé-
lességében, továbbá a Bisinger Jó-
zsef sétány teljes szakaszán, beleért-
ve a Révai utca Baross Gábor híd mel-
letti parkoló részét, a Városháza hát-
só parkolója bejáratától. 

A Szent István út lezárt szakaszára az
ott lakók (lakcímkártya bemutatása ese-
tén) a Jókai u. felől behajthatnak 2018.
08. 24-én (esőnap esetén 25-én) 19:30
óráig. A forgalomkorlátozás jelentő-
sen érinti a helyi és helyközi buszjá-
ratok közlekedését az említett idő-
pontokban. A terelés részletei az
enykk.hu honlapon olvashatók.

A résztvevők hazaszállítása céljából
díjmentesen igénybe vehető éjszakai
különjáratok indulnak a tűzijáték után:

Révai Miklós utca megállóhelyről
23.10 órakor: • 901 jelzéssel az 1-es vo-
nalán Újvárosba, majd Sziget és Piny-

nyéd útvonalon • 907 jelzéssel az Újlak
utca–Kálvária utca–Eszperantó út–Tiha-
nyi Árpád út–Mester utca útvonalon,
majd a 7-es vonalán Szabadhegyre, on-
nan a Templom utca után a 6-os autó-
busz útvonalán Kismegyerre • 911 jel-
zéssel a 11-es vonalán Bácsára, majd
Sárásra, visszafelé a 6-os útvonalán (a
Hédervári úton) az Árkád üzletházig •
917 jelzéssel az Újlak utca–Kálvária ut-
ca–Eszperantó út–Bartók Béla út útvo-
nalon, majd a 17-es vonalán Adyváro-
son keresztül a Zöld utcába és az Erfurti
útra • 921 jelzéssel az Újlak utca–Kálvá-
ria utca–Kert utca–Pápai út–Illyés Gyu-
la utca–Marcalváros útvonalon Ménfő-
csanakra, majd Gyirmótra • 922 jelzés-
sel az Újlak utca–Kálvária utca–Eszpe-
rantó út–Zrínyi utca–Wesselényi utca–
Baross Gábor út–Nagy Imre út–Lajta út
útvonalon Marcalvárosba • 931 jelzés-
sel az Újlak utca–Kálvária utca–Eszpe-
rantó út–Nádor aluljáró útvonalon,
Gyárváros és Likócs (Szent Vid utca és
Kövecses utca megállóhelyek) érintésé-
vel Győrszentiván, Kálmán Imre útra
(Homoksori betéréssel).

Az éjszakai járatok részletes menet-
rendje a www.enykk.hu oldalról letölt-
hető. A program esetleges csúszása
esetén az autóbuszok is később indul-
nak, megvárva a tűzijáték végét.

Forgalmi változás és éjszakai buszok a

NYÁRZÁRÓN

Nemcsak székhelyeként, hanem
otthonaként is tekint Győr városára
a Vidanet Zrt. A település és a kör-
nyék lakosainak visszajelzései alap-
ján folyamatosan fejlesztik és bővítik
az elérhető szolgáltatásokat, hogy
minél magasabb szinten, ugyanak-
kor kedvező ár-érték arány mellett
szolgálhassák ki az ügyfelek igényeit.
Így az összes győri lakos számára el-
érhető az akár 200 Mbit/s letöltési
sebességű internet, emellett a 127
digitális csatornát tartalmazó Digitá-
lis Extra tévécsomag. Utóbbit szá-
mos prémiumcsomag egészít ki, így
például a Digitális Extra és a Digitális
Családi csomagok előfizetői számára
nyújtott ingyenes Vidanet Move on-
line tévéalkalmazás. „Büszkék va-
gyunk arra, hogy Győr milyen gyor-
san fejlődik, és hogy ehhez mi is ki-
csit hozzátehetünk: az új építésű tár-

sasházaknál – ahol a technológia en-
gedi – optikai internetet vezettünk
be, így akár 400 Mbit/s letöltési se-
bességet is biztosítani tudunk” –
mondta el Hushegyi Károly, a Vidanet
Zrt. régióvezetője.

A régió meghatározó távközlési
szolgáltatója az ügyfélkiszolgálás mi-
nőségére is nagy hangsúlyt fektet. „A
kényelmes és gyors ügyintézés érde-
kében Győrben három irodában is
várjuk leendő és meglévő ügyfelein-
ket, akik számára modern, barátsá-
gos környezetet alakítottunk ki” –
emelte ki Hushegyi Károly. 

A szolgáltatások mellett
a közösség is kiemelt figyelmet kap
A cég törekvései túlmutatnak azon,

hogy a szakterületükön egyre kimagas-
lóbban teljesítsenek, a társadalmi fele-
lősségvállalás jegyében számos jóté-
konysági ügyet támogatnak. „A győri
közösség részei vagyunk, kötelessé-
günknek érezzük, hogy hozzájáruljunk
a város felvirágoztatásához és kiálljunk
a társadalmi értékek mellett” – árulta
el a régióvezető. Rendszeresen segítik
például a győri Szt. Cirill és Method Ala-
pítvány által működtetett Gyermekek
és Családok Átmeneti Otthonát, amely-

nek lakóit idén egyheti élménnyel lep-
ték meg önkénteseik bevonásával. A
helyi kulturális élet felpezsdítése is szív-
ügyük, ezért odaálltak több városi ese-
mény megvalósítása mellé, ahogyan
most a nyárzáró koncert esetében is,
de a Vidanet támogatásával jöhetett
létre a vb-terasz is, ahol bárki drukkol-
hatott a futball-világbajnokság idején. A
sportnak is kiemelt figyelmet szentel-
nek, a Győri ETO KC állandó szponzorai,
sőt a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál (EYOF) aranyfokozatú támoga-
tójaként hívták fel a gyerekek figyelmét
a sport fontosságára. (x)
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Győrbe érkeztek az augusztus
18-án megrendezésre kerülő Voices
of 2018! koncerten közreműködő
Plácido Domingo’s Operalia-díjas
énekesek. A többéves hagyomány-
ra visszatekintő, nagysikerű The
Voi ces! nyári koncertek évről évre
többezres tömeget vonzanak a Szé-
chenyi térre.  A Borkai Zsolt polgár-
mester kezdeményezésére létrejött
esemény Győr sokszínű kulturális
életének egy különleges színfoltja,
melyeken az „opera királya”, Plácido
Domingo által felfedezett, új ope-
rasztár nemzedék világszerte fellé-
pő operaénekesei lépnek közönség
elé.  Fiatal művészek, akik estéről
estére nem csak hangi adottságaik-
kal és magas szintű szakmai felké-
szültségükkel, hanem eleganciájuk-
kal is elvarázsolják a publikumot.
Győr város nagyvonalú, rangos
ajándékkoncertje egy kivételes alka-
lom arra, hogy a hazai közönség sze-
mélyesen is találkozzon a nemzet-
közi zenés színpadok ünnepelt elő-
adóival. A jól szervezett, belföldön
és külföldön egyaránt méltatott es-
tek sikerének egyik titka a széles tö-

megeket megcélzó, változatos mű-
sorpolitika. A különböző zenés mű-
fajokban otthonosan mozgó éneke-
sek szívesen kilépnek az opera vilá-
gából, és a Széchenyi tér The Voi-
ces!-koncertjein a kedvelt operett-,
musicalrészletek, valamint nápolyi
dalok és a spanyol zarzuelák, örök-
zöldek is helyet kapnak. 

A programot szervező GuliAnd
csapata szerint, az augusztus 18-i
esemény közönsége is kedvére válo-
gathat a különböző zenei műfajok
slágerei közül.  A szoprán díva Adela
Zaharia, Marco Ciaponi, Olaszország
népszerű tenoristája és a dél-korai
születésű kiváló bariton, Leon Kim az
operarészletek mellett legfőképpen
mediterrán hangulatot idéző, spa-
nyol és olasz szerzők ismert örökzöld
melódiáiból állította össze program-
ját. Az est állandó közreműködőjét, a
Győri Filharmonikus Zenekart a Ma-
gyarországon szintén első alkalom-
mal fellépő Manuel López-Gómez di-
rigálja. A koncertnek a hazai zenés
színpadok sztárja, Polyák Lilla a ven-
dége, és a népszerű színművész,
Agócs Judit a moderátora.

Széchenyi tér – Európa különleges koncerthelyszíne

Szerző: Lendvai P.
Fotó: Adela Zaharia

GYOR MEGHÍVJA ÖNT! ´́

Exkluzív, elegáns, könnyed

SZÓRAKOZÁS 



Valamilyen nőies sportot gondol-
nék önhöz illőnek. Miért a verseny-
horgászatot választotta? 

