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A nevelési tanácsadó elmondta, a tapasztalatai
azt mutatják, hogy bizony nem is a gyerekek fél-
nek az új dolgoktól, hanem a szüleik. Az ő feszült-
ségük pedig átragad a kicsikre, így okozva jó nagy
galibát. A legfontosabb tehát, hogy bízzunk ma-
gunkban, a gyermekünkben és a választásunkban,
hiszen az óvodakezdést a beszoktatás és az alapos
átgondolás már megelőzte. A szakember azt is el-
mondta, hogy az ovikezdés is jár anyagi terhekkel
a családoknak, mivel a benti cipő, a tisztasági cso-
mag mindenkinek kötelező. Az iskolakezdés azon-

Nem sokat pihenhettek a város világhírű táncosai, kicsit több, mint
öt hét szünet után, augusztus 21-én már munkába állt a Győri Balett.
Egy-két kivétellel, teljes létszámmal kezdte a gyakorlást a társulat,
melyben néhány új arc is feltűnt. A táncosok nem láblógatással töl-
tötték a jól megérdemelt vakációt, mindenki igyekezett fitten vissza-
térni a próbaterembe. Kiss János igazgató az első gyakorlás előtt vic-
cesen úgy köszöntötte csapatát, ne sok jóra számítsanak, utalva ezzel
arra, mennyi munka vár a balettosokra a következő időszakban. Kiss
János örömmel tapasztalta, mindenki jó erőben, jókedvűen és egész-
ségesen tért vissza a nyári szünetről. „Egy profi csapatnál természe-
tes, hogy senki sem hagyhatja el magát a pihenés idején sem, gim-
nasztika, futás, több-kevesebb speciális gyakorlat is szerepelt a tán-
cosok napi programjában, ezt kérni sem kellett tőlük” – mondta a ba-
lett igazgatója. „Nem állhatnak, nem állhatunk le, hiszen a testünkkel
dolgozunk nap mint nap, fitten kell tartani magunkat, mert azonnal
próbálnunk kell, olyan feszes lesz az évad” – tette hozzá a társulat
művészeti vezetője, Velekei László, aki a gyerekszoba kialakításával
foglalatoskodott a nyáron, hiszen szeptember közepére várják első
gyermeküket Matuza Adriennel, a balett egyik magántáncosával.
„Kezd összeállni az évad menetrendje, az biztos, hogy egyre több fel-
kérést kap a csapat, alig győzzük teljesíteni ezeket” – emelte ki Kiss
János. „Szeptember 7-én már színpadra is lépünk, egy zártkörű be-

mutatón, aztán több budapesti fellépés
jön, közben pedig készülünk az új be-

mutatókra, amikről többet még
nem szeretnék mondani” –
hangsúlyozta a direktor. A Győri
Balett vezetői a Győr+ Híradójá-
nak beszéltek először jövőbeli
terveikről, amelyek részleteit

bővebben augusztus 30-án, sajtó-
tájékoztatón ismertetik majd.

Augusztus végén mindig központi téma, hogy
kezdődik az iskola. Fontos azonban, hogy ez
az időszak nem csak az iskolásoknak jelent
nagy változást a napi rutinban, hanem az ovi-
soknak, a szülőknek és a pedagógusoknak is.
Ez volt a téma legutóbb a Győr+ Estében, ami-
kor Pribránszki Marianna, a Gyerkőcökkel Sut-
togó volt Bajzát Zsuzsi vendége.

ban klasszisokkal többe kerül, hogyha nem tuda-
tosan állunk a bevásárlás kérdéséhez. A nagyon
szemfüles anyukák és apukák már beszereztek
mindent, mondta el a szakember, de olyanok is
vannak, akik az utolsó pillanatra, vagy akár szep-
tember elejére hagyják a teljes bevásárlást. Meg-
eshet, hogy ők járnak jobban, emelte ki Marianna,
hiszen az iskolakezdéskor, ha alaposán átnézzük,
mi maradt meg a gyerkőcnek tavalyról, akkor sok
ezer forint a zsebünkben maradhat.

A szeptemberi kezdésre a szülőknek is készen
kell állni. Újra visszatérni a napi rutinhoz, kialakí-
tani a logisztikát, elkészíteni a napi elemózsiaada-
got legalább akkora feladat, mint amekkora a nyá-
ri időbeosztás megszervezése volt. Aggódni azon-
ban nem kell, hiszen pár hét alatt a gyerkőcök és
a felnőttek is átállnak az új rutinra, amitől nem is
kell eltérni a következő jó pár hónapban. A Gyer-
kőcökkel Suttogó vallja, hogy minden helyzetben
meg lehet találni a szépet, így az ősz is lehet vi-
dám, ha megfelelő a körítés.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

NEM CSAK AZ ISKOLÁSOKNAK
csengetnek be szeptemberben

„A testünkkel
dolgozunk

nap mint nap”

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

MUNKÁBAN
ÚJRA

a Gyori Balett´́
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Pinnyéden egy 162 négyzet-
méter területű új öltöző épült,
illetve megújult a régi csónak-
ház is. A beruházás ezen része
közel 85 millió forintból valósul-
hatott meg. A létesítmény hiva-
talos átadására szerdán került
sor. Az ünnepségen egy emlék-
táblát is felavattak, Horváth Do-
ri Tamás atya emlékére, aki
hosszú éveken át volt a sportte-
lep fenntartója.

„1626-ban a Jezsuita atyák
építettek rendházat, templomot
és iskolát a győri Belvárosban és
vásároltak egy telket Sziget vá-
rosrészben, hogy szabályzatuk
szerint az atyák, hetente egy-két
napot elvonulva töltsenek el ott.
Ez egy ősi hagyománya a szerze-
tességnek, jó távolságot tartani
a várostól, a nyüzsgéstől és a
mindennapoktól, hiszen feleme-
lő egy kertben tölteni a napot és
figyelni a természet valódi rend-
jére” – mondta el ünnepi beszé-
dében Sárai-Szabó Kelemen atya,
a Szent Mór Bencés Perjelség
perjele, aki kitért arra is, hogy a
bencések a '80-as évek végén vá-
sárolták a mostani Luif Otmár
Sporttelep területét. 

Győrből Sárai-Szabó Kelemen ka-
pott kitüntetést. Az ünnepségen az or-
szág fejlődésének elősegítésében, a ha-
za érdekeinek előmozdításában és az
egyetemes emberi értékek gyarapítá-
sában végzett tevékenysége elismeré-
seként adta át Rétvári Bence a Magyar
Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Ér-
demkereszt, valamint a Magyar Bronz
Érdemkereszt állami kitüntetéseket.

Rétvári Bence az EMMI kultúrá -
ért felelős államtitkárával, Fekete Pé-
terrel átadta a kulturális szakterület
miniszteri elismeréseit is, a Móra Fe-
renc-, a Pauler Gyula- és a Szinnyei
József-díjakat.

Az államtitkár a díjazottakat válto-
zást hozó embereknek nevezve, kije-
lentette: ők nemcsak sodródtak az ár-
ral, hanem változást hoztak, megvál-

Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

„A győri bencés atyák nagy
lelkesedéssel hozták a fiatalo-
kat ide Pinnyédre, hogy nevel-
jék és tanítsák őket. Közösen
építettek és kertészkedtek,
majd hívták az öreg diákokat is,
s együtt figyelték a természetet,
az örök rendnek a járását.” Ke-
lemen atya rámutatott, a fej-
lesztéseknek köszönhetően, na-
gyobb a lehetőség közös prog-
ramok szervezésére.

A EFOP-pályázatnak köszönhe-
tően, országszerte különböző egy-
házi intézmények infrastrukturális
fejlesztése valósulhat meg. A beru-
házás a magyar kormány finanszí-
rozásából jött létre. Győrbe a prog-
ramból közel 9 milliárd forint érke-
zik. Ebből az összegből a Széchenyi
István Egyetem, a Gézengúz Alapít-
vány és a Győri Tankerületi Köz-
pont mellett a Czuczor Gergely
Bencés Gimnázium és Kollégium is
fejleszthet. 

A Széchenyi téri Lloyd-palotát
is birtokukba vehetik a győri ben-
cések az új tanévtől. Az épületet
az állam adományozta a perjel-
ségnek. Ennek részleteiről jövő
héten, még iskolakezdés előtt
számolnak be az illetékesek.

A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium közel 417 millió
forintért fejleszt létesítményeiben egy állami pályázat keretében.
Ennek egyik része az intézmény pinnyédi csónakházának fejleszté-
se is, amit szerdán adtak át. 

KELEMEN ATYÁT 

Sárai-Szabó Kelemen bencés szerzetes, magiszter, a Szent Mór Bencés
Perjelség perjele, a győri Szent Ignác bencés templom igazgatója, a győri
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium kollégiumi igazgató-
helyettese, augusztus 20. alkalmából a Magyar Ezüst Érdemkereszt ki-
tüntetést vehette át a pesti Vigadóban, Rétvári Bence államtitkártól.

érdemkereszttel tüntették ki

toztatták környezetük életét. „A kitün-
tetettek ’egy olyanfajta pluszt képvi-
selnek’, amely nélkül Magyarország
nem gazdagodott volna” – mondta
Rétvári Bence, hozzátéve, hogy a díjak
odaítélésével minden magyar ember
elismerését fejezik ki.

a bencés csónakház PinnyédenMEGÚJULT 
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A megyei díszközgyűlést az Ester-
házy-palotában tartották, s Szent Ist-
ván ünnepén Németh Zoltán elnök ar-
ról beszélt: királyunk európai ottho-
nunk első megteremtője volt. Intelmei
arról is szólnak, hogy „bár a magyar ál-
lam intézménye követi az európai min-
tát, tükröznie kell a benne élők akara-
tát, hagyományait is". Az elnök han-
goztatta: Nekünk itt, a Kárpát-meden-
cében vannak a gyökereink. 

Az elnök után Szemerei János, a
Nyugati Evangélikus Egyházkerület
püspöke mondott beszédet. Azzal
kezdte, hogy az emlékezet más, mint
a memória. Emlékezés alatt szándé-
kot is érteni kel, a tudatos emléke-
zést pedig tanulni kell és lehet. Utalt
arra, hogy Szent István belső egysé-
get és békét akart. Szent István Intel-

A Bécsi kapu téren tartott megem-
lékezésen Rózsavölgyi László, önkor-
mányzati képviselő feltette a kérdést:
mit üzen a kulturális főváros címre pá-
lyázó Győrnek Szent István király? „Azt

Győrben több helyszínen is ünnepelték az ál-
lamalapítást és Szent Istvánt. Bácsán minden
eddiginél különlegesebb volt augusztus 20. nap-
ja, hiszen jubileumot is tartottak.

a tapasztalatot, hogy a kultúra felemel,
képes évezredeken át megtartani egy
közösséget, áthidalja a politikai küzdel-
meket, a félreértéseket, hiszen intel-
meiből kiolvashatjuk: a kultúra úgy

gyarapít, hogy közben közösséget is te-
remt.” 

A bácsai Szent István-templomot
80 évvel ezelőtt ezen a napon szentel-
ték fel. Az évfordulón dr. Veres András

megyés püspök ünnepi szentmisére
várta a híveket.  „A hit sokak számára
nem adatott meg, vagy ha megada-
tott, akkor azt eljátszották. El kell gon-
dolkodnunk a hit mibenlétéről. A hit
egész létünket és egész emberi mivol-
tunkat átjáró valóság” – mutatott rá
dr. Veres András, majd kifejtette,
Szent István is Isten mellett döntött,
ezzel kijelölte a magyarság útját.

A misét követően Borkai Zsolt pol-
gármester beszédében kiemelte: pol
jó érzéssel tölti el, hogy milyen össze-
tartó közösségek vannak városunk-
ban. „Ez a közösségi szellem Bácsa
városrészre különösen igaz, hiszen
fél évszázada már szerves része Győr-
nek” – mondta el, majd hozzátette:
a városhoz csatlakozás előtt is na-
gyon erős közösség és hit jellemezte
Bácsát. „Mutatja ezt az erős hitet az
is, hogy 1938-ban egy új templom
épült, méghozzá államalapító kirá-
lyunk tiszteletére” – hangsúlyozta
Borkai Zsolt és kiemelte, hogy István
király útjáról 1000 éve nem tértünk
le, azóta is őrizzük hitünket, keresz-
ténységünket és kultúránkat.

ÜNNEPELT A VÁROS
Szerző: Győr+  /  Fotó: Marcali Gábor

meiből többször is idézett, többek
között azt a gondolatot, hogy „sem-
mi sem emel fel, csakis az alázat,
semmi sem taszít le, csakis a gőg és
a gyűlölség". Több dologban mást
gondolnak Istvánról a katolikusok és
a protestánsok, a konzervatív és a li-
berális emberek, a különbözőségek
ellenére mégis összeköt bennünket
a békességet, egységet teremtő
szándéka, fogalmazott a püspök.

Az ünnepségen adták át a Győr-

Moson-Sopron Megye Díszpolgára
Kék Szalag címet, melyet Kiss János
Kossuth-díjas táncművész, a Győri
Balett igazgatója vehetett át. Mélta-
tása során kiemelték: a táncosként is
kiemelkedő Kiss János az 1991-ben
válságba került Győri Balett vezeté-
sét elvállalta, s három évtizeden át,
a mai napig a csúcson tartja a társu-
latot. Iskolát teremtett, „léleképítő
személyiség, akit a sors fantasztikus
szervezőkészséggel, diplomáciai te-

hetséggel és fáradhatatlan elszánt-
sággal áldott meg”.

Kiss János visszautalt arra: első
fenntartójuk a megye volt. Otthonra
találtak Győrben, ahol elhitték né-
hány fiatal pályakezdő táncos világ-
megváltó szándékait.

