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Az új tanév új igazgatót is hozott
Győr egyik meghatározó általános is-
kolájában. Szalai Ferenc nyugdíjba
vonulása miatt neveztek ki új direk-
tort a Gárdonyi Géza Általános Isko-
lában. Gecsei Kolos magyar–filozófia
szakos tanár, évekig a Kazinczy Fe-
renc Gimnázium diákjait oktatta. A
46 éves szakember jól érezte magát
a Kazinczyban, mégis elérkezettnek
látta az időt a váltásra. Egymásra ta-
lált az iskola és az új direktor, hiszen
a korábbi igazgató és utódja már egy
éve beszélgettek arról, mi lenne, ha
ő váltaná a nyugdíjba vonuló vezetőt.
„Biztos vagyok benne, hogy segíteni
tudom az iskolát és az itt tanulókat,
megvan a rutinom, és tisztában va-
gyok vele, hol tart az iskola, ráadásul
onnan jöttem, ahova ezek a gyere-
kek tartanak” – mondta a szeptem-
ber elsejével kinevezett igazgató.

A Gárdonyiban erős a logikaokta-
tás, és a kézilabda-utánpótlás bázisa-
ként is jól funkcionál az intézmény. Je-
lenleg 732 diák jár ide, több osztály 30
feletti létszámmal működik, de ez még
bőven kezelhető. „Kettős a feladatom,
egyrészt szeretném megőrizni a ha-
gyományos gárdonyis értékeket, más-
részt szeretnék nyitni a digitális világ

Fontosak a társak, habár mo-
nodrámáról van szó, mégis kell az al-
kotói közeg annak kialakításához. A
közreműködők mind hasonló közös-
ségekből érkeztek, a RÉV, a FAQ és a
KB35 csapatából. A rendező Tárnoki
Márk, a dramaturg Szivák-Tóth Viktor
volt, akik Richie-vel együtt meséltek
a Győr+ Estében a közös munkáról,
és a meglehetősen rövid próbafolya-
matról. Csupán pár napjuk volt össze-
fésülni személyesen az előadást, de a
felkészülés elég hosszú volt. Már csak
azért is, hiszen egy közel 600 oldalas
könyvet kellett egy maximum másfél
órás monodrámává alakítani. A szö-
veggel tehát meggyűlt a baja az alko-
tóknak, de a történet sodró lendülete
miatt mégis megérte a sok beleölt
munkaóra. Az alkotói csapat tagjai
még Kuti Letícia, aki a látványt készí-
tette, Bálint Betty, aki a darab rende-
zőasszisztense, valamint Bojkovszky
Zsolt a hang- és zörejfelelős.

A darabban egy színész meséli vé-
gig Henri Charriére bestsellerré vált
regényét. Pillangót elítélik, életfogy-
tiglan töltheti büntetését. A fiatal fér-
fi nem törődik bele az ítéletbe, min-
denáron szökni próbál. A fordulatos,
fojtogató és lélekemelő szökési soro-
zatot követhetjük nyomon nézőként,
ami több mint tíz évet ölel fel Pillan-
gó életéből. A főhős sodró lendület-
tel mesél, lelkiismeretről, adrenalin-
ról, alvilági alakokról, őrületről, szen-
vedésről, az emberi természet, fantá-
zia nyughatatlanságáról. Történetei
újabb és újabb történetekbe gyűrűz-
nek, így éli túl az enyészet útját, a fog-
ságban töltött éveket.

A darabot először szeptember 7-
én pénteken, ezt követően pedig
szombaton láthatja a közönség a
Borsos Miklós Múzeumban. Az elő-
adás a Nemzeti Kulturális Alap, az
Import Impró Egyesület, és a Rómer
Ház támogatásával jöhetett létre.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

felé, például jó lenne, ha az iskola ak-
tívabb lenne a közösségi médiában, ez
ma már alap egy közel 100 éves okta-
tási intézmény számára is” – tette hoz-
zá Gecsei Kolos.

Népszerű az iskola, amit jól mutat,
hogy jellemzően, ha egy családban a
nagyszülő vagy a szülő ide járt, az
unokákat is szívesen íratják ide. „Kol-
légáim megértették, mit szeretnék,

bízom benne, hogy hosszú távon is
jól egészítjük ki egymást, mert ez csa-
patmunka” – hangsúlyozta Gecsei
Kolos, aki a Győr+ Televíziónak me-
sélt először terveiről.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Henri Charriére Pillangója alapján OSBEMUTATÓ 

„NEM MAGUNKNAK NEVELJÜK
A GYEREKEKET”

Amikor valaki világéletében közösségben dolgozott, játszott, a külső
szemlélőnek megdöbbentőnek tűnhet, ha hirtelen egy monodrámá-
ban szeretné megmutatni tehetségét. Persze ez korántsem volt ennyi-
re gyors döntés Balla Richie-nél, az évek óta a győri diákszínjátszásban
és oktatásban dolgozó fiatalember jól átgondolta a komfortzónáján
kívülre eső feladatot, és azt is, hogy kiket választ hozzá partnerként.
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A fejlesztéssel a Radnóti utca köz-
vetlen és gyors kapcsolatot teremt a
Bécset és Budapestet összekötő 1.
számú főút és a Szlovákia felé vezető
14. számú főút között, s kiszolgálja a
nagy forgalomvonzó létesítmények
e l é r é s é t ,

m i n t
például a Széchenyi István Egyete-
met, az Olimpiai Sportparkot és az
Aqua Sportközpontot is. 