Szüleim elmeséléséből tudom,
hogy hároméves koromban könyörög-
tem édesapámnak, vigyen el engem
is horgászni, kértem horgászbotot is.
Az volt a feltétele, hogy csend-
ben végig kell ülnöm, amíg ő
horgászik. Állítólag annyira
elvarázsolt a hely és a lát-
vány, hogy könyörögnie kel-
lett, induljunk már haza.
Hatévesen voltam először
gyermek horgászversenyen, ki-
lencévesen már a ifjúsági utánpót-
lás-bajnokságon vettem részt. Édes-
apám fiút várt, így kicsit fiús nevelést
is kaptam, bár a labdajátékokban (ké-
zilabda, kosárlabda és foci) is jó vol-
tam, nem volt kérdés, hogy a horgá-
szat lesz a sportom. Hozzáteszem,
anyukám jobban örült volna egy női-
es sportnak, mivel minden vágya egy
lány volt. Apukám szerint viszont

„rongylábam”, vagyis botlábam van a
tánchoz és a nőies sportokhoz. 

A versenyhorgászás tényleg nem
a nők sportja.

Országosan körülbelül 14–17 fő
közötti a női létszám ebben a sport-
ágban. Viszonylag kevés az utánpót-
lás, mi, lányok jól ismerjük egymást.
nemcsak a tó- vagy folyóparton talál-
kozunk. De van könnyítés a botoknál,
a férfiak 13 méteres botot használ-
nak, a nők csak 11,5 méterest, ami
nagy különbség, ha 250 halat kell ki-
fogni egy versenyen. A Női Országos

Bajnokság záró három fordulója egy
alapvetően pontyos vízen, Macon-
kán zajlott. Nagyobb pont előnnyel
érkeztem a versenyre, a cél a vezető
pozíció megtartása volt. Biztonsági

horgászattal sikerült elnyernem az
idei bajnoki címet. A második Walter-
Barna Diána, a harmadik Kovács Haj-
nalka lett. Győr-Moson-Sopron me-
gyéből Hoffer Réka is horgászott, ő a
hetedik helyen végzett.

Az országos ranglistán és a világ-
ranglistán is pontgyűjtés zajlik, és a
mostani lengyelországi világbajnok-

ságra már tréningezni utazik a válo-
gatott keret. A verseny augusztus
25–26-án lesz Wroclavban, ahol
egy mélyvizű, duzzasztott csa-
torna partján horgásznak a
magyar női válogatott csapat
tagjai. Milyen eredményekre
számít Lengyelországban? 

Világbajnoki éremmel sze-
retnék hazatérni csapat- és
egyéni szinten is. 

Kinek ajánlaná a horgászást,
mint szabadidős tevékenységet
vagy mint sportolási lehetőséget? 

Mindenkinek, kortól és nemtől
függetlenül. Két sport van, a horgá-
szat és a vadászat, amelynek művelői
között mindenféle szakmájú és korú
férfi és nő megtalálható. Szép kör-
nyezetben, szabad levegőn, nyuga-
lomban az ember visszatalál a termé-
szethez. Az elmúlt időszakban már az
öcsémre is átragadt a sporthorgászat
iránti szenvedélyem. A családi vállal-
kozásunkban épületgépészettel és
légtechnikával foglalkozunk, ha úgy
vesszük, ez a munka sem túl nőies,
és nagyon jól lehet ebből  „kikapcso-
lódni” a horgászattal. 

Nem sajnálja a kifogott állatot?
Én finomszerelékes horgász va-

gyok, ami azt jelenti, hogy olyan vé-
kony horgot használunk, ami nem
okoz mély sebet, a hal gyorsan gyó-

gyul. A bojlisok még le is fertőtlenítik
a halat a kifogás után, nehogy elfer-
tőződjön a horog ütötte seb. Az ete-
tőanyagok nem lehetnek olyanok,
amik emberi fogyasztásra nem alkal-
masak. Kiemelt az állatvédelem min-
den tekintetben. 

És a horgászbajnok szereti a ha-
lat?

Az ellenfelet nem eszem meg so-
ha, az ellenfelet tisztelni kell. Nem
eszem olyan halat, amit én fogtam.
Egyébként nagyon szeretem bármi-
lyen fajtáját, legyen az édesvízi vagy
tengeri. Családunkban majd’ min-
denki horgászik, de már legalább 15
éve, ha halat készítünk, azt előtte
halkereskedésben vesszük meg.

Ahogy a többi sportághoz, a ver-
senyhorgászathoz is sok pénz és
stratégiaépítés kell.

A felszerelés nagyon fontos, az
MMX Team szponzorál. Kemény
stratégia kell, háttérsegítség nélkül
nem lehet jó eredményt elérni, en-
gem a férfi ranglistavezető, Száko-
vics Imre segít a versenyeken. Fizi-
kai erőnlét is nagyon fontos, ezért
télen testépítést végzek, erőt gyűj-
tök az edzőteremben, hogy a ta-
vasztól őszig tartó versenyidőszakot

bírjam erővel. Édesapám kisgye-
rekkorom óta azt mondja, egy

fenékkel csak egy lovat lehet
megülni, ha igazán jó akarsz
lenni valamilyen sportban, ak-
kor már gyerekkorban kell el-
kezdeni, akkor leszel profi és
eredményes. Úgy látom,
hogy a többi versenyző, nem-
től függetlenül, legyen az
bármilyen sport, ha szenve-
déllyel, szívvel-lélekkel űzi a
sportot, lelkiismeretes mun-
kával sikereket érhet el. Én is
sokat áldoztam a gyerekko-

romból, kihagytam kirándulá-
sokat, barátságokat, télen a

napi két edzés, a nyári verse-
nyek bizony rengeteg időt el-

vettek, de az nem áldozat, ha el-
éred a célodat, és a befektetett

munkádat siker koronázza.
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Írja és szerkeszti: Szabó Csilla

Törékeny, fiatal hölgy az év női horgászbajnoka. Gyu-
lánszki Nikolett augusztus 19-én utazó csapat tagja,
aki augusztus 25–26-án képviseli hazánkat hölgytársa-
ival a lengyelországi Wroclavban rendezendő női vi-
lágbajnokságon. Célja, hogy egyéni  és csapatszinten
is éremmel térjen haza. A háromévesen édesapjának
horgászbotért könyörgő kislányból szenvedéllyel, szív-
vel-lélekkel versenyhorgászó világbajnok is lehet. 

A halat boltban veszi a horgászbajnok

„Az ellenfelet
tisztelem és nem
eszem meg”

Szép környezetben
az ember visszatalál

a természethez



Rá- vagy visszatalálni az örömszerzéshez

A SZEX
jó dolog
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A szexuálterápia azon feltételezé-
sen alapszik, hogy a szex jó dolog,
amely a párkapcsolatot teljessé teszi.
A szexualitás hiánya vagy zavarai fe-
szültségeket okozhatnak, éppen
ezért az a személy, akinek nemi élete,
funkciói „hibásan" működnek, gyak-
ran boldogtalannak, szorongónak,
dühösnek érezheti magát. 

Sokan nem is tudják, mit csinál
egy szexuálterapeuta? 

A szexust ma már tudományos
szintre emelték, az egészségügy elfo-
gadja, hogy a szexuális aktivitás, ha
akadályozva van, olyan tüneteket
produkálhat, mint a különböző be-
tegségek. A páciens ugyan nem ve-
szíti el az életét, de a lelke beteggé
válik és életminősége romlik. Egy ne-
gatív spirálba kerülhet, mert ha a ne-
mi életében problémák jelentkeznek,
ritkulnak a nemi aktusok, ami egyre
fájdalmasabb a testnek és a léleknek
is. A szakember kognitív terápiával,
az emberi tényezőket figyelembe vé-
ve segít a páciens nemi életét hely-
reállítani.

Speciális terápiás módszerről
van szó? 

Mint minden pszichológiai
konzultációs vagy terápiás mód-
szer esetében, a szexuálterápiá-
ban is a beszélgetés az alapve-
tő munkamódszer, semmilyen
nemi érintkezés vagy mezte-
lenség nem fordul elő a be-
szélgetések során. Az egyén
vagy a pár a problémájáról be-
szél, és a szexuálterapeuta se-
gítségével felismeri annak
gyökerét, így gyakorlati taná-

csok segítségével különböző módsze-
reket próbál ki. Párterápia esetében
is vannak egyéni beszélgetések, ame-
lyeken oldottabban lehet kényes té-
mákról beszélni a párok tagjaival kü-

lön-külön. A terápia elején két gene-
rációra visszamenőleg foglalkozunk
családtörténettel, felmérjük a férfi és
női szerepek, házasságok, udvarlási
szokások alakulását a családon belül.
A terápia elején mindig ki kell tűzni a
célt, amit a realitások mentén együtt
dolgozva, páciens és terapeuta meg
szeretne valósítani. Ha a problémájá-
val már megkeres valaki, általában
könnyen megnyílik és megtisztel a bi-
zalmával, én ezért hálával tartozom
az illetőnek és segíteni próbálok.

Nap mint nap képet kap a sze-
xuális kultúránkról.