A megye oktatásáért adott Péterfy
Sándor-díjat dr. Nágelné Sajtós Anikó
vehette át, aki 1990-től a Révai Miklós
Gimnáziumban tanít, s lelkes motorja
az angol munkaközösségnek. A hama-
rosan nyugdíjba vonuló tanárnőt két
dolog jellemzi: a szakmában az igényes-
ség, az emberi kapcsolatokban pedig a
tisztesség, írták róla a méltatásban.A
megye művészetéért Kormos István-
díjban részesült Palenik József néptán-
cos, koreográfus, a Lajta Néptánc
Együttes vezetője. Néptáncgyűjtései
belekerültek az MTA Zenetudományi
Intézetének értékei közé is. Szociális el-
látásért és gyermekvédelemért a dr.
Batthyány László-díjat adományozza a
megyei közgyűlés. Ezúttal az Ujvári Já-
nos Református Szeretetotthonnak ítél-
ték oda. A megye gazdaságáért alapí-
tott Meller Ignác-díjat a Bio-Textima
Kft., az 1994-ben kis családi vállalkozás-
ként induló cég érdemelte ki.

Szent István intelmei az egymás és a má-
sok iránti tiszteletről és türelemről szól-
nak – mondta Németh Zoltán, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
elnöke az ünnepi díszközgyűlésen, ahol
kitüntető címeket is átadtak.

„SEMMI SEM EMEL FEL, csakis az alázat” Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor   
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Győrben, a Szigethy Attila úton a
Nádor utcai csomópontnál néhány
napig útszűkületre és sávlezárásra
kell számítanunk. Augusztus 22-én,
szerda reggeltől vízcsőtörés javítása
miatt mindkét irányban lezárták
ugyanis a belső forgalmi sávokat. Ut-
cai vízelzárásra nem kerül sor. A hiba-
elhárítást követően az útépítők elké-
szítik a beton útalapot, majd a beton
kötése után leaszfaltozzák a terüle-
tet. Legkésőbb a jövő hét elejére is-
mét teljes szélességben járható lesz
a Szigethy Attila út a Nádor utcai cso-
mópontnál.

A Tihanyi Árpád úton szintén szer-
dától megállási tilalmat vezetett be a
győri Útkezelő Szervezet.

A Tihanyi Árpád úton a Magyar ut-
ca és Vasvári Pál út közötti szakaszon
– a Dr. Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház mellett – járda- és kerékpár -
út-felújítás kezdődött. A felújítás mi-
att a Tihanyi Árpád úton megállási ti-
lalom lépett érvénybe a kórház mel-
letti szakaszon. A taxiállomást a Vas-
vári Pál út irányába helyezték át,
nem messze a jelenlegi helyétől. A
kórház melletti helyi és helyközi meg-
állóhelyek egyelőre maradnak jelen-
legi helyükön, de az építés következő
üteme során a megállóhelyek áthe-
lyezésére kerül sor a későbbiekben. 

A munkaterületen ideiglenesen ti-
los keresztülhajtani kerékpárral, a
gyalogosok számára külön gyalogos-
sávot alakítanak ki az útkezelő mun-
katársai a parkolók helyén. 

A kivitelezés másfél hónapig tart.

Győr testvérvárosairól került ki tájékoz-
tató tábla az adyvárosi tó partjára a napok-
ban. Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet
önkormányzati képviselője elmondta, Győr
jó kapcsolatot ápol a testvérvárosaival, a kö-
zelmúltban például a Győri Nemzeti Szín-
házban vendégszerepelt a Kuopiói Városi
Színház. Arról a finn településről érkeztek,
amelyről egyik adyvárosi terünk, a Kuopio
park kapta a nevét. Azonban az, hogy mely
települések tartoznak még testvérvárosa-
ink közé, kevésbé ismert, ezért helyezték ki
a táblát, amely megmutatja, hogy milyen
messze, s melyik irányban fekszenek a tele-
pülések tőlünk, illetve a címerek és a zász-
lók is rákerültek a tájékoztatóra. Így a meg-
szépült tópart és környezete egy újabb lát-
ványossággal gazdagodott.

Testvérvárosaink pedig a következők:
Nyizsnyij Novgorod, Ingolstadt, Poznań,
Brassó, Colmar, Erfurt, Kuopio, Nazareth-Il-
lit, Sindelfingen és Wuhan.

IRÁNYJELZO

Jövő héttől jelentősen megválto-
zik a forgalmi és a parkolási rend az
Újkapu utca környékén is, ezért ne
megszokásból vezessenek és parkol-
janak. Rövidesen kihelyezik az új köz-

lekedési táblákat. Az utca első szaka-
szán, a rakpart és a Bástya utca közti
szakaszon elkészült az új csatorna. Itt
már csak a vízvezeték építése van
hátra, ezzel a napokban végeznek a

Testvérvárosi

´́

A taxiállomást
a Vasvári Pál utca

irányába
helyezték át

ÚTFELÚJÍTÁSOK
Ne megszokásból közlekedjünk!

szakemberek. Az iskolakezdésre sza-
baddá teszik a Prohászka-gimnázium
előtti útszakaszt. Az építkezés a Bás-
tya utcától a Liszt Ferenc utcáig foly-
tatódik.
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„Mi voltunk aznap ügyeletben” –
idézi fel Kaszás Zsolt. „Hibabejelen-
tésünk nem volt, viszont kaptunk
egy 60 darabos listát a zápor után ki-
tisztítandó víznyelőkről. Épp Nádor-
város felől jöttünk tartályt üríteni,
amikor a 821. sz. út felüljárójáról ész-
revettük, hogy odalent erősen füstöl
egy autó és mögötte 15 méteres

A 20. század első felében a katolikus egyház tár-
sadalmi tanítása, a szociális kérdés előtérbe helye-
zése, az egyház belső életének megújítása Magyar-
országon vallási, hitéleti fellendülést eredménye-

zett. Ennek a megújulásnak alakítói, Közi Horváth
József és társai voltak azok az egyházi és világi sze-
mélyek, akik ebben az időszakban szolgálták az
egyházat és a társadalmat. Munkájuk elsősorban
a hitélet terén új módszerek, eszközök megvalósí-
tására, a nehéz sorban élők megsegítésére, a tár-
sadalmi igazságosság érvényesítésére irányult. Kü-
lönböző felfogások, eszmék mentén tevékenyked-
tek, megújuló keresztény közéletet szerettek volna,
amely a pápai szociális enciklikák szellemi talaján
állt. Hivatásrendi szervezetek, egyházi mozgalmak,
közösségek vezetői, világiak és egyháziak egyaránt
igyekeztek a maguk területén egy keresztény, szo-
ciálisan érzékeny közeget kialakítani. Az 1945 utáni
politikai helyzet, különösen az egypártrendszer ki-
alakulása és térnyerése az itthon maradottak és az

emigrációba kényszerülők számára új helyzetet te-
remtett, amelyre ki-ki a maga felfogása szerinti vá-
laszt adta. Ezeket a különböző életutakat, válaszo-
kat, a katolikus egyház és a magyar társadalom út-
keresését helyezik a Közi Horváth József Emlékév
középpontjába.

A Győri Hittudományi Főiskola dísztermében
szombaton 10 órától (Káptalandomb 7.) köszöntőt
mond dr. Veres András győri megyés püspök, Sza-
lai Viktor, a Közi Horváth József Népfőiskola alapí-
tója, dr. Mészáros József, a Barankovics Alapítvány
Kuratórium elnöke és dr. Soós Viktor Attila, a Nem-
zeti Emlékezet Bizottsága tagja.

A megnyitó után több szekcióban estig számos
előadás hangzik el, az emlékkonferencia végén, 18
órakor Veres András celebrál ünnepi szentmisét.

A Közi Horváth József Népfőiskola névadója
újratemetésének 25., halálának 30. és szü-
letésének 115. évfordulója alkalmából hir-
detett emlékévet, amelynek egyik kiemelt
programja az augusztus 25-i emlékkonferen-
cia Győrött, a Katolikus Szociális Népmozga-
lom megindításának 75. évfordulóján.

EMLÉKKONFERENCIÁTtartanak a Hittudományi Foiskolán´́

Szerző: Koloszár Tamás

Önzetlen segítségnyújtás-
ból mutattak példát a
Pannon-Víz Zrt. szennyvíz-
ágazatának ügyeletes sze-
relői, Kaszás Zsolt és Kiss
Krisztián. Gyors beavatko-
zásuknak köszönhetően,
sikerült megfékezni egy
gépjárműtüzet a csatorna-
mosó fecskendővel, múlt
szombaton. 

lángcsóva látszik. A felüljáróról
azonnal oda kanyarodtunk. Ki-
pattantunk az ügyeletes kocsi-

ból, beindítottuk a vízszivattyút,
és a csatornamosó fecskendővel

eloltottuk a tüzet, majd lehűtöttük
az üzemanyagtartályt. A gépkocsi
mögött a kifolyt fékolaj kapott láng-

ra. Gyorsan kivettük a kocsiból az ak-
kumulátort is, nehogy további gond
legyen. A sérült gépkocsit félretol-
tuk, így nemsokára szerelőhöz von-
tathatták” – mesélte el a szakember.

A gépjármű tulajdonosa a szolgál-
tató közösségi oldalán így fogalmazott:
„Le a kalappal előttük! Ha ők nem így

reagálnak, akkor az autó két perc múl-
va már menthetetlen lett volna. Em-
berségből jelesre vizsgáztak!” 

A példamutató segítségnyújtásért
Lipovics János, a Pannon-Víz Zrt. Győ-
ri Üzemmérnökség vezetője jutalom-
ban részesítette Kaszás Zsoltot és tá-
vollétében Kiss Krisztiánt.

Emberségbôl
jelesre

vizsgáztak

Kigyulladt autónál oltottak
a Pannon-Víz ügyeletesei



A kamara MINDENKIÉ!

´́
www.gymskik.hu
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara mellett működő
Békéltető Testület 1999 óta vállal közve-
títő szerepet az elé kerülő vitás ügyek-
ben. A fogyasztók elsősorban kisebb sú-
lyú, kisebb anyagi értéket érintő sérel-
mek esetén fordulnak ehhez a testület-
hez, amely jogászok és egyéb szakembe-
rek bevonásával igyekszik mindkét fél
számára elfogadható megoldást találni –
bírósági eljáráson kívül.

A beérkezett panaszok főként a minő-
ségi szavatossági kifogásokra, a termék-
bemutatókra, illetve az online vásárlá-
sokra vonatkoznak.

A közvetítés mellett a testület fontos
feladata a tájékoztatás. A Győrben heten-
te három alkalommal rendelkezésre álló
szolgálat szakértői mind a fogyasztók,
mind a vállalkozások számára adnak ta-
nácsot az őket megillető jogokkal és kö-
telezettségekkel kapcsolatban.

A közel húsz éve működő testületről,
a végzett munkáról összességében el-
mondható, hogy a testület ellátja törvé-
nyi feladatait és célkitűzéseit, meghatá-
rozó szerepet tölt be a gazdasági közös-
ségek életében.

Érdemes tehát igénybe venni a Békélte-
tő Testület szolgáltatásait!

Elérhetőségek:
Telefon: 06-96/520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Web: www.bekeltetesgyor.hu
Cím: Győr, Szent István út 10/A, 
földszint 17.

Ügyfélfogadási idő:
Kedd 9–12 óra
Szerda 13–15 óra
Csütörtök 9–12 óra

Perlekedés helyett 

MEGEGYEZÉS

A postán tudtuk beszerezni
azokat a kulcstartókat, amiket
tűzoltóautó, mentőautó, sárga
kisautó és kisrepülő verzióban
vásárolhatnak meg a segíteni
vágyók. Mindegyik járgány vilá-
gít és hangot ad ki, így a kék
lámpások szirénáznak, amely
főként munkatársaink gyerme-
keit varázsolták el. Kollégáink
segítségével hamar meg-
lett az egész kollekció, s
többen is ígérték,
vesznek még a kulcs-
tartókból. Sőt, a COB
névre hallgató színes
zseblámpák is népsze-
rűek nálunk is, a marke-
tingeseink csaptak le rájuk.
Ezek erős fényt adva világíta-
nak, bárhova könnyedén ma-
gunkkal vihetjük, vagy éppen a
kocsiba bekészítve is jó szolgá-
latot tehetnek.

Bajzát Zsuzsi rádiós műsor-
vezető azt is elárulta, miért a
mentőautó mellett döntött: „A
párom keresztfia, Gergő nagy
mentőautó-rajongó. Igazából
mindenféle autót szeret, de
már háromévesen is tudja,
hogy nagyon fontos munkát vé-
geznek azok a nénik és bácsik,

akik a szirénázó autóval men-
nek. Fontosnak tartjuk, hogy a
gyerekek a játék közben is ta-
nuljanak az életről, így biztosan
elmeséljük majd neki, hogy ki-
nek, és hogyan segített ő is en-
nek a menő mentőautónak a
megvásárlásával.”

A saját márkás termékekkel
kapcsolatban megkerestük a
Vöröskereszt sajtóosztályát is,
akik megosztották velünk, mi-
ért is tartották fontosnak, hogy
ilyen termékekkel jelentkezze-
nek: „Két éve, hogy első saját
márkás termékeinket a piacra
dobtuk, hogy szabad felhaszná-
lású forrásokhoz jussunk, ame-
lyeket működésre, illetve azok-
ra a tevékenységi területekre
fordíthatunk, amelyekre keve-
sebb adomány érkezik. Az au-

tós és a COB kulcstartók után
60 forint, a csíptethető olvasó-
lámpa után 120 forint, az elem-
lámpa és fejlámpák után 150
forint érkezik a Magyar Vörös-
kereszthez. Szervezetünk eddi-
gi bevétele 3,5 millió forint volt,
amelyet elsősorban szállítási
költségekre fordítottunk, hogy

a rászorulókhoz minél
előbb eljussanak az ado-

mányok. Ez több ezer
nélkülöző családot je-
lent, akiknek a helyze-
tén gyorsan tudott se-

gíteni szervezetünk. A
Vöröskereszt kereskedel-

mi tevékenységének eredmé-
nye azt mutatja, hogy az em-
berek jó szívvel vásárolják a sa-
ját márkás termékeket, ezt
egyébként a postákkal együtt
már az országban 263 helyen
tehetik meg” – nyilatkozták la-
punknak.

Jelenleg tehát ezek szerez-
hetők be, de 2018 végéig még
kávédesszertet és kávédrazsét,
2019 második felében illatosí-
tott kézfertőtlenítőket is szeret-
nének piacra dobni, férfiak,
nők és gyermekek számára, 50
ml-es kiszerelésben.