„Az elmúlt években számos olyan
beruházást hajtottunk végre, amelyek
a Belváros tehermentesítését, az egyes
városrészek jobb kapcsolatát, ezáltal a
gördülékenyebb közlekedést szolgálja.
Ezek közül számos fejlesztés saját erő-
ből, több pedig állami forrásból valósult
meg, és igyekszünk a pályázati lehető-
ségeket is a lehető legjobban kihasznál-
ni. Ennek köszönhetően a Radnóti utcai
kikötés is európai uniós forrás segítsé-
gével készülhetett el. A fejlesztés a szin-
tén az ebben a projektben megvalósult
Szövetség út–Bácsai út nyomvonal-kor-
rekcióval együtt egy új közlekedési ten-
gelyt nyit a városban” – fogalmazott
Borkai Zsolt polgármester.

Fél évvel korábban adták át a Radnóti utca és az 1-es út új csomópontját

Dr. Fekete Dávid alpolgármester
hangsúlyozta, az úthálózati fejleszté-
sek egyrészt a lakosság gördüléke-
nyebb, biztonságosabb közlekedését
szolgálják, másrészt pedig a gazdasá-
gunk számára is fontosak, hiszen
olyan útkapcsolatokat nyitunk, ame-
lyek az ipari területek jobb elérését,

illetve a gazdasági célú forgalom
városközponton kívüli elveze-
tését eredményezik. Az érin-
tett terület egyik önkormány-
zati képviselőjeként hozzátet-
te, a környéken számos olyan

fejlesztés történt, amely az út-
hálózat fejlesztését is megkívánta.
Szeles Szabolcs, a terület másik

önkormányzati képviselőjeként hoz-
zátette, gondoljunk akár az egyetem
fejlődésére, vagy az új sportlétesít-
ményekre, a közterületek felújításá-
ra, a városrészek dinamikus fejlődése
révén az elmúlt években Sziget és Új-
város forgalma is megnövekedett,
ezért az új közlekedési kapcsolat az
itt élőknek is nagy segítséget jelent,
miközben az út nem csak az említett
városrészeket, de egész Győr közle-
kedését szolgálja.

A beruházást Ackermann István, a
Strabag területi igazgatója jelentette
készre. A feladat nagyságát jellemez-
ve sorolta, ötvenezer köbméter föl-
det mozgattak meg, 2.700 köbméter
beton útalapot és 2.500 köbméter
aszfaltburkolatot készítettek.

Az új út a Radnóti utca meghosz-
szabbításában a Gyepszél utcától

kétszer egy forgalmi sávval csatla-
kozik az 1. számú főúthoz. A kikötés
jelzőlámpás csomópont létrehozá-
sával és az olajgyári iparvágány fe-
letti híd szélesítésével és megerősí-
tésével történt meg. A beruházás
során 1.142 méter út épült, a Rad-
nóti Miklós utcában 588 méter, az
1. számú úton 554 méter hosszon.
Az 1. számú főút csomóponti szaka-
sza kétszer két sávosra bővült, a
vasúti sín feletti 12 méteres műtár-
gyat 27,2 méterre szélesítették,
előre gyártott vasbeton gerendák
alkalmazásával. A megvalósult út-
szakaszokon kiépült a közvilágítási
hálózat is, a csapadékvizek elveze-
tésére pedig részben nyílt árkos,
részben zárt csatornás elvezető
rendszer létesült, amely egy 523
köbméter térfogatú tározótóba ve-
zeti a vizet. Az utak mentén meg-
történt a füvesítés, sor került to-
vábbá 170 fa ültetésére is.

A beruházás terveit a Hidro-Plan
Kft. készítette. A munkaterületen a
kivitelezést végző Strabag Álta-
lános Építő Kft. 2017 októ-
berében kezdte meg a
munkát, s a vállalt 16
hónap helyett tíz hó-
nap alatt elkészült
az új útszakasz
megépítésével.
Ennek köszön-
hetően, az is-
kolakezdés
első hetére a

forgalom számára is használhatóvá
vált az új csomópont. A kivitelezés
teljes költsége bruttó 834.685.751
forint volt.