Általában a 20 és 50 éves kor-
osztály keres meg, de az idő-

sebbek is jönnek, persze mindenki
más problémával. Az emberekben a
vágy él, igényük van az intim együtt-
létre. Szeretnének feloldódni az
örömszerző tevékenységben, csak
sokszor a módját nem találják. Ma
már elmondhatjuk, hogy minden a
szemünk előtt van, gondoljunk csak
a meztelenségre, a pornófilmekre,
szexuális segédeszközökre, ám ami a
lényeg, az mégis láthatatlan. A férfi-
akat és a nőket a jó szándék vezérli,
csak lehet, hogy sete-suta próbálko-
zásokkal nem jutnak el az örömszer-
zés magasabb fokára. Szomorú tény,
hogy gyermekek sora születik meg
minimális gyengédség és orgazmus

Villányi-Marosi Szilvia szexuálterapeuta egyike azoknak a szak-
embereknek, akik terápiával segítenek a pácienseknek, hogy
szexuális életükben új szemléletet és új viselkedésformát kiala-
kítva rá- vagy visszataláljanak az örömszerzéshez. 
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nélküli szexuális együttlétekből. Na-
gyon fontosnak tartom a felvilágosí-
tást, a nemi örömszerzés oktatását.
A gyerekeket, kamaszokat meg kell
tan í ta-

nunk arra is, hogyan udvaroljunk,
mert a szexuális előjáték már az ud-
varlással és bókolással kezdődik. Min-
denkinek meg kell tanulnia, hogy ad-
ni és kapni jó érzés a nemi életünk-
ben is. 

A hétköznapokban miért nem
beszélünk nyíltan a szexualitásról?

Mert a legintimebb titkainkat kel-
lene egymással megbeszélnünk. A
férfiak az erekciós problémákról, a
korai magömlésről, a nők az orgaz-
mus hiányáról, a változókori érzések-
ről, a házaspárok a gyermekszületés-
sel járó élethelyzetekről, az apás szü-
lés nemi életre való hatásáról, a sze-
xuális parafíliákról és a nemi vágy in-
gadozásáról a szexuálterapeutának
könnyebben nyílnak meg, hogy csak
a leggyakoribb témákat említsem. Az
elmúlt években megerősödött a hi-
tem abban, hogy igény van a szexuá-
lis kulturáltságra. 

Ön szerint felforrósítható újra
egy szexmentes kapcsolat? 

Gyakran kapok félve feltett kérdé-
seket a legkülönbözőbb témákban,
hogy csak néhányat említsek. Válto-
zókorban vagy utána szabad-e még
szexuális életre vágynom? Megélhe-
tem-e újra a szerelmet akár időskor-

ban is? Megváltozott külsőmmel va-
jon tetszem-e a másik nemnek? Ho-
gyan tudok izgalmas maradni egy
hosszú házasság alatt? Vágyhatok-e
arra, ami már régóta megszokott a

párkapcsolatomban? Úgy gondo-
lom, a legjobb vezérelv egy
hosszú párkapcsolatban, hogy
aki mellettem él, azt sohasem
fogom teljesen megismerni,
mert mindenkiben rejtőzik va-

lami titok, amit meg kell fejteni.
Ez a titokfejtés tehet izgalmassá

egy párkapcsolatot életünk végéig.
Annyit tennék hozzá ehhez a témá-
hoz, hogy még a legokosabb, legha-
tározottabb hölgynek is néha el kell
játszania a kicsit butuska vagy gyá-
moltalan nőt, különben a végén nem
lesz, aki feleségül kérje. Mert a férfi-
aknak a meghódítandó, körüludva-
rolható hölgyek kellenek. Akik mel-
lett igazán férfiak lehetnek a szó leg-
nemesebb értelmében. 

Milyen valós veszélyeket lát a
párkapcsolatokra nézve? 

A legnagyobb bajnak azt tartom,
hogy az élet minden területén fé-
lünk a veszteségektől. Elmegyünk a
lehetséges mély emberi kapcsola-
tok mellett, mert nem merünk koc-
kázatot vállalni a veszteségtől való
félelmünk miatt. Nem engedjük kö-
zel magunkhoz a másik embert, le-
gyen az nő vagy férfi, és emiatt a
szexuális életünk is sivárrá válik. A
szex csodálatos dolog, és mindenki-
ben ott van a képesség és lehető-
ség, hogy örömet okozzon a másik-
nak. A jó szex pedig siker, ami hatás-
sal van a mindennapi teljesítmé-
nyünkre, a hangulatunkra és boldo-
gabbnak érezzük magunkat. Még a
testtartásunk és a járásunk is meg-
változik, ha minden rendben van a
hálószobában.

Elôny:
alapfokú angol vagy
német nyelvismeret

A Gyôr+ Média Zrt., a gyôri médiaközpont 
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Feladatok:
• ügyfelek fogadása 
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• apróhirdetések kezelése 
• postázás 
• irodai adminisztratív munkákban

való aktív részvétel 

Elvárások:
• min. középfokú végzettség 
• „B” kategóriás jogosítvány 
• MS Office programok ismerete 
• legalább egyéves irodai adminisztrációban 

vagy front office munkában szerzett tapasztalat 
• igényes megjelenés, jó kommunikációs

készség önálló, pontos munkavégzés 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal

az allas@gyorplusz.hu e-mail címen, vagy a Gyôr+ Média székházában
(9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a) személyesen lehet 2018. augusztus 22-ig.

Sok nő gondolja azt, hogy a nő
éke a haja. Azonban amikor már
múlnak az évek, tudomásul kell
venni, hogy a haj minősége romlik,
a hajszálak hullanak, fényüket vesz-
tik, őszülnek. Egy bizonyos életkor
után tanácsosabb rövid frizurára
váltani, amely visszaadhatja az arc
karakterét is. Hajszínben is olyat
kell választani, ami a kornak és a
hölgy egyéniségének is megfelel. 

Ideje búcsút mondani a túl sok
kiegészítőnek is. A nyakláncok és
hosszú fülbevalók például a dekol-
tázsra, a tokára vonják a figyel-
met. Ezeket a részeket a hűvö-
sebb időben inkább sállal, kendő-
vel kell elfedni.

Ami a lábbeliket illeti, minden
korban alapszabály a nőknél, hogy
csakis olyan lábbelit hordjanak,
amely kényelmes és ami a lábmé-
retüknek is megfelel. Az egy szám-
mal kisebb cipő éppen olyan káros,
mint az egy számmal nagyobb láb-

Igényünk van
az intim

együttlétre

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Pixabay

beli. A teljesen lapos is kényelmes
lehet, ha jó a talp kiképzése, de a
tűsarkút már nem biztos, hogy
egész napi viseletre ajánljuk a höl-
gyeknek ebben az életkorban.

Tanácsos csínján bánni a divat -
trendek követésével is: nem sza-
bad elfeledkezni arról, hogy a divat
főleg a tiniknek és fiatal nőknek va-
ló. A 35 feletti nőknek már ki kell,
hogy alakuljon a stílusa, a színvilá-
ga. Negyven és ötven év felett már
minden nőnek tisztában kell lennie
azzal, hogy mi áll jól neki, és hogy
melyek azok a darabok, amelyeket
inkább az üzletben kell hagyni.

A ruhák mérete szempontjából
nem előnyös sem a túlságosan
szűk, sem a túlságosan bő ruha.
Mértéket kell tartani, és jól megvá-
lasztani az egyes darabokat. Van-
nak ruhák, amelyek öregítenek
vagy épp nevetségessé tesznek, a
jól megválasztott darabok viszont
fiatalítanak.

Tanácsok noknek´́

Ötvenen túl
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Sokan nem képesek arra, hogy ne-
met mondjanak, pedig sokszor szük-
ség lenne rá. Másképpen mondunk
nemet a társunknak, a főnökünknek,
a szomszédunknak. Az nagyon fon-
tos, hogy meg kell találni a megfelelő
szavakat.

Például ha a szomszédunk ismét,
sokadszorra meg akar kérni arra,
hogy vigyázzunk a gyerekeire a nyári
szünetben, vagy hozzuk el az edzés-
ről őket, csak annyit kell válaszolni:
„Nem, sajnálom, azt hiszem, ez most
nem fér bele.”

A gyerekek kéréseire nem szabad
rögtön nemet mondani. A kérések ál-
talában váratlanul érik a szülőket,
például azzal kapcsolatban, hogy az
egyik barátjuknál alhatnak-e. Az el-
kapkodott válasz helyett mondhatjuk

azt, hogy gondolkodunk rajta, és va-
csora után válaszolunk.

Ha a főnöke valakit arra kér, hogy
maradjon bent túlórázni, és nem sze-
retne, akkor egyszerűen elegendő
udvariasan annyit mondani: Ma este
más kötelezettségeim vannak, de
nap közben amiben tudok, segítek.

A lényeg az, hogy nem szabad ellen-
ségesnek lenni, nem szabad megbánta-
ni senkit. Határozottnak kell lenni, de ud-
variasnak. Sokkal inkább számít az, hogy
miként mondunk nemet, mint a tény,
hogy nemet mondunk. Minden ember-
nek vannak saját szükségletei és felada-
taik, ha nemet mondunk, akkor tisztel-
jük és értékeljük a saját időnket. Tévesen
gondoljuk, hogy ha visszautasítunk vala-
kit, esetleg félnünk kell attól, hogy örök-
ké elveszíthetjük a másik fél bizalmát.