Tûzoltóautót,
kisrepülôt és zseblámpát

is vásárolhatunk 

A Győr+ Média mindig szívesen
áll a jó ügyek mellé, a Magyar
Vöröskeresztnek is segítettünk
már többször  is. Most kollégá-
inkkal fogtunk össze, hogy fel-
hívjuk a figyelmet a saját már-
kás termékeikre, amelyekkel
mindenki támogathatja a mun-
kájukat.

A VÖRÖSKERESZTNEK!
MI MÁR SEGÍTETTÜNK Szerző: Havassy Anna Katalin

Fotó: Marcali Gábor
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Radó sétány
Az 1820-ban lebontott várhoz

tartozó bástya helyén alakult ki
a Rábán a sziget, amelyen kez-
detben kert volt. Ezt 1836-ban a
város megvásárolta tulajdonosá-
tól, Fray Jánostól, hogy azt „a vá-
ros csinosításáért és édesgetésé-
ért a közgyönyörködtetés helyé-
vé tegye” (Borbíró–Valló: Győr
városépítési története). Koráb-
ban a sziget északi részét Séta
térnek hívták, a déli rész kapta
meg a Radó tér nevet. Itt épült
fel a város első kőszínháza, amit
csak képről ismerhetünk, mert
1883-ban lebontották. Sok feled-
hető név után 1991-ben kapta
meg mai nevét. Radó Kálmán
(1844–1899), a Rába-szabályo-
zás kormánybiztosa, a Rába-sza-
bályozási Társulat elnöke, akinek
irányításával 15 év alatt valósult
meg a Rába és mellékfolyóinak
szabályozása.

Rákóczi Ferenc utca (9022)
II. Rákóczi Ferenc (1676–1735)

magyar főnemes, erdélyi fejede-
lem, a „Rákóczi-szabadságharc”
vezetője. Nevét, tetteit örökíti
meg a Rákóczi-nóta, amit Hector
Berlioz, Liszt Ferenc, Bihari János
és Erkel Ferenc is átírt, felhasznált.
További emlékőrzők többek kö-
zött a papírpénzeken is található
(ötven pengő 1926, ötven forint
1951, 500 forint 1998, 2018). Ke-
vés olyan település van Magyaror-
szágon, ahol ne lenne róla utca,
tér elnevezve.

Révai Miklós utca (9021)
Révai Miklós (1749–1807)

nyelvész, egyetemi tanár, a máig
használt szóelemző helyesírási
alapelv megalkotója, „A Magyar
Nyelvnek Legelső Tudós Esmérő-
je”, tanára volt a mai, róla elne-
vezett gimnáziumnak 1787–
1795 közötti években, amit ak-
kor Győri Királyi Nemzeti Főbb
Rajzoló Iskolának hívtak.

Czvikovszky Tamás

A világsztár énekes, Plácido Do-
mingo által alapított nemzetközi
operaversenyre jelentkezők többsé-
ge már rangos zenés színpadokon
bizonyította tehetségét, azonban vi-
lágkarrierjük elindulásához az Ope-
ralia az egyik legfontosabb mérföld-
kő. A koncert előtt az este fővédnö-
ke, Borkai Zsolt polgármester mon-
dott köszöntőt, amelyben kitért ar-
ra, hogy nagy öröm és megtisztelte-
tés egy ilyen rendezvénynek ott-

hont adni. „Győrben mindig gazdag
kulturális élet volt és lesz is. Nem
véletlenül pályáztuk meg a 2023-as
Európa Kulturális Fővárosa címet.
Ez a rendezvény is kiváló arra, hogy
megerősítsük: esélyesek lehetünk a
végső győzelemre! A pályázat mot-
tója: Mi vagyunk az áramlás!, így
most mit is kívánhatnék még, mint
hogy áramoljanak a dallamok és le-
gyen egy felejthetetlen esténk!” –
tette hozzá a városvezető.

Az est folyamán hallhattuk Adela
Zahariát, Marco Ciaponit, Leon
Kimt és különleges vendégként a
győri születésű Polyák Lillát, aki a
musicalek világába engedett bete-
kintést a közönségnek, s a koncert
elején hangsúlyozta: Győr az ottho-
na, ide mindig hazatér, s bár igen-
csak feszített a nyári programja is,
egy pillanatig sem gondolkodott,
amikor felkérték a szereplésre,
azonnal igent mondott.

2018. augusztus 24.
Az új operasztár-nemzedék ünnepelt énekesei lép-
tek fel a Voices of 2018! koncerten múlt szomba-
ton este a Széchenyi téren.

Szerző: Bodrogi Sára
Fotó: O. Jakócs PéterA HANGOK ÁRAMLÁSA
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Prof. dr. Lakatos István, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara Kézműipari Tagoza-
tának elnöke felidézte, 16 évvel ez-
előtt azért hívták életre a programot,
hogy a pékek összemérhessék tudá -
sukat a szakma és a közönség előtt, s
hogy a győriek egy gasztronómiai

rendezvényéhez csatlakozik a Ke-
nyérfesztivál, így a Dunakapu térre lá-
togatókat sokszínű, gazdag termékkí-
nálat, színes vásári forgatag, jó ízek,
izgalmas gyerekprogramok és zenés
műsorok várják. Idén is bemutatják
tudásukat, termékeiket a kisalföldi
nép- és iparművészek. 

A fesztivál az összefogás jelképe is,
hiszen a GYMSM KIK Kézműipari Ta-
gozata a győri és a megyei önkor-
mányzattal, a megyei kormányhiva-
tallal, a Veres Péter Mezőgazdasági
és Élelmiszeripari Szakgimnázium,

Szakközépiskola és Kollégiummal,
a Magyar Pékszövetséggel, a

Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarával és még sok
más szervezettel együtt-
működve hozza létre a
rendezvényt.

Az elnök hangsúlyozta:
szeretnék, ha a köztudatban

az emberek ismét pozitív tartal-
makat kapcsolnának a pékszakmá-

hoz, a kenyérkészítéshez, az igazi, jó
kenyér fogalmához. Legyen ismét
presztízs a pékszakma és tiszteljük
minőségi, „mindennapi kenyerün-
ket”! (x)

A borlovagrendek felvonulásával kezdődött csü-
törtökön a XI. Győri Bornapok – Bor-, Borlovag és
Gasztronómiai Fesztivál, és egészen vasárnapig tart:
16 borvidék 61 pincészete kínálja a borokat a Szé-
chenyi és a Dunakapu téren, számos koncert várja a
kilátogatókat, lapunk megjelenésének napján, vagyis
pénteken pedig sztárvendéggel zárjuk a nyarat.

A Városház téren felállított színpadra Kelis Ro-
gers amerikai  R&B énekesnő lép 21 órakor, s
olyan slágereket hoz többek között, mint például
a Trick me, a Milkshake és a Bossy. (Esőnap: szom-
bat 21 óra.) A koncertet követően tűzijátékot lát-
hatunk. A nyárzáró koncert biztonságos lebonyo-
lítása érdekében forgalomkorlátozásokra kell szá-
mítani, amely a buszjáratok közlekedését is érinti.
Az önkormányzat ingyenes éjszakai járatokkal se-
gíti a koncerten részt vevők hazajutását, erről rész-
letesen az augusztus 17-én megjent Győr+ Heti-
lapból, és az enykk.hu oldalon tájékozódhatnak.

Természetesen koncertek szombaton és vasár-
nap is lesznek a Széchenyi és a Dunakapu téren,
fellép  például a The Bits együttes, Horányi Juli és
a Swing à la Django és Marge.

Keresik a XI. Győri Bornapok – Bor-, Borlovag
és Gasztronómiai Fesztiválon Győr illatát. A Du-
nakapu téren található faházban hatféle illat kö-
zül választhatjuk ki, szerintünk melyik illene leg -
inkább városunkhoz. Az együtt kiválasztott illat
pedig olyan zárt terekben jelenik majd meg,
ahol sok ember megfordul, többek között a Ba-
ross úti Látogatóközpontban, az Audi Arénában
és az Olimpiai Sportparkban.

Ilyen például a „Casino fresh” fantázianevű il-
lat, amely megtestesíti a légiességet és a ragyo-
gást. Ezeken kívül energikus, élénkítő, letisztult,
modern, pezsgő, felemelő, vibráló, meleg és ott-
honos érzést kelt. Utóbbi kulcsszó a légtér-illa-
tosításban, amely világszerte elismert módszer:
használják többek között üzletekben, bevásárló-
központokban és természetesen rendezvények,
például esküvők hangulatosabbá tételében is.
Kulcsszó azért, hiszen a kellemes, később isme-

A Belvárosba költöztek a borászok

zárjuk a nyarat
KELISSZEL

rőssé váló illatot érezve, pillanatok alatt ottho-
nosan érezhetjük magunkat az adott létesít-
ményben. Egy jól kiválasztott illat belesimul a
térbe, nem tolakodik, viszont hozzájárul a kelle-
mes atmoszférához, vonzó környezetet teremt
és fokozza a hely adta élményt, helyiek és turis-
ták számára egyaránt.

Keressék tehát az „illatos faházat” a Dunaka-
pu téren vasárnapig, és szavazzanak, milyen le-
gyen Győr illata!

fesztivál keretében ismerhessék
meg a helyi pékségek különleges kí-
nálatát. A pékségek az eseményre
mindig újdonsággal, innovatív ke-
nyérrel készülnek. Hagyományosan
kenyér, finom pékáru és díszmunka
kategóriában mérik össze tudásukat
a pékek, és természetesen lesznek

kü-
löndíjak is. Ezúttal is megválasztják a
megye kenyerét és a fesztivál kiflijét,
ez utóbbi egyben a közönségdíj is. 

Harmadik éve, hogy a Védd a he-
lyit, vedd a kisalföldit! termelői piac

@kenyerfesztivalgyor
#kenyerfesztivalgyor 
www.gymskik.hu/
kenyerfesztival

Aki igazi, jó kenyeret szeretne kóstolni,
baráti és családi programra vágyik, an-
nak érdemes kilátogatnia a XVI. Euro-
regionális Kenyérfesztivál és Kézműves
Találkozóra szeptember 9-én 9–15 óra
között a Dunakapu térre. 

Legyen ismét presztízse a pékszakmának!

A megye kenyere,
a fesztivál kiflije

Válasszuk ki együtt 

Gyor illatát!´́
Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor
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A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális
Egyesület „Transznacionális értékkuta-
tás a népzene, a néptánc és a népmű-
vészet jegyében” címmel pályázatot
nyert az Emberi Erőforrás Operatív
Program keretében. Együttműködő
partnereikkel a közösségépítés és a sza-
badidő hasznos eltöltése terén végez-
nek kulturális antropológiai kutatást. A
kutatás arra irányul, hogy a magyaror-
szági, valamint a romániai, szlovákiai,
horvátországi területen élő falusi és vá-
rosi környezetben hogyan lehet haté-
konyan közösséget építeni és humán
fejlesztéseket végezni a néptánc, nép-

zene és népművészetek alkalmazásá-
val. Erre keres jó gyakorlatokat a Cifra
Műhely együttműködő partnerei segít-
ségével, a humán szolgáltatások terén
dolgozó hazai és külhoni szakemberek
körében. A szakértői célcsoportok a
művészeti, illetve kreatív alkotó foglal-
kozások, a humán szolgáltatások, a csa-
ládsegítő, gyermekjóléti, hajléktalanse-
gítési, közösségszervezés területen dol-
gozó szakemberek.

A pályázat első mérföldköve az au-
gusztus elején Écs község területén
rendezett szakmai hét volt. Műhely-
foglalkozásokat és tanulmányutakat

szerveztek mintegy 40-45 hazai és kül-
honi résztvevővel: voltak itt moldvai
csángók több mint ezer kilométerről,
gyimesi csángók a Kárpátok lábától,
felvidéki magyarok az Ipolyságból és
a Délvidékről horvát baranyaiak. A
műhelyfoglalkozások és a tanul-
mányutak szerteágazó témá-
kat öleltek fel, de mindent
összekapcsolt a hagyomá-
nyok, a népzene, néptánc
és népművészet oktatásá-
nak, e tudás alkalmazásának
vizsgálata, gyakorlatának lehe-
tőségei.

Nem a múltba révedés volt a cél,
hanem a magyarországi és külhoni kö-
zösségek napi életének megvitatása, a
munkájuk során tapasztalható nehéz-
ségeik, az általuk ismert társadalmi
problémák elemzése, tudásuk egy-
mással való megosztása. Volt szó a kö-
zösségszervezés online eszközökkel va-

ló támogatásáról, problémamegoldó
gondolkodásról, a zenei ízlés és az ér-
tékrend összefüggéseiről, a művészeti
gyakorlatok hatásvizsgálatáról, a segí-
tő szakmákra készülők készségeinek,
kompetenciáinak vizsgálatáról, a más-
sággal való bánásmódról. Mindezek a
témák mást jelentenek egy hazai váro-
si környezetben, és mást a határokon
túli kistelepüléseken, így komoly szak-
mai viták, tudásmegosztás zajlott a
program keretében. A programban
szervezett tanulmányutakon a környe-
ző települések értékeivel ismerkedtek
a résztvevők: Kajárpécen a közösség-
szervezés jó példáit, Nyalkán az alkotó
tevékenységek szerepét, a település
szakrális tereinek megismerését tűz-
ték ki célul. Egy hajnali túra keretében
Tényőn a mozgásos tevékenységek
fontosságáról, Écsen pedig a közössé-
gek biztonságáról esett szó.

A résztvevők a gasztronómiai ér-
tékeket bemutató közös ételkészítés-
sel zárták a szakmai hetet azzal az
összegzéssel, hogy van mit tanulniuk
egymástól, az út nem csak földrajzi
értelemben hosszú, a közös tanulás,
tapasztalatcsere érdemes a tartós
együttműködésre.