Takarítás
A nyári szünetben még van idő arra, hogy meg-

tisztítsák a gyerekek a játékaikat, amit egy pancso-
lással is össze lehet kötni. Jó, ha rendet tesznek a
szobájukban, az íróasztalukon, a polcaikon. Itt az
ideje, ha még nem tették meg, hogy megszaba-
duljanak a kacatoktól, amelyek már feleslegessé
váltak, és elérkezett az idő, hogy helyet csinálja-
nak a kezdődő tanév tanszereinek. 

Bevásárlólista 
Iskolakezdés előtt a gyerekek

a szülőkkel együtt elkészít-
hetik a tanévkezdéshez
szükséges dolgok listá-
ját, átnézhetik a meglé-
vő és a következő tan-
évben használható ru-
hákat, cipőket, taneszkö-
zöket. Minél idősebb a
gyermek, annál biztosabb, hogy
konkrét elképzelési vannak, mit szeretnének megven-
ni vagy megvetetni a szülőkkel. Kérjük meg őket, hogy
készítsenek bevásárlólistát, mert a szülőknek is segít-

A nyár remek alkalom arra, hogy új szokáso-
kat alakítson ki a család és a gyerekek is job-
ban kivehetik a részüket a házimunkából. Me-
lyek azok a feladatok, amelyeket át lehet adni,
el lehet várni a lurkóktól? 

ség, ha gyermekeik is gon-
dolkodnak a beszerzendő

készleten, és az iskolatáskát is
ajánlott a kisdiákok jelenlétében ki-

választani. A nyaralások miatt általában el-
tolódik a tanévkezdési bevásárlás, közelebb kerül az
évkezdéshez; így a legtöbb család augusztus utolsó és
szeptember első hetében szerzi be a tanszereket.

Szobaátrendezés
A gyerekek átrendezhetik a szobájukat – de

nem szabad nekik hagyni, hogy csak úgy nekiugor-
janak bútorokat tologatni. Érdemes megegyezni
velük: kapnak időt a tervezésre, és ha előállnak
egy jó tervvel, akkor lehet róla szó. Új bútorokat
akkor érdemes vásárolni, ha a család megenged-
heti magának, de fel lehet újítani a régieket is.

Elkészíthetik
a tanévkezdéshez
szükséges dolgok

listáját

Házimunka és szobaátrendezés 

SZÜNIDEItennivalók 
Szerző: Szabó Csilla

Fotó: Pixabay

Szerző: Szabó Csilla
Fotó: Pixabay

mondaniTudni kell nemet
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Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

A Győri Régiségvásár huszadik szüle-
tésnapját ünnepli, ez alkalomból au-
gusztus 19-én a régiségek kiállítása és
vására mellett izgalmas programokkal
várják a szervezők a Tarcsay úti piactér-
re kilátogatókat 6 és 12 óra között.  

A győr-bácsai Szent István-templomban augusztus 20-án 15 órá-
tól ünnepi szentmisét mutat be Veres András megyés püspök a
templom felszentelésének nyolcvanadik évfordulója alkalmából.

A XIII. Jancsifalui Családi Napot ren-
dezik augusztus 18-án 14 és 19 óra
között az Urbantsok utcai focipályán
és környékén. Gyermekprogramok
és zenés-táncos mulatság várja a ki-
látogatókat a Szignál-Trió zenekarral.
Rossz idő esetén az Ipar úti felüljáró
alá várják az érdeklődőket. 

Szabadhegyen, a Rózsák terén
Szent István-napi ünnepi megem-
lékezés kezdődik augusztus 20-án
17 órakor, a Dr. Kovács Pál Könyv-
tár és Közösségi Tér József Attila
Művelődési Háza szervezésében.
Köszöntőt mond Diligens Tibor ön-
kormányzati képviselő. Az ünnepsé-
get követően szórakoztató műsor és
jótékony célú gulyásvásár lesz.

Kézműves foglalkozásokat tartanak
gyermekeknek a Dr. Kovács Pál Könyv-
tár és Közösségi Tér Gyermekkönyvtá-
rában (Herman Ottó u. 22.) augusztus
22-én 10-kor és 10.45-kor. Ez alkalom-
mal sárkány marionett bábot készíthet-
nek az érdeklődők. A programok láto-
gatása díjtalan, de regisztrációhoz kö-
tött. Bejelentkezni személyesen vagy a
96/516-677-es telefonszámon lehet.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!

Vom 23.-26. August finden nunmehr zum elften Mal
in unserer Stadt die Győrer Weintage, das Wein-.
Weinritter und Gastronomiefestival statt. Auf dem
Dunakapu-Platz und dem Széchenyi Platz erwarten
die Interessierten Weinproben und ein musikali -
sches Programm.

Die amerikanische Sängerin Kelis
Rogers gibt als Abschluss der Prog-
rammreihe des Vier-Jahreszeiten-
Festivals ein Superkonzert, dies am
Freitag, den 24. August ab 21 Uhr
auf dem Platz vor dem Rathaus der
Stadt.

Móser Ádám gibt am
22. August ab 19 Uhr
ein Benefizkonzert im
Restaurant Komédiás
(Czuczor G. u. 30.).
Ádám stiftet die ge-
samten Einnahmen
aus dem Konzert der
Hilfe sprachunfähiger,
mit Autsmus lebenden
Kindern.

Vom 24.-26. August findet in Pannonhalma das Arcus
Temporum Festival der Künste statt. Drei Tage, an de-
nen auch die ansonsten geschlossenen Räume des
Pannonhalmer Benedektinerklosters geöffnet sind.
Auf dem Arcus Temporum Festival kommen die Musik,
die Literatur, die Ausstellung und das Spirituelle.

Augusztus 18–20. között sztárfellépők, zenekarok, vidámpark, szóra-
koztató és szabadidős programok, bemutatók várják Marcalvárosba, a
Cirkusz térre látogatókat. Fellép többek között Lagzi Lajcsi, Korda
György és Balázs Klári, Dj Dominique, a Karthago, Bródy János, Kozsó
és az Ámokfutók. Augusztus 20-án az esti Majka & Curtis koncert előtt,
20:45 órától Borkai Zsolt polgármester köszönti a résztvevőket. Az ün-
nep hétfőn 22 óra 30-kor tűzijátékkal zárul. 
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• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

„Ne nyúlj hozzá, értsd meg, ez a titka!”
Más hűtőmágnest, én recepteket já-
rok gyűjteni, többek között idős né-
nikhez, akiktől megtanulhatom a leg-
érdekesebb, bevált praktikákat, ta-
pasztalatokat!

#szarkazsófi

Bevásárlólista
3,5 kg szilva,
1 dl ecet (10%)
0,5 kg kristálycukor 

Elkészítés 
A szilvákat alaposan megmossuk,

kimagozzuk, felezzük és kimérjük az
ecetet. Teflonedényben készítjük el,
hogy véletlenül se kozmáljon oda. Az
edény aljára öntjük az ecetet, arra a
szilvát, majd a cukrot, a legkisebb
lángon hagyjuk főni 8 órán át, elő-
ször fedővel, majd félidő után fedő
nélkül. A legfontosabb pedig, hogy
bármilyen erős késztetést is érzünk,
egyszer se keverjük meg!

A gyümölcsszezon közepén járunk, ott is a szilvá-
nál, aminél sokszínűbb, izgalmasabb gyümölcs ne-
hezen található, pláne ilyen egyszerű köntösben. 

A kis csonthéjas gyümölcs legféltettebb formá-
tuma – amit kincsként őriznek spájzokban, kam-
rákban – a szilvalekvár. A szatmárira, erdélyire es-
küsznek sokan, de azért minden kisvárosban van
legalább egy néni, akiről úgy tartják, ismeri a tö-
kéletes szilvalekvár receptjét.

Nagyanyám mesélte, hogy a faluban
van egy asszony, aki ugyan már el-
múlt 80 éves, de „helyén van az
esze”, és sok más finomság mel-
lett, isteni szilvalekvárt főz. A híres
katlanos verziót most kicsit felejt-
sük el, mert sokan vagyunk, akik
ezzel a főző alkalmatossággal nem
rendelkezünk, ám mégis igazi lekvá-
rokat készítenénk, és ennénk.

Kis konyha, kis sparhelt, nagy lelke-
sedés és két kis ráncos szem, ami mosolyog
– ez a látvány fogadott, amikor beléptem az ajtón. 

A főszereplő ezúttal Irén néni, aki egykor sza-
kácsnő volt a menzán. Ő még az a fajta szakácsné-
ni, akire, ha kedvesen mosolyogtunk, és egy kicsit

nagyobb pocakunk volt hétévesen, több lekvárt
rakott a tányérunkra. Emellett pedig nem köteles-
ségből főzött, hanem szeretetből. Elhatároztam,
hogy megtanulom én is receptjeinek legjobbját,
hiszen alig várta, hogy valakinek átadja a 60 éve
gyakorolt, nagyanyjától való lekvár titkát. 