Kulturális antropológiai kutatás a Cifra Muhellyel

A HAGYOMÁNYOKAT!
Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: Cifra Műhely

A Cifra Műhely Közhasznú Kulturális Egyesület magáénak
vallja Sebő Ferenc Kossuth-díjas énekes, népzenekutató, a
népzenei és táncházmozgalom egyik elindítójának gondo-
latait, amely szerint: „A hagyományt nem ápolni kell, hisz
nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink
csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” 

ÉLJÜK MEG 

Van mit tanulniuk
egymástól

´́
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A komolyzenei esemény szervezése két éve kez-
dődött. S miután egy vándorfesztiválról van szó,
több várossal kellett versenyeznie Győrnek a ren-
dezési jogért, nem mellékesen arra az évre, ami-
kor is városunk egy másik pályázat sikeréért izgul:
sikerül-e elnyernünk az Európa Kulturális Fővárosa
címet 2023-ban. „Felvettem a kapcsolatot Ste -
phan Vermeersch-sel, az Európai Klarinét Szövet-
ség elnökével, a Nemzetközi Klarinét Szövetség el-
nökségi tagjával” – mesélte az előkészületekről
Varga Gábor. Az elnök a Győri Filharmonikus Ze-
nekar meghívására hivatalosan a városba érkezett,
megtekintette a leendő koncerthelyszíneket: a
Richter Termet és az Egyetemi Hangversenyter-
met, illetve a hoteleket, ahol a művészeket lehet
majd elszállásolni. A látottakkal és tapasztaltakkal
kapcsolatban az elnökség nagyon elégedett volt,
tetszett nekik a város. „Stephan Vermeersch emel-
lett a zenekar elhivatottságát emelte ki a rende-
zéssel kapcsolatban.” A társulat mellett az ese-
ményt kiemelten támogatja a győri önkormányzat. 

A Győri Filharmonikus Zenekar idén
ünnepli hivatalossá válásának 50., míg
jövőre, az alapításának 125. évforduló-
ját. Az új évad mottója: Tradíció és in-
nováció – jelentette be Fűke Géza igaz-
gató, egy kedden tartott sajtótájékoz-
tatón, ahol a bérletek mellett, a ki -
emelt ünnepi koncertekről is szólt. 

Az igazgató elmondta: az évad kí-
nálatában ezúttal is világsztárok, visz-
szatérő vendégek és újdonságok is
szerepelnek. Érdemes sietni a vásár-
lással, mert van olyan bérlet, ami
már elfogyott. Az Istvánffy Benedek-
bérletben hallható lesz többek mel-
lett a világhírű, Grammy-díjas Arnold
Schoenberg Chor Wien kórus, akik a
győriekkel közösen Bach: János pas-
sióját adják elő.

A sajtótájékoztatón jelen volt Erwin
Otner, a kórus igazgatója, karmester,
aki évtizedek óta foglalkozik e művel.
Örömét fejezte ki, hogy a győri zené-
szekkel együtt adhatják elő az oratori-
kus művet, egy szakrális térben, a győri
Nagyboldogasszony-bazilikában. 

Az igazgató szólt a tavaly indított
17:18-as hangversenysorozatról is,
amellyel továbbra is a kisgyermekes csa-
ládokat, a vidékieket és az idősebbeket

kívánják megszólítani a kora esti, rövid,
egyórás koncertekkel. Az idei évad új-
donsága lesz a kamarazenekari hang-
versenybérlet, amelyben az együttes
kamarazenekara ad koncerteket az
Evangélikus Öregtemplomban, szólista-
ként pedig a zenekar művészei közre-
működnek.

Fűke Géza bemutatta a zenekar
frissen megjelent, három CD-ből álló
felvételgyűjteményét, amely Brahms
összes szimfóniája mellett a Tragikus
nyitányt és az Akadémiai ünnepi nyi-
tányt is tartalmazza.

A zenekar november 14-én nagysza-
bású gálaműsorral ünnepel, a szintén öt-
venéves The King's Singers énekegyüt-
tessel az Olimpiai Sportparkban, két nap-
pal korábban pedig olasz filmek zenéiből
hallhat tőlük válogatást a közönség szin-
tén az Olimpiai Sportparkban.

Dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
úgy fogalmozott, hogy a Győri Filhar-
monikus Zenekar a zászlóshajója a
Győr Európa Kulturális Fővárosa 2023
pályázatnak. A pályázat kapcsán pedig
nem csupán gazdagodik a város prog-
ramkínálata, hanem új beruházások is
megvalósulnak, mint például a zenekar
számára egy új koncertterem építése.

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor

INNOVÁCIÓ
TRADÍCIÓ és

az új évad mottója

Európai
Klarinétfesztivált 

„Klarinétos csillaghullás lesz Győrött augusz-
tus 28–31. között” – szólt a művészeti veze-
tő, Varga Gábor ajánlása, hiszen az Európai
Klarinét Szövetség döntése nyomán váro-
sunkban rendezik meg a 8. Európai Klarinét-
fesztivált. Az eseményről a Győri Filharmo-
nikus Zenekar keddi sajtótájékoztatóján be-
szélt a nemzetközi hírű klarinétművész, a
Széchenyi István Egyetem Művészeti Kará-
nak klarinéttanára. A fesztivál célja népszerűsíteni a hangszert, a világ-

hírű szólisták a nemzetközi trendekkel ismertethetik
meg a szakmát és a közönséget. A fellépőkkel kapcso-
latban Varga Gábor büszkén emelte ki, hogy sikerült
olyan szereplőgárdát meghívni, ami párját ritkítja. Győ-
rött lép a közönség elé többek között korunk egyik leg-
híresebb klarinétművésze, Sharon Kam, itt lesz Pavel
Vinnitsky, a New York-i Filharmonikus Zenekar klari-
nétművésze, Eddy Vanoosthuyse, a Brüsszeli Filhar-
monikusok klarinétművésze és Calogero Palermo, a
Royal Concertgebouw Orchestra klarinétművésze. 

A zsinagóga épületében a nemzetközi hangszer-
gyártó cégek kiállítást rendeznek, illetve két korcso-
portban fiatal tehetségek mérik össze tudásukat. A
fesztiválnapokat gálakoncertek zárják a Richter Te-
remben, ahol a művészeket a Győr Symphonic Band
és a Győri Filharmonikus Zenekar kíséri, többek kö-
zött Berkes Kálmán vezényletével. Az eseményre bér-
let és napijegy is váltható, illetve további információk
elérhetőek a fesztivál hivatalos honlapján, a clarinet-
festivalgyor2018.com-on.

Városunkban rendezik meg a

8. Szerző: F. M.  
Fotó: Marcali Gábor



Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

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!
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Zur
Nacht der Tiergärten am

Freitag, den 31. August erwartet
der Győrer Xantus János Tiergarten seine

Besucher mit einem buntem Programm
und verlängerten Öffnungszeiten. Die
Veranstaltungen beginnen um 16 Uhr
und dauernd bis 22 Uhr an, u.a. gibt
es Fütterungen zum Zuschauen, ei-
ne Zoo-Show, Tierpräsentationen

und auch eine Mutprobe.
Die Győrer Teufelsreiter Show bekommt das Publikum

am Sonntag, den 26. August ab 20 Uhr 30 auf der Győr-Gyir-
móter Rodeo Ranch sehen. Im ersten Teil des Abends gibt es
eine Auswahl aus den erfolgreichen Shows der Jahre 2017-2018
zu sehen, im zweiten Aufzug wird dann das musikalische Rit-

terspiel „St.Ladislaus, der Ritterkönig” unter der Regie
von Derzsi György aufgeführt.

Győr ist von 28.-31. August Gastgeber
des 8. Europäischen Klarinettenfestivals. Die

ausergewöhnlichen Veranstaltungen, Konzerte
und Qausstellungen wenden sich nicht nur an die

Fachvertreter, sondern bieten allen Interessierten
ein besonderes Erlebnis. Deatiliertes Programm:

auf der Webseite http://www.clarinetfestival-
gyor2018.com.

Im Rómer Ház Gartenkino (Teleki László u. 21.)
wird am 30. August ab 20:30 Uhr der italie-
nisch-französische Musikfilm „Sommer” in Ori-
ginalsprache gezeigt.  

Vierhändig - Vadász Attila und
Soós Gábor geben am 31. Au-
gust ab 19 Uhr in der Győrer
Szent Imre Kirche ein Orgel-
konzert.

A Győri Ördöglovasok show-műsorát lát-
hatja a közönség augusztus 26-án, vasárnap
20.30-tól a győr-gyirmóti Rodeo Ranch-en.
Az est első részében válogatást láthatnak a
2017–2018-as év sikeres előadásaiból, a
második felvonásban pedig Szent László, a
Lovagkirály című zenés lovagi játékot mutat-
ják be Derzsi György rendezésében.

Ismét egy izgalmas versenyre várják
a kutyabarátokat a győrzámolyi sport-
pályára, ahol szeptember 1-jén és 2-
án immár hatodik alkalommal rende-
zi meg a Szigetköz Agility Kupát az A-
Team Győri Agility Egyesület, amelyre
az ország minden tájáról, valamint
külföldről is neveztek.

A Rómer Ház kertmo-
zijában (Teleki László
u. 21.) a Nyár című
orosz–francia zenés fil-
met vetítik eredeti
nyelven augusztus 30-
án 20.30-tól. 

Négykezes címmel Va-
dász Attila és Soós Gá-
bor ad közös orgona-
koncertet a győri Szent
Imre Plébánián augusz-
tus 31-én 19 órától.

A győri Xantus János Állatkert színes programokkal és hosszabbított
nyitvatartással várja a látogatókat az Állatkertek Éjszakáján, augusztus
31-én, pénteken. A programok 16 órakor kezdődnek és 22 óráig tarta-
nak, lesz látványetetés, Zoo-Show, állatbemutató és bátorságpróba is. 

Vigyázz, kész, kilövés! címmel interaktív ki-
állításon vehetnek részt a gyerekek az Árkád-
ban, ahol az űrhajósok, a bolygók és az űruta-
zás világával ismerkedhetnek meg. A prog-
ram szeptember 2-ig látogatható.
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A rendezvény fő helyszíne a Széchenyi tér,
ahol nagy LED-fallal, 350 nézőt befogadó alkal-
mi mozitérrel várják az érdeklődőket. Szabad-
téren láthatók a régmúlt legnagyobb magyar
filmcsillagai, a Hyppolit, a lakáj című alkotás-
ban, feltűnik egy mindenki számára ismerős ze-
nés kultfilm és a jelenkor egyik legnagyobb ha-
zai mozisikere is.

A Hyppolit, a lakáj – mely a fesztivál nyitófilm-
je – szeptember 7-én látható. Az 1931-ben be-
mutatott filmvígjáték az egyik első magyar han-
gosfilm, amely a kor nagy sztárjait vonultatta fel:
a korszak legnagyobb slágerzeneszerzőjét, Eise-
mann Mihályt, a film forgatókönyvíróját, Nóti Ká-
rolyt, valamint mellettük három legendás szí-
nészt, Csortos Gyulát, Kabos Gyulát és Jávor Pált.
A filmet 2000-ben beválasztották az Új Budapes-
ti Tizenkettőbe, 2012-ben pedig bekerült a Ma-
gyar Művészeti Akadémia tagjai által kiválasztott
legjobb 53 magyar alkotás közé. A vetítést köve-
tően a Hot Jazz Band zenél.

A Csinibabával, vagyis a '90-es évek végének
kultikussá vált, szinte mindenki által ismert vígjá-
tékával is találkozhatunk a Széchenyi téren vasár-
nap 16 órától. A filmben slágerek csendülnek fel a
'60-as, '70-es évekből, a retró hangulatot pedig a
Mystery Gang fellépése fokozza a vetítés után.

Idén első alkalommal rendezik
meg szeptember 6–9-ig városunk-
ban az 1. Győri Filmnapok elneve-
zésű ingyenes programsorozatot.
A mozgókép szerelmeseit igazi cse-
megékkel, kultfilmekkel, közönség-
találkozókkal és koncertekkel ké-
nyeztetik majd a szervezők. Az ese-
ménynek három ismert és népsze-
rű városi helyszín lesz az otthona.

A Kincsem című film az utóbbi évek legnagyobb
magyar filmsikere, a csodaló története nem hiá-
nyozhat a Győri Filmnapok programjából sem. Az
alkotásról Nagy Ervin, az egyik főszereplő árul majd
el érdekességeket, és reméljük, kulisszatitkokat is.

A fesztiválon a legkisebbeket is várják programok-
kal, a Széchenyi téren látható lesz a Szaffii, Dargay At-
tila nemrég digitálisan felújított klasszikus mesefilmje,
mely biztosak vagyunk benne, hogy nemcsak a fiata-
lok számára jelent maradandó filmélményt. (x)

1. Gyori Filmnapok´́

KÖZÖNSÉGFILMEK szabadtéren
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Füzi Rozi Kapuváron nőtt fel, ahol
sok időt töltött dédnagymamájával.
„Mivel nem kerültem rögtön óvodá-
ba, a dédnagymamám vigyázott rám,
akivel közös udvarban laktunk. Nyu-
godt ember volt, aki nagy hangsúlyt
fektetett a hagyományokra is. Ráadá-
sul mindennél jobban szeretett me-
sélni és énekelni” – mondja Füzi Rozi,
akivel munkahelyén, a Győri Mosoly-
vár Óvoda Magyar Utcai Tagóvodájá-
ban beszélgetünk. 

Később a szülei beíratták óvodába,
amit eleinte nehezen fogadott el. Bár
hiányoztak dédnagymamája meséi, és
az együtt töltött idő, hamar feltalálta
magát. „Az óvónők egyöntetű vélemé-
nye az volt, hogy sokat beszélek, egy-
szer pedig azt mondták rám, hogy biz-
tosan boszorkány vagyok. Ez annyira
megérintett, hogy elhatároztam, ha
egyszer óvónő leszek, biztosan nem
fogok úgy viselkedni, mint egy boszor-
kány” – meséli nevetve az óvónővé vá-
lás történetét Füzi Rozi. 

Az általános iskolában is a magyar
nyelv és az irodalom vonzotta, rend-

szeresen szavalt és tagja volt az ének-
karnak is. Amikor nyolcadik osztály-
ban megkérdezték tőle, hogy mi sze-
retne lenni, azonnal rávágta, hogy
óvónő. Bár több tanára is javasolta,
hogy a pedagógusi pálya felé indul-
jon, ő kitartott gyermekkori vágya
mellett. „Így kerültem Kapuvárról
Győrbe, ahol a Zrínyi Ilona Gimnázi-
um és Óvónői Szakközépiskolában
kezdtem meg tanulmányaimat. A
képzés nagyon gyakorlatias volt, má-
ig örömmel gondolok vissza az ott el-
töltött esztendőkre.” Persze az isko-
lában eltöltött esztendők mellett, el-
ső kolléganőjének is nagy szerep ju-
tott abban, hogy hasznos tudást sze-
rezzen hivatásához. „Horváthné Erzsi
nénitől nagyon sokat tanultam. Mi-
előtt hazamentem, el kellett játsza-
nom neki, hogy másnap miként fo-
gom levezetni a foglalkozásokat” –
emeli ki Füzi Rozi, aki harmincéves
kora óta dolgozik az egykori Micimac-
kó Óvodában. 