Amikor megérkeztem, nem sokat beszélget-
tünk, kicsit hiányoltam és furcsállottam is, de aztán

megértettem. A praktikusság az egyik fő
szempont nálam is, ahogy Irén néni-

nél is, így előbb „feltettük a lábost”,
s csak aztán ültünk le. Kiderült,
hogy ennek a lekvárnak bizony 8
órás főzési ideje van, amit egy-
kor alvással töltöttek, este 10
kor feltették a gázra, majd reg-

gel 6-kor levették, de mi most e
helyében kezdtünk el beszélgetni.

Mindent elmesélt az életéről, neve-
tett, sírdogált, énekelt, és teljesen

megállította az időt. Én viszont, csupán egy
receptért mentem, de hazafelé még egy papírcetli
sem volt nálam, viszont amint hazaértem, leírtam
szinte mindent, amit hallottam, bár a recept végül
csak egy szamárfület foglalt el.

Tipp:
A bátrabbak éjjel, 

de jómagam is nappal főzöm,
így végig tudom kísérni 

az egész folyamatot,
aminek a végeredménye

hihetetlen!

SZILVALEKVÁR
OSRÉGI 

receptje

´́
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Jól hallom, hogy a Deep Purple
együttes egyik számát fütyüli vala-
melyik papagáj?

Sári, a jákópapagájunk fütyüli a
dallamot. Az arapapagájok szépen
beszélnek, náluk szebben csak a jákó-
papagájok, amelyek viszont nem any-
nyira gyönyörűek, mint az arák, de
ők is nagyon szerethetőek. 

Miért a Smoke on the water
(Füst a víz felett) című dal gitárriff-

Gerzson, Panka, a betörok és más történetek

Dézsi Csaba András

jét, ritmizált dallamfrázisát tanítot-
ta meg neki?

Gyerekkorom egyik kedvenc ze-
nekara volt a Deep Purple, azóta is
járunk koncertjeikre. A Füst a víz
felett azért is kedves számomra,
mert egy Frank Zappa-koncertről
szól. Zappáról pedig az első ma-
gyar nyelvű  könyvet én írtam. Sári
a Rammstein Engel című dalának
füttyszóval kezdődő motívumait is

nagy kedvvel adja elő. A jákók két-
száz szót is meg tudnak tanulni és
nagyjából értelemszerűen alkal-
mazni.

A mese azonban most nem róluk
szól.

Most nem, majd a következő kö-
tetnek lehetnek ők is a szereplői.
Gerzson és Panka, a két ara életét, lá-
tásmódját, családi beilleszkedését,
jól követhető, izgalmas kalandjait ír-

tam meg. Nemcsak róluk szól a
könyv, hanem rólunk, a feleségemről
és rólam is, arról, hogy miként  tölt-
jük napunk  egy jelentős részét
együtt az állatainkkal. 

A papagájokon kívül milyen házi
kedvencek vannak még?

Teknőcök, kutyák, közülük Mo-
gyit Vera, a feleségem az út szélén
szedte föl, kidobott, csontsovány
kutya volt, hálás, melegszívű házőrző

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: O. Jakócs Péter

A kardiológus professzor mesekönyvet írt.
Két arapapagáj a főszereplője, Gerzson és
Panka, de felbukkan benne – mások mel-
lett – Mogyi kutya is. Dézsi Csaba András-
nak nem ez az első mesekönyve. Az 1991-
ben megjelent kötete, az Ősállatkaland –
melyet Ámon László illusztrált – a dinosza-
uruszok világában játszódott. A mostani
könyvben nem kihalt, hanem nagyon is
eleven állatok történetei szerepelnek.

ISMÉT MESÉT ÍRT
´́
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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´́

´́ ´́

´́ ´́´́

lett belőle. Ő találta meg Palit, a
fészkéből kiesett kisverebet, felne-
veltük. Szigorúan edzettem nap
mint nap, csakúgy, mint a papagá-
jokat. Megerősödött, kifejlődött a
tollazata, életképesen adtuk vissza
a természetnek. 

Melyik papagáj került be először
a családba?

Gyerekkoromban volt egy Gyuri
nevű hullámos papagájom, 14 éve-
sen végelgyengülésben pusztult el,
nagyon szerettem. Pár éve Mexikó-
ban, ahol láttunk egy arát, megem-
lítettem Verának, hogy jó lenne ott-
honra is egy, erre karácsonyra meg-
lepett Gerzsonnal. Ő az első „gye-
rek” ebben az „állati családban”. Ál-
latot tartani egyébként felelősség,
mi is belevetettük magunkat a szak-
irodalomba, meglátogattunk régi
papagájosokat. Rá kellett jönnünk,
hogy a papagájoknak kell a társa-
ság. Ha csak az ember lesz a társa,
akkor kitépheti a tollát, levetkőzik,
akár csupasz is lehet, ami a lelki be-
tegség jele. Így aztán hamarosan
megérkezett hozzánk Panka, a lány-
papagáj. Kettőjük életéről, kaland-
jairól szól a mesekönyv. Sári, és az

ő párja Pepe, a két jákó, később ke-
rült a családba.

Hogyan jött az ötlet, hogy mese-
könyvet írjon róluk? Egyáltalán, mi
történhet két papagájjal, ami a gye-
rekek számára egy könyvben is ér-
dekes lehet? 

Vera az interneten olvasott egy
történetet. Olaszországban
betörők jártak az
egyik házban. meg-
látták az értékes
arapapagájo-
kat, őket is el
akarták vinni
m a g u k k a l .
Egyik madár
a z o n b a n
szinte átha-
rapta a betö-
rő kezét, s a
vércsoport alap-
ján a rendőrség
azonosítani tudta a tet-
teseket. Felidéződött ben-
nünk egy barátom látogatása is, aki
pilóta, nagy repülőket vezet, s elég
bátornak érezte magát ahhoz  is,
hogy elővigyázatosság nélkül, tiltá-
som ellenére hozzányúljon a mada-

rakhoz. Úgy összenyomták a gyűrű-
jét, hogy alig bírtuk kikalapálni és fo-
góval lehúzni az ujjáról. Ezekből, s a
hasonlóan érdekes történetekből
kerekedtek ki a mesék. 

Látom, Gerzson és Panka tágas
térben éli mindennapjait. 

Az udvar végében volt helyünk, s
most egy papagájra vetítve,

Európában nekünk
van a legnagyobb

röpdénk, bele-
értve az állat-

kerteket is.
160 négyzet-
m é t e r e s ,
négy méter
magas, van
benne egy

h á r o m s z o r
hármas fűthető

ház, ahová behú-
zódnak aludni.

Mondtam a feleségem-
nek, ha megöregszünk, kiköl-

tözünk a röpdébe, csak egy konyhát
kell még kialakítani benne. Az az igaz-
ság, hogy az ember akkor leli a legna-
gyobb örömét az állatokban, ha ők jól
érzik magukat az otthonunkban.

Kardiológus professzorként
nem érzett kísértést arra, hogy a
madarak gyógyításával is megis-
merkedjen?

Mindenki csinálja azt, amihez ért.
A madarakat a fővárosba, az állator-
vosi egyetem trópusi állatok tanszé-
kére visszük fel szükség esetén.

Voltak már betegek?
Szűrővizsgálatra is visszük őket,

de már mindkét madarat tükrözték
is, amikor erre volt szükség a diag-
nózishoz. Az állatok gondozása napi
figyelmet és munkát kíván, hogy
mást ne mondjak, folyamatosan ta-
karítanunk kell. 

Lesz új lakója ennek a tágas röp-
dének?

Ennek biztosan nem, mert nem
szeretném, ha Gerzson és Panka élet-
tere csökkenne. Verának viszont régi
álma egy jácintkék arapapagáj. Ez
egy veszélyeztetett, védett faj, gyö-
nyörű, úgy néz ki, mint egy plüssállat. 

Ebből is úgy gondolom, lesz még
néhány folytatása és új szereplője
a papagájmeséknek.

Én is remélem, hogy megszeretik
a gyerekek a madarakat és a mesét
egyaránt.

A jákók
kétszáz szót is
meg tudnak

tanulni



2018. augusztus 17.24

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

Álláshirdetés

ÁLLÁSHIRDETÉS

A sokadik felhőszakadáson vagyunk túl, au-
gusztus 10-én, pénteken 32,7 mm csapadék zú-
dult a nyakunkba rövid idő alatt. Egészen ponto-
san a likócsi OMSZ mérőállomáson mérték ezt
az értéket, a Gyepszél úton 17 mm, Révfaluban
csak 6 mm. A záport kísérő jelenségekből látszik,
hogy Nádorváros, Adyváros és Gyárváros térsé-
gébe jóval több, akár 40 mm-nél is több zúdult
le. A hatalmas mennyiségű, hirtelen lezúduló
csapadék könnyen kárt tesz az elvezető rend-
szerben is. Most a Tihanyi Árpád úton, a kórház
melletti útszakaszon sérült a főgyűjtő csatorna
két fedőlapja, ezeket már ki is cseréltük.