Bár a mesék szeretetét gyerekko-
rából hozta, a mesemondás egy tá-

borban talált rá, ahol kézműves fog-
lalkozást tartott. Az egyik tikkasztó
délutánon leült a táborozók közé és
mesélni kezdett nekik, mert a gyere-
keknek éppen annyi ereje maradt a
nagy hőségben, hogy egy fa árnyéká-
ban hallgassák a történeteit. A mese-
füzér pedig ezzel útjára indult, hiszen
nem sokkal később, a tábor vezetője
meghívta egy rendezvényre mesét
mondani. Ennek lassan másfél év-
tizede, hogy a színpadon állva,
első ízben osztotta meg tör-
téneteit a hallgatósággal. 

Azóta már több megyébe
is eljutott, rendszeresen fel-
lépett a csornai könyvtárban,
a Gyermekek Házában, vagy ép-
pen Rábakecölön, Bábi néni Kincses-
házában. A meséi pedig, az előadás-
módon túl, attól válnak igazi élmény-
nyé, hogy a hallgatóságot is bevonja a
történetbe. A jelmezek nagy részét
maga készíti, és nála a kisebbek mel-
lett, a felnőttek is gyakran szerephez
jutnak. „Ha olyan helyen vagyok,
igyekszem a felnőtteket is bevonni a
mesékbe. Sőt, vannak kifejezetten fel-
nőtteknek szóló történeteim is.” 

Miközben Füzi Rozi mesél, nem
csak ő maga, hanem a közönsége is
kiszakad a mindennapokból. „Azért
szeretek mesélni, mert miközben

hallgatják, megnyugszanak a gyere-
kek. A figyelmük egy dologra össz-
pontosul, és nem zökkenti ki őket az
a rengeteg információ, amivel a min-
dennapokban találkoznak. Ráadásul
egy-egy mese csodálatos anyanyel-
vünk szépségeit is bemutatja, és fej-
leszti az élőbeszéd megértését is” –

magyarázza a mesemondó, aki sze-
rint a gyerekek ma is ugyanolyanok,
mint régen, de a környezet sokat vál-
tozott, amihez alkalmazkodni kell. 

Éppen ezért a leendő óvónők szá-
mára is vannak jó tanácsai, amik biz-
tosan elférnek a hamuban sült pogá-
csa mellett. „Elengedhetetlen, hogy
kivétel nélkül érdekeljék őket a gye-
rekek. Próbálják megközelíteni és
megérteni őket. Legyenek kitartóak,
imádják őket és játszanak velük mi-
nél többet. Ha ez sikerül, varázsló vál-
hat belőlük.” 

Óvónő, mesemondó, és rajong a gyerekekért. Az elmúlt évtize-
dekben Füzi Rozáliát rengeteg óvodás zárta a szívébe, de meséi
kapcsán az iskolások és a felnőttek között is számos rajongót
szerzett magának. A történetek szeretetét gyermekkorából hoz-
ta, dédnagymamája egy életre szóló útravalót adott neki. 

A gyerekek ma is 
ugyanolyanok, 

mint régen

Köztünk élnek

Generációk

HALLGATJÁK
a meséit
Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor 
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Életünk nem mindennapi ízei

Bem Józsefről olvasok egy padon, a
róla elnevezett téren. Internet, több
történelemkönyv, s tanulmány okosít,
különböző korokban íródtak, frissül-
tek, mindegyikben van elhallgatás,
vagy a valóság szakszerű kikerülése,
néhányból pedig elfogult ostobaságok
kiabálnak. Nem irigylem a történelmi
hősöket, az idő múlásával ember mi-
voltuk elfelejtődik, hibátlan szobrok
lesznek. Gondolom, ez még csak elvi-
selhető, nagyobb baj, amikor saját esz-
ményeinkhez, rögeszméinkhez hami-
sítjuk őket. Pedig az igazi hősök attól
maradandóak, hogy nem nekik kell
hozzánk, az utókorhoz alakulniuk, ha-
nem nekünk hozzájuk. Az ő kiemelke-
dő értékeikhez, kiállásukhoz,
önfeláldozásukhoz. Bár
az önfeláldozást
már nem is kelle-
ne említenem,
hiszen az az-
tán végképp
nem divat, in-
kább szánal-
mas gyenge-
ségnek szá-
mít mostaná-
ban.

Nos, ennek a
nádorvárosi térnek
a névadója cseh erede-

tű lengyel nemesi családból szárma-
zott, Krakkóban tüzérnek tanult –
amikor idáig jutok az olvasásban,
szinte hallom, ahogy Cseh Tamás er-
ről a városról énekel: „Pompás haj-
nalban fürge szerelvény vágtat, ro-
bog velünk,/ osztrák öngyújtóm láng-
ja fellobban, Krakkó felé megyünk./
Szemedben tükröződik az étkezőko-
csi,/sörfoltos abroszunkon 65 zloty.”

Bem mérnöknek tanult, harci
röppentyűket talált ki, bejárta Nyu-
gat-Európát, sokak szabadságát véd-
te, főleg a lengyelt, de a magyart is
(„Mi ne győznénk? hisz Bem a vezé -
rünk”, írja Petőfi). Amikor Törökor-
szágba kényszerült emigrálni, áttért

az iszlám hitre, nehogy ki-
adják lengyel honfitár-

saival egyetemben,
másrészt pedig

csak így léphe-
tett be a tö-
rök hadse-
regbe, me-
lyet hozzá
akart segíte-
ni a cári ura-

lom elleni
győzelemhez.

Szíriai parancs-
nokként Aleppó-

ban hunyt el, hamvait

később hazavitték a hazájába, Len-
gyelországba. 

A Bem téren – hol máshol – áll a
lengyel–magyar emlékmű. 2006-ban
emelték, avatásán itt volt Lech
Kaczynski, a Lengyel Köztársaság akkori
elnöke, valamint Sólyom László ma-
gyar államfő is.  Kis halom tetején áll a
két öröklétű tölgy, mely a lengyel köz-
író, Stanislaw Worcell szerint külön tör-
zset növesztett, de „gyökereik a föld
alatt messze futnak, összekapcsolód-
nak, és láthatatlanul összefonódnak”.
Az avatás után aláírták a Győri Deklará-
ciót, ennek hatására a magyar Ország-
gyűlés március 23-át a Magyar–Len-
gyel Barátság Napjává nyilvánította.

Négy évvel az avatás után gyász-
mécsesek gyúltak az emlékműnél.
Kaczynski repülőgépe Oroszország-
ban a földbe csapódott, s mindenki
meghalt a fedélzeten. 

Most frissen zöldell a park, a futó-
pályán elszánt civilek – értsd: szem-
mel láthatóan nem sportolók – ko-
cognak az egészségükért, a pálya kel-
lően ruganyos, azt mondják, kíméli a
lábat. A patika előtti útszakaszt még
nehéz megközelíteni, teljesen átépí-
tik. A térnek ezt az oldalát az egész-
ségügy vette birtokába. A gyógyszer-
tár épületében egyre több magánor-
vosi rendelő nyílik. A Dugonics utca

kezdeténél a megjegyezhetetlen ne-
vű szakgimnázium még kihalt. A vele
szemközti sarkon áll a Központi Sta-
tisztikai Hivatal megyei épülete. Ez a
hivatal fontosabb annál, mint ami-
lyennek látszik.  Nemcsak számokat,
adatokat gyűjt, hanem olvasni tud
belőlük, pontos tükre mindennapja-
inknak. Méri, hogyan nőnek a bérek,
mennyi a munkanélküli, milyen mér-
tékben felszereltek a háztartások,
hány milliárddal járul hozzá a megye
és a város a nemzeti jövedelemhez,
milyen az itt lakók végzettsége, kor-
fája, és még ezer dolgot összegyűjt,
rendszerez. Régebben az újságírók
talán gyakrabban kértek tőlük segít-
séget a cikkeikhez, s ezeket a forráso-
kat meg is nyitották nekik. Itt, az épü-
let előtt felidézzük dr. Fekete Tibort,
a KSH nyilvánossághoz mindig kész-
séges megyei igazgatóját, akit nem-
rég kísértünk utolsó útjára.

A Bem téren és környékén magasak
az ingatlanárak. Jó környék, mondják a
régi polgárok. Ja, jó hely, nyugtázza egy
férfi a Galamb utcából, ő csak fél éve
költözött be faluról a városrészbe.  

A téren van egy kézilabdapálya,
amit persze focira használnak a kör-
nyékbeliek. Beton az alja, azt remélik
a tűző napon is ott futkározó fiatalok,
hogy egyszer majd „benövi a fű”.

Gyökereik
a föld alatt

messze futnak,
összekapcsolódnak,

és láthatatlanul
összefonódnak 

Mióta a Galamb és a Petz utca közti szakaszt felújították,
úgy néz ki a Bem tér, mint a népszerű meséből a Tesz-Vesz
város. A városrész képviselője mondja ezt a térről, ahol pi-
henőpark, sétatér, futópálya, s a lengyel–magyar barátság
emlékhelye van, tavasszal és nyáron pedig nyiladozó ti-
nédzserek csókolóznak lomb alatti padjain.

SÉTÁNY

TÖLGYKét öröklétu 

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor
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A magyar utazók körében az el-
múlt évekhez hasonlóan kedvelt úti
cél Görögország – osztotta meg Hor-
váth Anna, a Medici Travel Utazási
Iroda utazásszervezője. Elmondta azt
is, a népszerű Zakinthosz és Rodosz
mellett a különlegességnek számító
Santorini és Mikonosz is kedvelt volt
a győri utazók körében. A jó ár-érték
arányú apartmanok mellett a luxus-
hotelek is megtalálhatók, így minden
érdeklődő tudott választani a pénz-
tárcájának a függvényében. 

Görögország és a még közelebbi
Horvátország mellett felkapott úti cél
volt idén Spanyolország is. Mind a
családosok, mind a fiatalok körében
kedvelt hely Mallorca, de sokan vá-
lasztották a Kanári-szigetek kedvelt
üdülőhelyeit is.

Nyaralás alatt az emberek egyre
többet költenek, ezért pedig több ké-
nyelmet is szeretnének. 

Akik itthon töltötték szabadságukat,
azok közül a legtöbben a Balatont vá-
lasztották. A több mint egy hónapos
kánikula miatt a déli és északi part ösz-
szes szálláshelye foglalt volt, hétvégé-
ken egyszerűen lehetetlen volt szállás-
hoz jutni a magyar tenger partján.

A közelmúltban közzétett felmérés
szerint, ha üdülés, akkor Balaton. Úgy
tűnik, ez a megállapítás még erősen

tartja magát, hiszen a felmérésben részt
vevők 31 százaléka mondta azt, hogy
nem jár minden évben a magyar ten-

gerhez. 27 százalékuk évente
minimum egyszer, 17 százalé-
kuk legalább kétszer ellátogat
a Balatonhoz, de olyan válasza-

dók is voltak, akik több mint
nyolc alkalommal utaznak egy év-

ben a magyar tengerhez. Ami a kor-
osztályokat illeti, az adatokból az derült
ki, hogy a 25 és 29 év közöttiek szeretik
a legjobban a tavat: 36 százalékuk éven-
te egyszer biztosan kiül a tó partjára. 

A nyár lassan búcsúzóra fogja ma-
gát, az utazási irodákban azonban
nem csökken a forgalom. Sokan kel-
nek útra ősszel is. Barcelona, Nápoly,
London foglalja el a TOP-listás helye-
ket, de Szicília, Madeira is kedvelt
őszi célpont. 

Az idei ősz egyik felkapott helye
lett Szentpétervár, ahová pótcsopor-
tokat indítanak a szervezők – mond-
ta el Horváth Anna.

A másik nagy kedvenc Lisszabon,
az ide induló csoportokban is alig
van már szabad hely. 

Az utasok tudatosan tervezik a
nyaralást, őszölést vagy éppen síe-
lést. Vannak, akik már most lefoglal-
ják a téli utakat, de az sem ritka,
hogy a jövő nyári utakra is egy évvel
korábban jelentkeznek. Ilyenkor akár
30-40 százalékos előfoglalási kedvez-
mény is kapható.

Az
utazási irodákban

nem csökken 
a forgalom

Hol nyaraltak a 

Dübörög a turizmus Magyarországon, nem csak hozzánk jönnek szívesen
külföldről, de mi magyarok is egyre többen kirándulunk a határon túlra. Jó
szezonjuk van az utazási irodáknak, érezhetően egyre többen és többet is
költenek kikapcsolódásra. A szokásos úti célok a legnépszerűbbek a nyári
hónapokban, a tengerpartok és a néhány napos városi kirándulások a leg-
menőbbek. Még csak augusztus van, de sokan már őszi, téli kiruccanásaikat
foglalják le, ez derült ki Győr egyik népszerű utazási irodájában.

GYORIEK?
Szerző: Győr+
Fotó: O. Jakócs Péter
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A település lélegzetelállítóan magasodik az utazó fölé, mint valami óriási, középkori lakótelep. És
nem tudni pontosan, hogy hol végződik a szikla, és hol kezdődnek az épületek. Este pedig csak
még látványosabb ez a hatás. Semmi sincs egy szintben, semmi sem párhuzamos vagy merőleges.
Minden utca más, és minden sarkon a város új arca tárul elénk. 

+36-96/200-203 • +36-30/998-6633

PEGAZUS TRANSZFER • TÖBB MINT REPTÉRI TRANSZFER
A kényelmes nyaralás Önnek is jár

AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBANwww.pegazustranszfer.hu 
TÖBB MINT

NON-STOP telefonos ügyelet: +36/30/998-6633

„Háztól-házig” személyszállítás • Különbözô típusú járatok, akár 17 fôig
DISZKONT JÁRATOK akár
2.999 Ft/fô/út áron

INGYENES Wifi, INGYENES BANKKÁRTYÁS fizetés

BUDAPEST, BÉCS, POZSONY repülôterekre és EGYEDI utakra is!

Ragusában járunk, Szicília ke-
vésbé felkapott, délkeleti részén,
melynek történelmében jelentős
szerepet kapott az Etna, Európa
legmagasabb és egyben legaktí-
vabb tűzhányója. 1693-ban ugyan-
is megremegett a föld. A hegytől

délre pedig nem kevesebb, mint
45 település dőlt össze szinte telje-
sen. De volt a katasztrófának pozi-
tív hozadéka is. A városok egysé-
ges, szép, egyedi stílusban épültek
újjá, melyet ma úgy nevezünk: szi-
cíliai barokk. És melyet az UNESCO
2002-ben a világörökség részévé
emelt. 

A város
A nagy földrengés után Ragusa la-

kossága két részre szakadt – volt, aki a
régi dombon (Ragusa Ibla), míg mások
a szemközti fennsíkon (Ragusa Superi-
ore) építették fel új otthonukat. Las-
san pedig a két városrész teljesen ösz-
szeért. Ennek köszönhetjük, hogy a te-
lepülés mai látképe kicsit olyan, mint-
ha valaki egy hatalmas dézsából borí-
totta volna ki a domboldalra a házakat. 

Ragusában közlekedni nem egysze-
rű, hiszen hol egy sziklafal, hol egy
lépcsősor, hol egy szűk sikátor teszi
lehetetlenné a kocsival való tovább-
haladást. Érdemes tehát a város mi-
nél nagyobb részét gyalogosan felfe-

gyönyörködtetők és szív-
melengetők. A város sajá-

tos színe onnan ered, hogy
a nap narancsos tónusúvá ér-

lelte az épületek alapanyagát, az
eredetileg fehér mésztufát.

Hasonlóan izgalmas Modica óváro-
sa is, amely két szomszédos dombon,
illetve a közöttük húzódó völgyben te-
rül el. Érdemes tehát a kényelmeseb-
bik túracipőnket elővenni. Modicában
találjuk Európa egyik legmagasabb
völgyhídját is, ami 120 méterrel emel-
kedik a talajszint fölé. Emellett pedig
kiválóak a környék strandjai is: Marina
di Ragusa hosszú, homokos partjáról,
Marina di Modica pedig izgalmas ho-
mokdűnéiről nevezetes.

dezni, még akkor is, ha viszonylag ko-
moly szintkülönbséggel számolhatunk. 

A legfontosabb turistaút a Via Sca-
le – egy hosszú lépcsősor, amely a
völgyből a felső városrészbe vezet. És
melynek tetején elkészíthetjük a tö-
kéletes szelfit, vagy a tökéletes pano-

rámafotót. Az óváros központja pe-
dig a székesegyházról elnevezett Pi-
azza Duomo, ahol esténként hangu-
latos teraszhelyiségek várják az utcá-
ra kirajzó turistákat és helyieket.

A környék
Ragusa közelében bőven találunk

hasonlóan szép, késő barokk települé-
seket. Ezek közül a leghíresebb Noto,
melynek aranysárga palotái szemet

@napolytoldelre

Szerző, fotók: Kisté
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MINDEN SZINTEN 

Ez a Ragusa nem az a Ragusa
A Ragusai Köztársaság egykor
Velence komoly vetélytársának
számított. A városállam 1358-
tól 1808-ig létezett, de nem Szi-
cíliában, hanem a mai Horvátor-
szág területén. Dubrovnik váro-

sának középkori neve ugyan-
is szintén Ragusa volt.Fagylaltban az igazság

Ragusa főterén működő Gelati
Divini cukrászdában bor alapú
fagylaltokat is kóstolhatunk. El-
nyalhatunk például egy  chardon-
nay-muskotály cuvée-t, vagy egy
kétgombócos rozét. A fagyizó ne-
ve szójátékra épül, a „divini” kife-
jezés ugyanis értelmezhető úgy
is, mint „isteni”, meg úgy is, mint
„borból készülő”.

Érdemes 
a legkényelmesebb

túracipônket
elôvenni 

´́
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Klasszikusok új köntösben
Klasszikus leves és előétel, kissé újragondolt változatban. Ezen a héten izgalmas fogásokat
ajánlok, amelyeket a hobbiszakácsok is bátran felvehetnek a könnyen és gyorsan elkészít-
hető finomságok listájára. A kalapos alapanyagok és a gyümölcsök is gazdagok vitaminok-
ban és ásványi anyagokban, és rendkívül ízletes ételek készíthetők belőlük.

VARGÁNYAKRÉMLEVES
grillezett gombákkal

Hozzávalók a leveshez:
2 db közepes vöröshagyma,
500 g csiperkegomba,
300 g vargánya, 150 g vaj,
100 ml száraz fehérbor
só, bors, 20 g fokhagyma

A vöröshagymát a durvára vágott csiperkével
jól megpirítom. Mindaddig hőkezelem, amíg a
gombák alól a víz teljesen el nem fő. Ekkor hozzá-
adom a vargányát és a zúzott fokhagymát, sózom,
borsozom és annyi vízzel felengedem, hogy ellep-
je. Körülbelül 20 perc gyöngyöző főzés után a meg-
puhult gombákat a vajjal krémesre turmixolom, és
ha szükséges, sós vízzel hígítom.

A levesbetétnek szánt gombákat nagyobb da-
rabokra vágom és forró serpenyőben kevés olajon
alaposan lepirítom, enyhén sózom. 

A grillezett gombákat tányérba halmozom, ki-
kevert tejföllel díszítem és a forró krémlevessel fel-
öntve kínálom.

Hozzávalók: 
200 g füstölt lazac
100 g paradicsom
50 g lila hagyma

20 ml szőlőmagolaj
10 ml lime‐lé

150 g avokádó
100 g zöldalma

egy marék mentalevél
frissen őrölt bors

100 ml citromlé (csak áztatásra)

FÜSTÖLT LAZACTATÁR
almás-mentás avokádón

A lazacot a paradicsommal és a lila hagymával fi-
nomra kockázom, kevés lime-lével és szőlőmagolajjal
óvatosan összeforgatom.

Az avokádók héját lehúzom, kimagozom és a fél-
bevágott gyümölcsöket azonnal citromos vízbe ázta-
tom, hogy ne barnuljanak meg. Az almákat meghá-
mozom, kicsumázom és nagyjából fél centiméteres
kockákra vágom az avokádóval együtt, majd a finom-
ra vágott mentával és borssal összeforgatom.

Az avokádós alapot a lazactatárral egy tálalógyű-
rűbe rétegezem és mellé pirított kenyeret kínálok.

Levesbetétnek: 
200 g csiperke, 150 g laskagomba
100 g ördögszekér gomba
200 g zsíros tejföl a díszítéshez



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´́
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A Kertészek és Kertbarátok Győr Vá-
rosi Egyesülete a Baross úton népsze-
rűsítette a magaságyás-rendszerek ki-
alakítását. Nagykutasi Viktor, az egyesü-
let elnöke kiemelte, egyre többekkel
szeretnék megszerettetni a növények
termesztését. A vele járó sikerélmény

megélésére jó lehetőség a magas
ágyás, amelyet otthon bárki elkészíthet,
társasházi övezetben is. A bemutatón
kétszer egy négyzetméteren szemlél-
tették, hogyan lehet kis helyen növé-
nyeket termeszteni. Ujhelyy Károly hob-
bikertész, az egyesület elnökségi tagja

szetétel biztosítja a hosszabb időn át tar-
tó korhadási időt, a magas talajhő pedig
a koraiságot eredményezi. A magas
ágyásban lévő növényeket túlöntözni

sem tudjuk, nem alakul ki pangó víz, hi-
szen az edény alján szabadon kifolyhat.

A kertészek több érvet kiemeltek
a régi-új technológia mellett, például
nem kell kapálni, a kikelő gyomokat
szabad kézzel kihúzhatjuk. Nem kell
műtrágyázni, sőt, tilos is, hiszen az
emelt ágyásba kerülő komposzt ele-
gendő szerves anyaggal látja el a ta-
lajt. Nincs talajtömörödés sem, mivel
nem járkálunk a talajon.

További érdekességek és a szep-
temberi kertészeti tippek a Győr+ Rá-
dió Kertbarát műsorában, szeptem-
ber 1-jén 6 órától hallhatóak!

elmondta: a magas ágyásban húsz cen-
timéteres rétegeket képeztek. Alulra a
vastagabb, lassabban korhadó anyagok
kerültek, feljebb haladva pedig a köny-
nyebben korhadókat helyezték el.

Végül az ágyás tetejére a komposzt-
minőségű termőréteg került. Ez az ösz-
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Egyre népszerubb

A MAGAS ÁGYÁS Szerző: Ferenczy Balázs 
Fotó: O. Jakócs Péter

Kicsiben is lehet sikeresen kertész-
kedni, ezt bizonyítják a magas ágyá-
sok, amelyek újra kezdenek elterjed-
ni – mutatták be múlt hétvégén, a
Baross úton.

´́

Bárki 
kertészkedhet
társasházakban

is



a környezet, a sík vidéken szárazabb,
meleg környezet a meghatározó. Ter-
mészetesen a táplálékállatok is ehhez
igazodnak. Fontos még beszélnünk a
megfelelő folyadékpótlásról, mert
enélkül kedvencünk dehidratált lesz.
Azonban arra is ügyelnünk kell, hogy
felesleges párásítással ne idézzünk elő
különféle gombás megbetegedéseket.
Szóval elég komplikált feladat ez, ami-
hez alapos felkészültség szükségelte-
tik. A sisakos kaméleonok egyébként

időnként hisztis kis jószágok, akik
életkortól függően változtatják

jellemüket. A párducok rendkí-
vül színes állatok, de kényesekKerülni kell

az alultápláltságot
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KAMÉLEONOK
Természetesen tanulmányoztam a

nemzetközi szakirodalmat is, de hazai
képviselői ennek a fura hobbinak leg-
alább olyan felkészültek. Ebből a tudás-
anyagból szeretnék átadni olvasóink-
nak egy keveset, hiszen ezeknek a kis
állatoknak a tartása nagyon népszerű
manapság. Korábbi cikkünkben szóba
került a sisakos kaméleonok egy speci-
ális tenyészváltozata, a piebald. Ott sok
érdekes információt osztottunk meg
önökkel, ebben a cikkben pedig inkább
néhány tartással kapcsolatos hasznos
tudnivalóra szeretnék kitérni.

A kaméleonok két csoportra oszt-
hatók: léteznek hegyi és sík vidéki ál-
latok. Itt elsősorban a különbség a hő-
mérsékletben és a páratartalomban
van. A hegyen hűvösebb, nedvesebb

a táplálkozásra. Kerülni kell az alultáp-
láltságot, de a nassoltatással túlhizlalt
példányokkal is problémák lehetnek.
Itt is, mint az élet egyéb területein, az
arany középút az igazán szerencsés vá-
lasztás. A terrárium inkább legyen na-
gyobb, mint kisebb. A felszerelés mi-
nőségi, és ne úgynevezett olcsó cso-
magban megvásárolt vásári szemét.
Prémium minőségű vitaminok, világí-
tótestek, és egyéb felszerelési tárgyak
szükségesek a tartásukhoz. Csepegte-
tő itató, szükség szerint párásító. Álta-
lánosságban elmondható, hogy a ter-
mészet utánzása többnyire megfelelő.
A nőstényekkel több probléma adód-
hat, mint a hímekkel. Ez általában sza-
porodásbiológiai eredetű. A tojásrakás
körül sok lehet a bonyodalom. Termé-
szetesen a tojásokból kibújt lur-
kók felnevelése sem egyszerű
dolog! A különböző rovarok biz-
tosítják a változatos táplálko-
zást, viszont rendkívüli elköte-
lezettséget kíván a tenyészté-

SISAKOSOK ÉS PÁRDUCOK
Szöveg és fotó: Nagy Ferenc

sük. Gyászbogarak, tücskök, csótá-
nyok, legyek, muslicák és selyemher-
nyók a kisebb fajoknak, de a nagyob-
bak élőhelyükön madárfiókákat, béká-
kat vagy gekkókat, illetve különféle gyí-
kokat is fogyasztanak. Kényes időszak
a vedlés is, ilyenkor az állat jóval inger-
lékenyebb. Folyamatosan kell monito-
rozni a különböző életfunkciókat, jó
magyar mondás is van erre: a jó gazda
szeme hizlalja a jószágot!

Összefoglalva, a lényeg az, hogy ké-
szüljünk fel alaposan, ha egy ilyen állat-
kát szeretnénk befogadni családunkba.
Szerezzük meg családtagjaink bele -
egyezését, olvassunk sok szakirodalmat,
és a különböző szakmai fórumokon is
elegendő információhoz juthatunk.

Mostanában sok időt töltöttem kaméleonos körök-
ben. Készültem az egzotikus állatokat bemutató
fotókiállításomra. Sok megszállott tenyésztővel
és a fajta kedvelőivel hozott össze a sors. Így
aztán ragadt rám a tudásanyag, ha szerettem
volna, ha nem. Szerencsémre igen kiváló, szak-
mailag felkészült team segítette munkámat.
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Öt apró mancsossal ismerkedhet-
tek meg az olvasóink augusztus 16-
án a gyorplusz.hu-n: Bojtával, Kendé-
vel, Hunorral, Kírával és Mírával. Ha-
talmas volt a harc a csöpp habcsók-
babákért, többüket egyetlen nap
alatt le is foglalták, de egy héten be-
lül mindannyian otthonra leltek. A
nagy kölyökhajsza miatt egyébként
összesen nyolc kutyus talált gazdira,
hiszen néhányan, akik lemaradtak a
bemutatott alomról, választottak he-
lyettük más árva négylábút.

Merci és Berci, a nyolcéves testvér-
pár már nem volt ennyire szerencsés,
április 11-én mutattuk be őket, és egé-
szen augusztus 19-ig várniuk kellett –
de végre ők is otthonra leltek. Amikor
megálmodtam a Győr+ Mancsok rova-
tot és februárban Bogival kezdetét vet-
te a nagy „kaland”, amellyel az árva ál-
latoknak szerettünk volna segíteni,

Zoo Show – Új, Hangulatos esti
bemutató (Zoo Aréna). Az aréna be-
fogadóképessége korlátozott. Kez-
dés: 11, 15, 18.30 és 20.30 órakor.