Győrszabadhegy legmélyebb pontján, a Pan-
nónia utcában túlterheltté vált az elvezető rend-
szer, feltört a csatornák tartalma. A szabadhegyi
városrészben külön csőhálózat gyűjti a szenny-
vizet, és egy másik a csapadékvizet (elválasztott
rendszer). A csapadékvíz-elvezető rendszer
2008-as átadása után hosszú ideig jól működött
a rendszer, idén azonban újból előjöttek a gon-
dok, esőben mindkét rendszer túlterheltté válik,
egyre nagyobb elöntések keletkeztek. A kivizs-
gálásban együttműködünk a csapadékvíz-elve-
zető rendszert üzemeltető Útkezelő Szervezet
szakembereivel, hiszen nem okozói, hanem el-
szenvedői vagyunk az elöntéseknek.

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

Munkavégzés helye: Győr város területe. Foglalkoztatás
jellege: teljes munkaidős. Feltétel: C kategóriás jogosít-
vány. Bérezés: munkabérről és juttatásokról a 96/511-
420/139 telefonszámon adunk tájékoztatást

Szakmai önéletrajzát a következŐ e-mail címre várjuk:
munkaugy@gyorszol.hu. Kérjük, az e-mail tárgyában 
tüntesse fel a „gépjárművezetŐ” jeligét.

gépjármuvezeto

Eladó

´́ ´́

Eladó Contec C70–H gyalogkíséretű tandem

Gyártási év: 1998. Teljesítmény: 6,5 kW. 
Irányár: 160.000 Ft + áfa.

ÉrdeklŐdni lehet: hétfŐtŐl péntekig 10 és 14 óra
között, a 06-20/594-1545 telefonszámon.

úthenger

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. felvételt hirdet az alábbi 
munkakörök betöltésére:

KUKARAKODÓ

Feltétel:
8 általános

Elônyt jelent:
darukezelôi végzettség
konténeremelôi végzettség

GÉPJÁRMÛVEZETÔ

Feltétel: 
C kategóriás jogosítvány
GKI (gépjármûvezetôi képesítési igazolvány)
Digitális tachográf kártya

Munkavégzés helye:
9028 Gyôr, Külsô Fehérvári út 1.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk:
GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9028
Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári út 1. vagy munkaugy@gyhg.hu.
Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyában tün-
tesse fel a munkakör megnevezését.

A Pannónia utca környékén a héten megkezd-
tük a soron kívüli csatornavizsgálatot. Eddig 9 db
illegális csapadékvíz-rákötést találtunk. A szabály-
talan bekötéssel hozzájárultak ahhoz, hogy a Pan-
nónia utca mélyebb fekvésű szakaszán elöntések
keletkeztek. Az érintett ingatlantulajdonosokkal
szemben hivatalos eljárást kezdeményezünk. A
szennyvízelöntések helyét lemosattuk és fertőtle-
nítettük az elöntött közterületeket.

Továbbra is kérdés marad, a csapadékvíz-elhe-
lyezésnek miért ezt a szabálytalan módját válasz-
tották az érintettek, tudva azt, hogy kellemetlen-
séget és kárt okoznak a néhány házzal arrébb élők-
nek. Ebben a körzetben a csapadékvizet a telken
belül kell elhelyezni, kitűnő és környezetbarát
megoldás lenne a keletkezett csapadékvizet össze-
gyűjteni és locsolásra használni.

Az záporok első perceiben az utcán összegyűlt
faleveleket, gyepnyiradékot a víznyelők fölé sodorja
az összegyülekező csapadékvíz. Arra kérjük a terü-
letek kezelőit, lehetőség szerint tartsák tisztán a víz-
nyelők környékét, hogy azok teljes kapacitással tud-
janak működni. A Pannon-Víz és a Győr-Szol mun-
katársai a záporok után ellenőrzik a víznyelőket. Ha
eltömődött rácsokat vagy feliszaposodott víznyelőt
látnak, kérjük, jelezzék a 06-80/204-086-os telefon-
számon, vagy az iktato@pannon-viz.hu címen.

Tartsuk tisztán a víznyelok környékét!´́

SORON KÍVÜLI
csatornavizsgálat 
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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 Jókai és a Révai parkolóházban, valamint a Dunakapu mély-
garázsban folyamatosan a szokásos, érvényben lévő díjakért le-
het parkolni. Augusztus 18-án, szombaton Győrben a felszíni fi-
zetőparkoló hálózat beállói a szombati díjfizetési rend szerint
vehetőek igénybe. Az I. és a II. övezetben 8 és 14 óra között díj-
köteles a parkolás, a III. övezetben díjmentes. Augusztus 19-én,
vasárnap és augusztus 20-án, hétfőn Győrben a felszíni fizető-
parkoló hálózat beállói díjfizetés nélkül vehetőek igénybe. 

Augusztus 18-án, szombaton a győri Vásárcsarnok szombati
nyitvatartás szerint 6 és 14 óra között lesz nyitva. Augusztus 19-
én, vasárnap a győri vásárcsarnok a vasárnapi nyitvatartás sze-
rint 6 és 11 óra között lesz nyitva.  Augusztus 20-án, hétfőn a
győri Vásárcsarnok zárva tart.

Augusztus 18-án, szombaton a Tarcsay úti piacon a szombati
nyitvatartás szerint 6 és 14 óra között lesz kereskedés. 

A Magyar Vilmos Uszodában augusztus 13-tól az éves kar-
bantartás zajlik, ezért a létesítmény zárva van. Nyitás: augusz-
tus 22-én, reggel 6 órakor.

A Barátság Sportpark augusztus 18-án, szombaton, augusz-
tus 19-én, vasárnap és augusztus 20-án, hétfőn a rendes nyit-
vatartás szerint üzemel. 

A szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár úti,
Templom úti, Malomsori és a Koroncói úti köztemetők augusz-
tus 18-án, szombaton, augusztus 19-én, vasárnap és augusztus
20-án, hétfőn egységesen 7 és 20 óra között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő győri és vidéki
hulladékudvarok augusztus 18-án, szombaton és augusztus 19-
én, vasárnap a rendes nyitvatartás szerint üzemelnek.

A GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő győri és vidéki
hulladékudvarok augusztus 20-án, hétfőn egységesen zárva
lesznek. A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítási működési te-
rületén a lakossági hulladékszállítás minden nap változatlanul,
a Hulladéknaptárban meghirdetett módon működik. 

A Győr-Szol Zrt. ünnepi szolgáltatásairól és nyitvatartásairól
a www.gyorszol.hu weboldalon, a GYHG Nonprofit Kft. tevé-
kenységével kapcsolatban a www.gyhg.hu weboldalon olvas-
ható információ.

ÜNNEPI információk

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala a 96/50-50-
55-ös telefonszámon minden naptári napon 0–24 órában
hívható. Augusztus 18-án, augusztus 19-én és augusztus
20-án a Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszol-
gálati irodái egységesen zárva lesznek, a telefonos ügyfél-
szolgálat nem működik. 

Az ütemtervnek megfelelően halad az
ideiglenes piac építése az átmenetileg el-
bontott, úgynevezett MATÁV-játszótér he-
lyén. Mint ismeretes, a győri Vásárcsarnok
épületének átfogó rekonstrukciós munká-
latai szeptemberben megkezdődnek, így
az üzletek és az őstermelők átköltöznek a
nem messze felépített ideiglenes piaci sá-
torba. Az építmény szerkezete elkészült,
megtörtént a terület lebetonozása, pony-
va került az oszlopokra, és az üzleteknek
helyet adó konténerek is hamarosan meg-
érkeznek. Az ideiglenes piactéren közel
száz őstermelő és mintegy 40 üzlet kínálja
szeptember elejétől a portékáit. Várható-
an ugyanolyan bőséges és színvonalas vá-
lasztékkal találkozhatnak a vásárlók az át-

meneti időszakban is, mint eddig a Vásár-
csarnokban. A parkolást a sátor mellett ki-
alakított, 50 jármű befogadására alkalmas
murvás terület segíti majd.

Fontos tudni, hogy a Vásárcsarnok je-
lenleg is teljes kapacitással működik,
szeptember elejéig minden olyan áru és
szolgáltatás megtalálható, amelyet meg-
szoktak a vevők. A Herman Ottó úti élel-
miszerüzlet előtti téren, a szokásos he-
lyükön árusítanak a ruházati és egyéb –
köztük háztartási – cikkeket értékesítő
kereskedők is, akik egyelőre a következő
hónapokban is maradnak megszokott he-
lyükön. A parkolólemez építése miatt ide
került a népszerű magárus bódé, vala-
mint a házitej-automata.       

Teljes a választék a Vásárcsarnokban 

JÓL HALAD 
az ideiglenes piac építése
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Adott, hogy kánikulában több folya-
dékot veszünk magunkhoz, azonban
egyáltalán nem mindegy, hogy mit.
Bármennyire is vonzóak az jéghideg
üdítők, koktélok, teák, a fogainknak
nem esik annyira jól, mint nekünk. 