„Nemszeretem állatok” bemutatása,
bátorságpróba. 16–21 óráig a Terrárium-

A GAZDISOK TÁBORA

Már fél éve mutatjuk be sorra a Győr+
Mancsok gazdikeresőit, sokan közülük
pillanatok alatt otthonra leltek, de van-
nak, akiknek hónapokig kellett várniuk.
Nagy sikerük volt például a legutóbbi kis-
kölyköknek, Merci és Berci, a nyolcéves
testvérpár azonban április óta reményke-
dett – de végre őket is hazavitték!

Ismét bovült ´́ Szerző: Bodrogi Sára  /  Fotó: O. Jakócs Péter

még fogalmam sem volt róla, hogy mi-
re vállalkozok valójában. Nem láttam
előre, hogy cserébe ennyi szeretetet
kapok, és teljesen megváltozik a gon-
dolkodásmódom, az életem. Ahogy
azt sem, hogy minden egyes bemuta-
tott állattal összekapcsolódik majd a
lelkem is picit. Mercivel és Bercivel kü-
lönösen. És most őket is elvitték: leír-
hatatlan érzés. 

Ott voltam Mercivel és Bercivel az
utolsó menhelyen töltött pillanataik-
ban, láttam a szemükben az örömöt.
Megismerkedtem a gazdikkal, akiknek
végtelenül hálás vagyok, amiért őket
választották. „A kor nem számít” –
mondták, és akkor már éreztem, hogy
ezek a nagyszerű kutyusok jó kezekben
lesznek. Azóta már videót is kaptam a
kedvenc mancsosaimról, ahogy felfe-

dezik újkéri otthonukat. Berci egy csi-
pogó labda megszállottja lett, de Merci
is megtalálta az imádott játékát. És ami
a legcsodálatosabb, hogy együtt köl-
tözhettek gazdihoz, hiszen számukra az
a legnagyobb boldogság, ha együtt le-
hetnek – én pedig velük örülök. Merci
és Berci nem csak a Győr+ Mancsok
pólómon hagyták mancsaik nyomát, a
szívemben is, örökre.

ÁLLATI 

háznál. TapiZOO: különböző állatoktól
származó tárgyakat érinthetnek meg. Kí-
gyóZOO: állatsimogatás (kígyó, teknős,
agáma, madagaszkári bütykös csótány)

Ragadozók vacsorája
Csak ezen a napon látható izgal-

mas látványosság, ahol megfigyelhe-
tik, ahogy a ragadozóink a zsákmá-
nyukat becserkészik

17.30 Tigrisek vadászata, 19.30
Oroszlán vacsorája, 20.00 Örvös
medvék falatozása, 21.15 Jaguár va-
csorája

Nyilvános látványetetések
10–12 óra KalandoZOO, 14–16

óra KalandoZOO, 13 óra Csilla, a kis -
dromedár ebédje, 16 óra Csilla, a
kisdromedár uzsonnája, 16.30 Mó-
kusmajmok etetése, 17 óra Tapírcsa-
lád etetése, 18 óra Csilla, a kisdrome-
dár vacsorája, 18.15 Pávián csemegé-
je, 18.45 Apellák etetése, 19 óra Vidra
vacsorája, 19.15 Marabu etetése

Állatséta
Az állatbemutatók szünetében a

látogatók között sétálnak a show
sztárjai. 16 óra: Petra, a dromedár,
17.45: lámák, 19.45: Petra, a drome-
dár – 21.30: lámaséta a bejáratig

Az egyes programok láthatósága a
kifutók méretéből adódóan korláto-
zott. Az etetések csak közvetlenül a ki-
futók előtti területről megfigyelhetőek,
ezért felhívjuk a látogatóink figyelmét,
hogy korábban érkezzenek a kijelölt
helyszínekre, hogy jól láthassanak.

A rendezvény az állatkert jelenleg
érvényes jegyáraival látogatható.

A műsorváltozás jogát fenntart-
juk! (x)

Augusztus utolsó péntekje, az Állatkertek Éjszakájának ha-
gyományos időpontja. Aznap hosszabbított nyitvatartással
22 óráig várják a látogatókat a Xantus János Állatkertben.
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Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos muszaki elokészíto

komuves muvezeto villanyszerelo muvezeto

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

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

Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség.

kézi úttisztító

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában szerdán elkez-
dődött a felszíni fizetőparkoló-hálózat beállóinak új-
rafestése. A munka ott aktuális, ahol a fejlesztések
miatt új burkolatot hoztak létre, vagy a korábbi fes-
tés lekopott az útról. A felfestés megfelelően osztja
el a járműveket az adott területen, és jelentősen
megkönnyíti a parkolást. A szakemberek lehetőség
szerint tartós festéket használnak, így az újrafestés

évek múlva lesz aktuális. A feladatok elvégzése több
hétig tart, és várhatóan érint minden városrészt,
ahol korábban is fel voltak festve a parkolást segítő
jelek. A beavatkozás előtt a Győr-Szol Zrt. kitáblázza,
majd lezárja a felfestésre váró szakaszokat. A köz-
szolgáltató ezúton is kéri a gépkocsivezetőket, hogy
parkoláskor lehetőség szerint vegyék figyelembe az
útfestés miatti ideiglenes parkolási korlátozásokat.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala pályázatot hirdet

KARBANTARTÓ MUNKAKÖR 

betöltésére. A pályázattal kapcsolatban további
információ az onkormanyzat.gyor.hu honlapon, 
a Pályázatok menüpont alatt érhető el. 

KÖZLEMÉNY

Lakossági fórumról településrendezési eszközök módosítása
kapcsán: Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében
a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/
rendezési terv/rendezésiterv-módosítások és partnerségi
egyeztetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a településren-
dezési eszközök módosítását, ezért kérjük az érdeklődőket,
hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfej-
lesztési Főosztály lakossági fórum keretében bemutatja: Győr Megyei
Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési ter-
vének módosítására irányuló:

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

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

SZTM 2018-045 Győr-Ménfőcsanak, 03493 és 03183
sz. övezet módosítása

SZTM 2018-046 Győr-Ménfőcsanak, Szél út folytatása
04187 és 01190 sz. övezet módosítása

38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A lakossági fórum időpontja: 2018. szeptember 3. (hétfő), 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük, a város internetes ol-
dalán, a www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyezte-
tés alatt „A partnerségi egyeztetés általános tudnivalói”  címszóban
foglaltakat megismerni szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap
és magatartási szabályok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetők: 2018. augusztus 25-től szep-
tember 11-ig a város internetes oldalán, a www.gyor.hu\innováció\ ren-
dezési terv\partnerségi egyeztetés” címszó alatt. A megjelenés napjától
javaslatok, észrevételek írásban tehetőek, a kitöltött és aláírt adatlapnak
az alábbi címek valamelyikére történő eljuttatásával:
Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9021
GyŐr, Városház tér 1.  E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu

PARKOLÓHELYEKETÚjrafestik a 



Cím: Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.

Web:
mobilis-gyor.hu

A.  Kuktafazék hangszóró

B. Erősítési és kioltási pontok keresése

C. Han Solo hangágyúja

Három szerencsés helyes válaszadót mobilises
ajándékkal jutalmazunk. A válaszokat a czi‐
raki.szilvia@mobilis‐gyor.hu e‐mail címre
várják.

Sokan hintáztak már, de hogy miként műkö-
dik a kis szerkezet, kevesen tudják. A hinta moz-
gása egy ingához hasonló ismétlődő mozgás,
azaz a kiindulási ponton átlendül, míg meg nem
áll (ez az a pozíció, amelyben nyugalomban van).

Hogyan is működik?
Kitérítjük egy bizonyos magasságig és elen-

gedjük. Ekkor a helyzeti energiája az emelésünk-
miatt megnövekszik, de a sebessége nulla. Mi-
után elengedjük, a magassága csökkenni kezd,
a sebessége növekszik, vagyis a helyzeti energi-
ája mozgási energiává alakul, így a hintánk azon
a ponton megy a leggyorsabban, ahol a legala-
csonyabban van. Innen a kötélnek hála emel-
kedni kezd, vagyis a helyzeti energiája növekszik,
de a rendszer energiája csak úgy lehet állandó,
ha ezzel a mozgási energiája csökken, vagyis las-
sul. Van légkörünk, így légellenállás is, valamint
bizonyos súrlódás is fellép a felfüggesztésnél,
ezért a csillapítás miatt meg fogunk állni. Ha sze-
retnénk fenntartani a mozgást, annyi energiát
kell belefektetnünk, amennyit a súrlódás és a
közegellenállás kivesz. Ezt legegyszerűbben tes-
tünk mozgatásával tehetjük meg. Nem mindegy
viszont, hogyan mozgunk a hintán. Észrevehet-
jük, hogy csak bizonyos ütemű mozgás esetén
sikerül hajtanunk magunkat, sőt, ha ilyenkor
pont olyan ritmusban dőlünk előre és hátra,
mint amilyen ütemben a hinta nélkülünk kité-
rítve lengene. A fizikus ilyenkor azt mondja, si-
került eltalálnunk a hinta sajátfrekvenciáját.

Kérdés: Melyik kísérlettel nem foglalko‐
zunk rezgéses bemutatónkban?
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HINTA-
palinta

A látottak alapján a fogadtatás
összességében pozitív volt. „Igé-
nyes kivitelezés zajlik, egyben át-
gondolt és megfelelő megoldást
látok az ideiglenes vásárcsarnok-
ban” – állapította meg a szemlén

nyek, ezeket az üzemeltető és a
kivitelező a napokban egyezteti.

Az aktuális munkálatokra rá-
térve elmondható, hogy az im-
már ponyvával védett piactérre
kihelyezték az árusító konténere-
ket, a létesítményben villanysze-
relési munkálatokat végeznek a
szakemberek, illetve folyamat-
ban van az ideiglenes vásárcsar-
nokhoz vezető utak építése is.

Fontos kiemelni, hogy a vásár-
csarnok szeptember 1-jén még
nyitva lesz és teljes felhozatalával
várja a vásárlókat. Az ideiglenes vá-
sárcsarnok szeptember 4-én nyit.

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában megtörtént a
Magyar Vilmos Uszodában az üzembiztos műkö-
déshez szükséges nyári karbantartás. A szakembe-
rek a vízi és épületgépészeti rendszerek felülvizsgá-
latát követően elvégezték a szükséges javításokat
a létesítményben. Az előre eltervezett egyhetes le-
állás alatt a karbantartás és javítás mellett fejlesz-
tések is történtek. Ezek közül az egyik legfontosabb,
hogy a létesítmény parkoló felőli homlokzatán a tel-
jes ablakfelületet fényvédő fóliával látták el. A be-

Szeptember 3-tól újra a Győr, Kör tér 79. szám alatti rendelőben látják el feladataikat:

Dr. Gál Zoltán felnőtt háziorvos • Dr. Török László fogorvos 
Dr. Petrovicz Éva házi gyermekorvos • Dr. Simon Edina házi gyermekorvos
Csupor Tímea védőnő • Sipőczné Nagy Andrea védőnő • Tujmer Judit védőnő

Az orvosok és védőnők rendelési, tanácsadási ideje változatlan marad.

A rendelési időkről és a lakosságot érintő információkról folyamatosan lehet tájékozódni
a www.eeszi.hu weboldalon a lakossági tájékoztató menüpont alatt, valamint a kihelyezés-
re kerülő tájékoztató anyagokon. 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Befejeződött a felújítás, korszerűsítés és bővítés 
a Győr, Kör tér 79. sz. alatti orvosi rendelőben.

BEJÁRTÁK A KERESKEDOK

Az ütemtervnek megfelelően
halad az ideiglenes piac építé-
se a vásárcsarnok melletti te-
rületen. A munkálatok előre-
haladásának bemutatására
kedden a Győr-Szol Zrt. bejá-
rást szervezett a szeptember 4-
 től itt árusító kereskedőknek. 

az ideiglenes vásárcsarnokot

Széles Zoltán üzlettulajdonos. A
több boltot is üzemeltető vállalko-
zó a mai kor igényeinek minden
tekintetében megfelelőnek ítéli
meg az ideiglenes vásárcsarnokot.

Hasonlóképpen vélekedik a
kávé forgalmazásával tevékeny-
kedő Sáfrán Gergely is. Amint a
kereskedő mondta: „a vásár-
csarnok megérett a felújításra,
az elkészültéig pedig modern,
kulturált helyre költözhetünk be,
aminek nagyon örülünk” – érté-
kelt a helyszínen Sáfrán Gergely.
A bejáráson természetesen fo-
galmazódtak meg egyéni igé-

MÁR NYITVA
ruházásnak köszönhetően, a fényszűrés miatt az
uszoda vize kevésbé fog algásodni, ami megkönnyí-
ti és gazdaságosabbá teszi az üzemeltetést. A jövő
héten még felfrissítik a létesítményben lévő, a spor-
tolók és a vendégek tájékoztatására szolgáló belső
táblarendszert. Utóbbi munka a használatot már
nem befolyásolja, ezért a Magyar Vilmos Uszoda
augusztus 22-én 6 órakor újra kinyitott.

A Győr-Szol Zrt. köszöni az uszodába járók kar-
bantartás alatti türelmét, megértését!

´́

az uszoda



Mindennemű kárpitozást, javí-
tást vállalok ingyenes felmé-
réssel, vidéken is. Nagy szövet-
választékkal. 06-20/239-9198

Mozgásgyógyászat! Fizikai fáj-
dalmak, sérülések, zsibbadá-
sok, gerincbántalmak, izomsor-
vadás gyógykezelése. Samodai
06-30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

Kárpitozás! Ülő, fekvő bútorok
javítása, áthúzása, anyagvá-
lasztással. Ingyenes felmérés –
szállítás. Autók, robogók kár-
pitjainak javítása, áthúzása. 06-
70/884-6838

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok.
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 teherau-
tóval. Hívjon bizalommal. Kő-
szegi Tibor. Tel.: 06-20/551-
3865.

Lomtalanítást vállalok ingye-
nes elszállítással a padlástól a
pincéig, Hívjon bizalommal!
06-70/707-5812

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

EGYÉB

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás. Ná-
dorvárosban garázst vennék.
06-70/564-2280

Készpénzért magas áron antik
bútort, festményt, herendi
porcelánt, eozinos Zsolnayt,
kristályokat, ezüst tárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyveket,
dísztárgyakat, hagyatékot vásá-
rolunk. Hívjon bizalommal! Ér-
deklődés az alábbi telefonszá-
mon: 06-70/640-5101.
Kérésre díjtalanul házhoz me-
gyünk!

ELADÓ

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

Adyvárosban felújított, 2 szo-
ba + hallos panellakás liftes
társasházban eladó.
15.790.000 Ft. 06-70/633-
5250

KIADÓ

Győrben, a Szigethy Attila út
30. szám alatt 140 nm alapte-
rületű, emeletes épület,
amely üzlethelyiségből, iro-
dahelyiségekből, folyosókból
és WC helyiségből áll, no-
vember 1-jétől kiadó. Érd.:
06-70/335-2450.

LAKÁSCSERE

Győrszentiván-Kertvárosban
lévő házamat győri garzonra
cserélném. 06-30/589-4741

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-határozat-

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!

ÁLLÁS

CNC-gépkezelőket, CO2-he-
gesztőket, fémipari fényezőket,
villanyszerelőket, géplakatoso-
kat keresünk győri munkahely-
re (győriek előnyben). Utazás
biztosított, kiemelt bérezés.
1900–2.000 Ft-os nettó óra-
bér. Telefon: 06-70/206-2621.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Kisebb kőművesmunkákat, tér-
kövezést vállalok Győr és vonzás-
körzetében. 06-70/532-5060

Redőny, gurtnicsere, szúnyog-
háló, reluxa, szalagfüggöny rö-
vid határidővel. Ingyenes fel-
mérés! 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,
falak javítását, festését, garan-
ciával, engedménnyel válla-
lom. 06-30/376-2712

Szobafestést, mázolást, tapétá-
zást, fotótapéták felragasztá-
sát, laminált padló lerakását
vállalom. 06-70/245-8931
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PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben
SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a  06-70/422-2599-es
és a 06-70/592-5492 számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia, a betegségek okai,

holisztikus kezelés, metafizika, különféle meditációk,
ezotéria, csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora Dr. Kovács József

lan idejű, erkélyes bérlemény-
re. Adyváros, Marcalváros I–II,
Bán A. u. kizárva. (Hirdeté s -
szám: 659.)

Nádorvárosi, 1 szobás, 42 nm-
es, komfortos, felújított, hatá-
rozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 42–60 nm-es, 1–
3 szobás, határozatlan belváro-
si, marcalvárosi, nádorvárosi,
gyárvárosi, adyvárosi bérle-
ményre. Bán Aladár utca kizár-
va. (Hirdetésszám: 536.)

Belvárosi, 2 szobás, 71 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 71
nm-nél nagyobb, 3 szobás
vagy annál nagyobb, határozat-
lan-határozott idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Sza-
badhegy, Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 537.)

Belvárosi, 2 szobás, 45 nm-es,
komfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne
55–85 nm-es, 3 szobás, hatá-
rozatlan-határozott idejű, táv-,
központi vagy egyedi fűtésű,
belvárosi bérleményre. (Hirde-
tésszám: 538.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 46 nm-
es, komfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 54–60 nm-es, 2-3 szobás,
határozott-határozatlan idejű,
tárolóval rendelkező gyárváro-
si bérleményre. (Hirdeté s -
szám: 540.)

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

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkezô IMPERIAL 
Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai központjában, a megnövekedett
feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

TARGONCAVEZETÔKET,
VONTATÓVEZETÔKET keres

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Jogosítvány targoncára vagy állóvezérelt

vontatóra (3324, 3313, 3312)
• Pontos, precíz és megbízható munkavégzés
• Több mûszakos munkarend vállalása
• Jó stressztûrô és problémamegoldó

képesség
• Felelôsségteljes munkavégzés
• 18 év feletti életkor
• Erkölcsi bizonyítvány

Amit kínálunk:
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszú távú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása

vidéki munkavállalóknak
• Teljesítmény utáni prémium
• Cafeteria már próbaidô alatt is
• Szállás biztosítása vidéki dolgozóinknak

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

ÉPÍTS KARRIERT VELÜNK!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámokon 96/900-169, 80/900-210
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

és pályakezdôk

jelentkezését

is várjuk!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkezô IMPERIAL 
Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai központjában, a megnövekedett
feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT ÉS PÁLYAKEZDÔKET
KERES TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM INDÍTÁSÁHOZ
AZONNALI KEZDÉSSEL

Az álláshoz és a tanfolyamhoz
tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 18 év feletti életkor
• Tanulmányi szerzôdés megkötése
• Erkölcsi bizonyítvány
• Terhelhetôség, pontos, precíz munkavégzés

és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszútávú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása vidéki

munkavállalóknak 93%-ban térítve
• Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafeteria már próbaidô alatt is
• Munkaidô alatti OKJ-s tanfolyam elvégzése
• Három típusra történô jogosítvány megszerzése

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,
ÉPÍTS KARRIERT VELÜNK!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámokon 96/900-169, 80/900-210
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el-
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye egy palack Irsai Olivér, a pannonhalmi Pécsinger Szőlő-
birtoktól. Játékunkban 18 éven felüliek vehetnek részt. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig:
9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál (EYOF) egyik sportági nagykö-
vete Valkusz Máté, karrierje eddigi
legnagyobb sikerét érte el azzal,
hogy döntőt játszott az olaszországi
Cordenonsban rendezett, 64 ezer
euró összdíjazású férfi salakpályás
challenger-tenisztornán. A világ-
ranglistán 367. magyar játékos a se-
lejtezőből került fel a főtáblára, és
négy mérkőzésen szettveszteség
nélkül jutott el a fináléig, ahol az el-
ső helyen kiemelt Paolo Lorenzitől
kapott ki szoros meccsen. 

EGYRE FELJEBB
a világranglistán

„Egyértelműen a tapasztalat dön-
tött Lorenzi javára, és a hálónál is
jobb volt nálam, alapvonalról viszont
én voltam eredményesebb. Hiába,
egy Top 100-as ellen már nem lehet
gyorsan befejezni mindent, türel-
mesnek kell lenni, ezt is meg kell ta-
nulnom” – mondta a GYAC 20 éves
játékosa. Valkusz Máté kerettag a
magyar Davis Kupa-válogatottban,
és sikerével 84 helyet ugrott előre az
ATP-világranglistán, így már 283., mi-
közben a 21 éven aluliak összeveté-
sében a 26. helyen áll.
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A magyar női ifjúsági kézilabda-válogatott ezüst -
érmes lett a Lengyelországban rendezett korosztály-
os világbajnokságon, miután a döntőben 29–27-re
kikapott a címvédő Oroszországtól. Bohus Beáta
szövetségi edző csapata a csoportküzdelmek során
Svédországot, Chilét, Horvátországot, Egyiptomot
és Dániát is legyőzte, a nyolcaddöntőben Ausztriát,
a negyeddöntőben Spanyolországot, az elődöntő-
ben pedig a Koreai Köztársaság csapatát búcsúztat-
ta, vagyis százszázalékos mutatóval jutott a fináléba.
„Az viszont bánt, hogy pont a döntőben nem sike-
rült úgy teljesítenünk, mint korábban, nagyon sok
hibát vétettünk. Sajnos most megmutatkozott,
hogy ezek a lányok a magyar bajnokságban kevés

PÁL TAMARÁÉK

olyan éles mérkőzést játszanak, amelyeken hozzá-
szokhatnának ahhoz, hogy egy-egy mozdulatnak,
nüansznak mekkora jelentősége lehet. Ennek elle-
nére biztos, hogy ez a csapat nagyon erős junior vá-
logatottá fog nőni” – jelentette ki a tréner.

A magyar női kézilabda-utánpótlás idei siker-
sorozata július elején kezdődött, amikor a serdü-
lő válogatott megnyerte a svédországi nyílt Euró-
pa-bajnokságot, majd a juniorok július közepén
százszázalékos teljesítménnyel szereztek arany-
érmet a debreceni világbajnokságon. Az ifjúsági
vb-n ezüstérmes csapatban a Győri Audi ETO-t
Pál Tamara, Kellermann Dóra, Szilovics Fanni és
Varga Emőke képviselte.

ezüstöt hoztak a vb-rol´́

Szép sikert értek el a Széchenyi István Egyetem
sportolói a Szolnokon rendezett Egyetemi Gyorsa-
sági Kajak-Kenu Világbajnokságon, ahol tizennégy
intézmény harmincnyolc hallgatója képviselte ha-
zánkat, és összesen huszonkét ország fiataljai mér-
ték össze tudásukat. Az éremtáblázaton Magyar-
ország lett az első 11 arany, 5 ezüst és 4 bronz -
éremmel, amiből a Széchenyi István Egyetem hall-
gatói is kivették a részüket. Sáling Laura, Sáling
Áron és Horváth Ákos is dobogóra állhatott, Ko-
vács Petra pedig a kajak négyessel kevéssel ma-
radt le erről. A fiatalok mindannyian a Graboplast
Győri Vízisport Egyesület versenyzői. 

Sáling Laura Kisbán Zsófiával egy hajóban kenu
kettesben lett bronzérmes 200 méteren. Laura test-
vére, Áron, valamint Horváth Ákos szintén harma-
dik lett kenu párosban, emellett utóbbi sportoló a
magyar kenu négyessel is begyűjtött egy harmadik
helyet. „Egy válogatóverseny előzte meg a világbaj-
nokságot. Nagyjából tudtuk, hogy milyenek lesznek
az erőviszonyok, és reméltük, hogy együtt is tudunk
indulni Ákossal, egy hajóban, tisztán győri színek-
ben. Végül sikerült magunkat kvalifikálni, és nagyon
boldogok vagyunk az elért eredménnyel” – mondta
Sáling Áron. „Szolnokon nagyon sokat versenyez-
tünk már. A hazai pálya azt is jelentette egyben,
hogy nem volt bennünk a távoli versenyek előtt je-
lentkező nagy feszültség, izgulás. Ez a felszabadult-
ság, magabiztosság végül érmet jelentett” – tette
hozzá Horváth Ákos.

Három széchenyis érem

a világbajnokságról
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A győri Poór Brigitta megvédte címét az XTERRA tereptriatlon Európa-bajnokságon a németországi Zittauban.
A versenyen Poór Brigitta az 1500 méteres úszás után második volt, majd a világ egyik legkeményebb, 36 kilomé-
teres terepkerékpáros pályáján hamar átvette a vezetést, és előnyét a 10 kilométeres terepfutás során magabiz-
tosan megőrizte. A többszörös olimpikon és világbajnok cseh Helena Erbenova-Karaskova – aki terepfutásban kü-
lönösen erős – több mint három perccel később ért célba. Poór tavaly Dániában az XTERRA Európa-bajnokságot,
illetve a sorozat zittaui versenyét is megnyerte, vagyis idén egyszerre két címvédést ünnepelhetett. Poór Brigitta
mögött a cseh Helena Erbenova-Karaskova lett a második, és az osztrák Carina Wasle a harmadik.

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

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 24—30.

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

Sertészsír 1 kg

549 Ft/db

Friss magyar tojás
M-es, 10 db-os, 24,90 Ft/db

249 Ft/cs

1099 Ft/kg

Helyben készített
grillkolbász

469 Ft/kg

Egész csirkecomb

Csirkemellfilé 1399 Ft/kg
Csirkemáj 539 Ft/kg
Csirkeszárny 499 Ft/kg
Csirke far-hát 219 Ft/kg
Csirkecomb farrésszel 379 Ft/kg

Lecsónak való paprika
08. 24.—08. 26.

199 Ft/kg

Hosszú idő után újra rangos nemzetközi
utánpótlás-labdarúgótornát rendezett az ETO
FC Győr. A hagyományteremtő Kon-Truss Ku-
pán öt ország nyolc klubjának 120 tehetsége
küzdött a végső győzelemért, amely az osztrák
Sturm Graznak jött össze, miután a döntőben
legyőzte az ETO együttesét. Az U12-es korosz-
tály erős mezőnyében olyan csapatok mutatták
meg tudásukat, mint a szolvák AS Trencín és
Slovan Bratislava, az osztrák Admira Wacker, a
cseh FC Baník Ostrava, a lengyel FC Piast Gliwi-
ce, vagy a budapesti Vasas Akadémia. A torna
legjobb játékosának a győri Szép Mártont vá-
lasztották, a legjobb kapus a Sturm Graz-ból
Hergovits Kevin, a gólkirály pedig csapattársa,
Bashotaj Enis lett.

Poór Brigitta
Európa-bajnok

Emberfeletti
teljesítmény

Kétnapos összetartáson kapcso-
lódtak ki a Káli-medencében a Győri
Audi ETO kézilabdázói. A zöld-fehé-
rek kerékpártúrán és paintballcsatá-
ban is részt vettek, de a legnagyobb
sikert az „Erdei olimpia” versenyszá-
mai aratták. A játékosok az ered-
ményhirdetést követően a konyhát
vették birtokba, és az egész csapat-
nak vacsorát főztek. „A legjobban a
biciklitúra és az erdei olimpia ver-
senyszámai tetszettek, ezen belül is
a diótörés. Sikerült ismét igazi csa-
patként működnünk, ez még a kony-
hában is így volt” – nyilatkozta Gör-
bicz Anita csapatkapitány. „Nagyon
szép környéken zajlott a csapatépítő
program, és nyugodtan mondha-
tom, hogy mindannyian élveztük. A
fiúk elégedettek lehetnek, hiszen íz-
letes vacsorát tálaltunk fel nekik, én

2018. augusztus 24.

Erdei olimpián jártak

A KÉZIS LÁNYOK
pedig megkóstoltam Görbe reggeli-
jét, a különleges tojásos lecsót is. A
paintballozásnak néhányunkon biz-

tos még pár napig nyoma marad” –
nyilatkozta a csapat francia kapusa,
Amandine Leynaud.

DÖNTOT játszottak´́
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