„Fogápolási szempontból mind-
egy, milyen évszaknál tartunk, a napi
kétszeri fogmosás szükséges – kezd-
te dr. Takács Dávid. – Viszont amire
figyelni kell, hogy a cukros üdítők, lé-
dús gyümölcsök után mindig mos-
suk meg a fogunkat. Ami gyakori
probléma, hogy az emberek forró
kávéra fagyit esznek. Ezt ha lehet ke-
rüljük, ugyanis megrepedhet a fog
zománca, és sokkal érzékenyebb
lesz a fog. A fognyakérzékenyeknek
a jégkocka, hideg üdítő, jégkása
okozhat kellemetlen pillanatokat,
ezért ezekkel is legyünk óvatosak,
bármilyen nagy is a kánikula. Hosszú
távú irritációt követően begyullad-
hat az ideg a fog mellett, ami már ko-
moly fájdalommal jár.

Takács doktor arra is kitért, hogy
nyaralás előtt a bőröndbe mindenképp
csomagoljuk be a fogápolási szereinket,
szabadság alatt sem szabad elhanyagol-
ni a fogmosást. Akkor is kapóra jöhet
egy elcsomagolt szájvíz vagy ecsetelő,
ha grillezés közben a túl fűszeres ételek
irritálni kezdték a száj nyálkahártyáját.
Gyors elsősegélyre mindenképp hasz-
nos egy baktériumölő szájvíz. 

„Nyaralás előtt nem érdemes na-
gyobb fogászati munkába belekezde-
ni, a hidakat, koronákat inkább más-
kor cseréltessük. Utazás előtt célsze-
rű elmenni fogorvoshoz, bár ne na-
pokkal előtte. Ilyenkor egy kiesett tö-
mést, szuvas fogat kezelünk, s így

megelőzhetők a külföldön fellépő
kellemetlenségek is. Nyáron főként
fájós fogakat kezelünk vagy preven-
tív jelleggel avatkozunk be – folytat-
ta a fogorvos, aki azt is hozzátette:
egyre több fiatal fedezi fel a rendsze-
res kontrollvizsgálat jelentőségét s

kérnek időpontot akár hozzá, akár
kollégáihoz.

A nyár tehát még tombol, fogadjuk
meg dr. Takács Dávid tanácsait, hosszú
távon is kifizetődő a figyelem és a törő-
dés. A fogkefe és a fogkrém elsők kö-
zött kerüljön be a bőröndbe! 

Legalábbis ami a fogászati
szempontokat illeti. A nyár to-
vább dübörög, így még bőven
időben vagyunk, hogy megfo-
gadjuk a fogorvos tanácsait.
Dr. Takács Dávid  a DrD-Dental
rendelő vetetője volt segítsé-
günkre a témában. 

FORRÓ KÁVÉRA Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: O. Jakócs Péter

nem passzol a jégkrém
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Augusztus utolsó péntekének
estéje, amely az Állatkertek Éjsza-
kájának immár hagyományos idő-
pontja, idén augusztus 31. péntek-
re esik. Ezen az estén az ország ti-
zenkét településén tizenkét bemu-
tatóhely várja esti, illetve éjjeli
nyitvatartással és egyedi progra-
mokkal az érdeklődőket. A progra-
mot szervező állatkertek fontosnak
tartják, hogy az ország minél több
pontján részt vehessenek az em-
berek ezen a különleges esemé-
nyen, még több lehetőséget te-
remtve a nagyközönség és a ter-
mészet találkozására.

Győrben augusztus 31-én meg-
hosszabbított nyitvatartással 22 órá-
ig várjuk a látogatókat. A hangulatos
fáklyákkal megvilágított sétányokon
izgalmas programokkal fogadunk
mindenkit. Az Állatkertek Éjszakája
külön programjai 16 óra után kez-
dődnek. Csak ezen az estén, izgal-
mas látványossággal kedveskedünk
az érdeklődőknek. Meg tudják figyel-
ni, ahogy a ragadozóink elkapják a
zsákmányukat. A tigriscsaládunk an-
tilopokra vadászik, majd az oroszlá-
nok is becserkészik az áldozatukat,  a

program zárásaként a jaguárunk is
megtömheti a hasát. A cukiság fak-
tor emelésére, kedves látványossá-
gunk lesz Csilla, a dromedárbébi cu-
misüveges etetése, amit ezen a na-
pon látogatóink többször közelről
megcsodálhatnak.

Az érdeklődőket különleges, a kol-
légáink által élőben közvetített látvány -
etetésekkel is várjuk. Ahol többek kö-
zött a csuklyás majmok, a tapírcsa-
lád, a páviánok és az örvös medvék
etetését is megfigyelhetik, sőt néha
a részeseivé is válhatnak. A nap folya-
mán több alkalommal testközelből is
megismerkedhetnek a kertben kör-
bevezetett Zoo Show sztárjaival.

Ebből az alkalomból az éjszakai va-
don hangulatát megidéző állatbemu-
tatókkal is készülünk. 

A hüllőház mellett több helyszí-
nen „bátorságpróbát” tehetnek az
erre vállalkozó látogatók, ahol a Tapi-
zoo-Láda kincsein kívül a „nem sze-
retem” állatokkal, hüllőkkel és csótá-
nyokkal is találkozhatnak.

Az egyes programok láthatósága
a kifutók méretéből adódóan korlá-
tozott, ezért köszönjük a megérté-
süket!

A győri állatkert, az ünnepi hosszú hétvégén is minden nap, vál-
tozatlan nyitvatartással – 10 órától 19 óráig – és állandó program-
jaival várja látogatóit! Töltsék velünk ezt a nyári hétvégét is!

az Állatkertek Éjszakája
a Xantus János Állatkertben

KÖZELEG
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Relaxációs frissítő masszázs
Győrben, hétvégén is! 06-
20/543-8075

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

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

Mozgásgyógyászat! Fizikai fáj-
dalmak, sérülések, zsibbadások,
gerincbántalmak, izomsorvadás
gyógykezelése. Samodai 06-
30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

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

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszálltok.
Akár egész lakás ürítését is vál-
lalom. Tel.: 06-70/882-6590.

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

Lomtalanítást vállalok teherautó-
val. Hívjon bizalommal. Kőszegi Ti-
bor Tel.: 06-20/551-3865.

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

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

EGYÉB

Felvásárlás! Augusztus 24., pén-
tek 10–17 között. Győr Rába Ho-
telban. Tört arany: 6100 Ft-tól. Fa-
zon 9000 Ft/gr-tól. Márkás kar -
órák (hibásan is). Neves festmé-
nyek. Ezüst tárgyak. Herendi,
Zsolnay, borostyán ékszerek, szar-
vasagancsok: 06-70/381-6345.

Figyelem! Felvásárlás! Augusz-
tus 24., péntek 10–17 között.

Győr Rába Hotelban. Gyűjte-
ményben, arany-, ezüst pénzér-
mék, tallérok, papírpénzek (né-
met márka, osztrák schilling, ko-
rona, pengő stb.) Háború előtti
kitüntetések, képeslapok, neme-
si oklevelek: 06-70/381-6345.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás. Ná-
dorvárosban 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 díjta-
lanul házhoz megyünk!

ELADÓ

Belvárosban, 117 nm-es, nap-
pali+3 hálószobás, dupla erké-
lyes lakás eladó. 31.190.000 Ft.
06-70/633-5250

Győrújfalun, 1500 nm telek el-
adó. Ár.: 20 M Ft. Tel.: 06-
70/607-6521.

KIADÓ

Győrben, a Szigethy Attila út
30. szám alatt 140 nm alapterü-
letű, emeletes épület, amely
üzlethelyiségből, irodahelyisé-
gekből, folyosókból és WC he-
lyiségből áll, november 1-jétől
kiadó. Érd.: 06-70/335-2450.

Győr-Nádorvárosban, gázfűté-
ses, bútorozott lakás kiadó. Ga-
rázst vennék, bérelnék. 06-
30/302-6149

LAKÁSCSERE

96/505-050

Belvárosi, 1 szobás, 41 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 50-
55 nm-es, 2 vagy 1+ 2 fél szobás,
határozott-határozatlan idejű, er-
kélyes bérleményre. Adyváros,
Marcalváros I-II, Bán A. u. kizár-
va. (Hirdetésszám: 659.)

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

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!

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 nm-es,
komfortos, felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 42–60 nm-es, 1–3 szobás, ha-
tározatlan belvárosi, marcalvárosi,
nádorvárosi, gyárvárosi, adyváro-
si bérleményre. Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 536.)

Belvárosi, 2 szobás, 71 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 71 nm-
nél nagyobb, 3 szobás vagy annál
nagyobb, határozatlan-határozott
idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Szabadhegy, Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 537.)

Belvárosi, 2 szobás, 45 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 55–
85 nm-es, 3 szobás, határozatlan-
határozott idejű, táv-, központi
vagy egyedi fűtésű, belvárosi bér-
leményre. (Hirdetésszám: 538.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 46 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 54–
60 nm-es, 2-3 szobás, határo-
zott-határozatlan idejű, tároló-
val rendelkező gyárvárosi bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 540.)

Nádorvárosi, 1 szobás, 36 nm-
es, összkomfortos, felújított,
határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne minimum 2 szo-
bás, határozott-határozatlan
idejű, csak földszinti bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 541.)

ÁLLÁS

Kozmetikust keresek belvárosi
üzletbe, hosszú távra! Tel.: 06-
70/615-4660.

Azonnali belépéssel győri gép-
ipari cég munkavállalókat keres:
karbantartó pozícióba – CNC-
megmunkáló és mérőgépek
karbantartására, nettó 220.000
Ft induló keresettel. Érdeklő-
dés: 06-96/511-003, 06-
30/266-4549 (ingyenes).

Azonnali belépéssel győri gép-
ipari cég munkavállalókat keres:
köszörűs munkára – egyedi al-
katrészek rajz alapján történő
gyártására. Elérhető nettó óra-
bér: 1.500 Ft–2.000 Ft. Érdeklő-
dés: 06-96/511-003, 06-
30/266-4549 (ingyenes).

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Kisebb kőművesmunkákat, tér-
kövezést vállalok Győr és von-
záskörzetében. 06-70/532-
5060

Redőny, gurtnicsere, szúnyog-
háló, reluxa, szalagfüggöny rö-
vid határidővel. Ingyenes felmé-
rés! 06-70/233-9213

Fűkaszálás, fűnyírás, sövényvá-
gás, fakivágás, fametszés,
bozót  irtás, kerti munkák! 06-
30/403-6810, 06-96/826-322.

Bojlerek javítását és villanysze-
relést vállalok Győrben és kör-
nyékén. 06-70/384-6557

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo-
gozást, lapostető-szigetelést, fa-
lak javítását, festését, garanciá-
val, engedménnyel vállalom.
06-30/376-2712

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!
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Világbajnok lett a magyar hajó az Egyetemi Evezős Világbaj-
nokságon Sanghajban. A könnyűsúlyú négyesben három győri
fiatal is ült, ők mindannyian a Széchenyi István Egyetem hallgatói,
és a GYAC versenyzői. Szabó Bence, Szigeti Roland, Szlovák Raj-
mund mellett a négyes negyedik tagja, Furkó Kálmán a Testne-
velési Egyetem hallgatója volt. „Jó pár nappal a verseny előtt ki-
utazhattunk, így sikerült akklimatizálódni, ennek is nagy szerepe
volt abban, hogy jó pályát tudtunk menni” – mondta Szabó Ben-
ce. „Az egyetemen ideálisak a körülmények a tanuláshoz és a
sporthoz egyaránt. Magyarországon a legjobb feltételek mellett
itt Győrben építhetem a pályafutásomat” – nyilatkozta Szlovák
Rajmund. „Sanghajban szerencsére volt időnk összehangolni a
technikát és az evezést. Ezen sok múlt, hiszen a felkészülés, a
sok munka bennünk volt, azt vittük magunkkal” – mondta Szigeti
Roland. A fiúk teljesítményével Papp Oszkár, a GYAC evezős szak-
osztályának vezetője is maradéktalanul elégedett. „Azt a célt tűz-
tem ki magam elé, hogy ilyen fiatalokat akarok nevelni, mint az
evezős négyes tagjai, akik a sportban is, és a tanulásban is klasz-
szis teljesítményt nyújtanak. Beérett a munkánk gyümölcse.” 

a világ tetején

Valószínűleg november végén
léphet pályára ismét Tomori Zsuzsan-
na, a Bajnokok Ligája-címvédő Győri
Audi ETO KC válogatott kézilabdázója.
Tomori térde március 22-én, a ma-
gyar–holland Európa-bajnoki selejte-
zőn sérült meg súlyosan, a műtétet
öt nappal később végezték el. „Nagy-
jából két hónap múlva végezhet tel-
jes értékű edzésmunkát, de az első
meccs azért még egy picit odébb
lesz. Folyamatosan teszteljük, figyel-
jük a rehabilitációját, hogy mindig a
megfelelő munkát kapja. Nagyon jól
halad, kondiedzésen például már a
csapattal együtt készül" – mondta a

A glasgow-i tornász Európa-baj-
nokságon a juniorok között Mészá-
ros Krisztofer a 7. helyen végzett a
lólengés fináléjában. A GYAC ver-
senyzője a negyedik legjobb ered-
ménnyel jutott be a döntőbe, és a
kvalifikációhoz képest fél pontot
„hagyott benne" a gyakorlatban.
„Lesz ez még szebb is! Erős me-
zőnybe került be, ahova még a cím-
védő orosz tornásznak sem sikerült
bejutnia. A mostani forma ennyire
volt elég. Erősödnie kell még fizi-
kumban, mert a többiek mind góli-

GYORIEK´́

MÉSZÁROS KRISZTOFER TOMORI 
győri klub honlapján a rehabilitáció-
ért felelős Holanek Zoltán. Nora
Mörk már részfeladatokat végez a
felnőtt csapat edzésein, valószínűleg
szeptember végén, legkésőbb októ-
ber elején már pályára is léphet. Kiss
Éva a bajnokság rajtjára a csapat ren-
delkezésére állhat. Jana Knedlikova a
francia Besancon elleni edzőmérkő-
zésen visszatérhetett a pályára. Afen-
taler Sára felépülése a várt ütemben
halad.  A Győri Audi ETO KC szeptem-
ber 1-én az Alba Fehérvár KC ellen
játssza az új idény első bajnoki mecs-
csét, a Bajnokok Ligája csoportköre
pedig október elején kezdődik.

a döntoig jutott az Eb-n´́
novemberben térhet vissza

átok hozzá képest. A lényeg, hogy
Eb-n bejutott a döntőbe és kétszer
rontás nélkül megcsinálta a gyakor-
latát” – értékelt Mészáros Sándor,
Krisztofer édesapja, egyben a GYAC
tornaszakosztályának vezetője.

Szintén a juniorok között Balázs
Krisztián nyújtón második helyen
zárt. A Balázs Krisztián, Mészáros
Krisztofer, Molnár Botond, Tomcsá-
nyi Benedek, Vízlendvai Máté ösz-
szeállítású magyar junior váloga-
tott a 10. helyen végzett a csapat-
versenyben.



A CMB Cargo-UNI Győr élvonalbeli női kosárlabdacsapata elkezdte a felkészülést a következő idényre. A lányok hétfőn
a Belvárosban találkoztak, majd a szokásos orvosi ellenőrzések után, szerdán és csütörtökön Budapesten jártak ter-
heléses vizsgálatokon. Az első edzést pénteken vezényli le Sandro Orlando vezetőedző. A keret  majdnem teljes, a lé-
giósok közül Melissa Brcaninovic már Győrben van, a két amerikai, Reshanda Gray és Lexie Brown, a görög Artemisz
Szpanu, valamint Krnjic Sara később kapcsolódik majd be a közös munkába. Első edzőmeccsüket szeptember 1-jén
a Sopron Basket ellen játsszák a győriek.
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Akció: augusztus 17—23.

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

Sertéslapocka

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,
633,33 Ft/kg

209 Ft/db

CBA vegyes vágott
savanyúság

380 g, 523,68 Ft/kg

199 Ft/db

850 Ft/kg

Lecsónak való paprika
08. 17.—08. 19.

199 Ft/kg

A Bercsényi DSE sprintere, Sorok Klaudia el-
ső felnőtt atlétikai Európa-bajnokságára 4x100
méteres váltóban jutott ki, ahol a társaival eb-
ben az évben kétszer is megjavították az orszá-
gos csúcsot, így bekerültek a kontinens legjobb
16 csapata közé. „Egyéni számában, 100 méter
gáton a sérülése már nem akadályozta a futás-
ban, de az elmaradt speciális edzésmunka a
technika rovására ment, így nem sikerült egyé-
ni csúcsot futnia, és sajnos a váltóban is ő lett
a tartalék. Ennek ellenére nem vagyok elége-
detlen, mert a munka és lemondás eljuttatta a
felnőtt nemzetközi mezőnybe. Klaudia szépen
halad a sok-sok éve megkezdett úton, nemzet-
közi szinten is eredményes atléta lehet belőle”
– mondta Farkas Roland, Sorok Klaudia edzője.
A győri versenyző is érzi, a futás nem úgy sike-
rült, ahogy szerette volna, mert ennél jobb idő-
re számított. „Jövőre biztosan javítani fogok.
Ajándékként fogom fel ezt az Európa-bajnoksá-
got, mert nekem ez az első felnőtt-világverse-
nyem, ami óriási élmény.” 

ÉLMÉNY VOLT 
az Európa-bajnokság

Az Ipartechnika Győr SE női tekecsapatánál gon-
doltak egy nagyot és elhatározták, hogy meghívják
a Győr-Szol-csarnokba a média képviselőit, hogy is-
merkedjenek meg a klubbal, a tekézéssel, próbálják
ki a sportot egy jó hangulatú összejövetelen. A Mé-
dia Kupán hét csapat indult, az Oxygen Media, a
Győr Plusz Média, a Kisalföld, a Sport TV, a Győri Ön-
kormányzat, a Propex Kft. és a házigazdák együttese.
A négyfős csapatok 4x30 teli gurításból álló penzu-
mot teljesítettek, és a 120 gurítás után kialakult a
sorrend. Első helyen az Oxigen Media, második he-
lyen a Propex, míg a harmadik helyen holtverseny-
ben a Kisalföld és a Győr Plusz gárdája végzett. 

DOLTEK a bábuk´́
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