A most átadott fejlesztés egy négy
győri úthálózati beruházást tartalma-
zó projekt része. Már korábban elké-
szült a Bercsényi liget II-es és III-as
üteme, az Iparcsatorna szervizút Pus-
kás Tivadar úti kikötése, és a Szövet-
ség út 14. számú főútra való kikötése
is. Utóbbi a most elkészült Radnóti
utcai kikötéssel párosulva, a város-
központot elkerülve, egy új közleke-
dési tengelyt hozott létre. 

A „Gazdaság- és sportgazdaság-
fejlesztést és a munkaerő mobilitását
ösztönző közlekedésfejlesztés Győr-
ben” című projekt az Európai Regio-
nális Fejlesztési Alapból és hazai köz-
ponti költségvetési előirányzatból va-
lósul meg. A megítélt támogatás ösz-
szege 1.681.099.238 forint.

A
beruházás során

1.142 méter
út épült

Elkészült a Radnóti utca 1-es útig tartó meg-
hosszabbítása, és maga a csomópont is, ame-
lyet szerdán délelőtt, fél évvel a tervezett vég-
határidő előtt vehettek birtokba a közlekedők.

a forgalom
Elindult

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor
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Név: 

Cím: alatti lakos,

mint (cím:) alatti lakóház tulajdonosa/bérlője/

társasház közös képviselője (a megfelelő rész aláhúzandó) egy darab piros–fehér–zöld zászlót igényelek.

Választott méret: 50x75 cm vagy 60x90 cm, mindkét méret 100 cm-es nyéllel (a megfelelő rész aláhúzandó).

A személyes adataim kezelésével kapcsolatos tájékoztatást megismertem, a személyes adataim

kezeléséhez hozzájárulok.

Győr, 2018. 

igénylő aláírása         

A győri önkormányzat felhívással
fordul a város lakosságához, hogy
igényeljenek a lakóházuk fellobogó-
zásához nemzeti színű zászlót.

Borkai Zsolt polgármester el-
mondta, hogy az önkormányzat min-
denkor kegyeleti kötelességének tar-

totta, hogy tisztelettel ápolja azon
történelmi nagyjaink emlékét, akik-
nek hősi helytállása máig ható példa
a magyarság számára. Minden nem-
zeti ünnepünk különleges alkalom a
megemlékezésre, és rendezvényeink-
hez a fellobogózott házak nyújtanak

méltó külsőt. Az önkormányzat ezért
döntött úgy, hogy zászlókat adomá-
nyoz az épületek feldíszítéséhez, la-
kóházanként (lakás, családi ház, tár-
sasház, lakótömb stb.) egy nemzeti
színű lobogó igényelhető (kétféle
méretből lehet választani).

Radnóti Ákos városüzemeltetésért is
felelős alpolgármester hozzátette, hogy
a győri háztulajdonosoknak, lakástulaj-
donosoknak vagy a közös képviselőknek
nem kell egyebet tenniük, mint kitölteni
és visszaküldeni az alábbi adatlapot. Az
űrlapokat szeptember 28-ig kell eljuttat-
ni Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata levelezési címére: 9021 Győr, Vá-
rosház tér 1., vagy e-mail címére, a
zaszloigenyles@gyor-ph.hu-ra.

A zászlók átvételét követően az
átvevő aláírásával igazolja, hogy
minimum a nemzeti ünnepnapok
(03.15., 08.20., 10.23.) alkalmával
kötelezően elhelyezi a lakóház
homlokzatán”

A zászlók átvételének pontos
időpontjáról a későbbiekben heti-
lapunkban és a város honlapján ol-
vashatnak információt. Az átadás-
ra várhatóan október elején kerül
sor egy kijelölt napon, a Városháza
előtti téren.

A személyes adatok kezelésével
kapcsolatos tájékoztató elérhető a
www.gyor.hu weboldal Adatvédelem
menüpontjában.

Nemzeti színu zászlót igénylo adatlap

LOBOGÓZZUK FEL A VÁROST!

Borkai Zsolt polgármester
az ünnepélyes átadón utalt rá,
hogy a Bem tér környezetének
rendezése 2012-ben elkezdő-
dött, az ott élők igényei alap-
ján. A munkálatok során meg-
őrizték a zöld területet, az au-
tósoknak pedig új parkolókat
alakítottak ki. „A Bem tér a kö-
zösségi élet egyik helyszíne. A
közösségek kialakítását, fenn-
maradását, fejlődését segíti, ha
környezetük esztétikus, ahová
szívesen mennek sportolni, sé-
tálni, beszélgetni az emberek”
– fogalmazott a polgármester.

„Itt gyerekeskedtem, akkori-
ban a mostani kézilabdapálya
helyén mázsaház állt, fű he-
lyett pedig macskakő burkolta
a teret” – emlékezett vissza a

´́ ´́

városrész önkormányzati kép-
viselője, dr. Dézsi Csaba And-
rás. Elmondta: a lakók kérései
szerint átalakították a téren a
járdák szerkezetét, s meg is újí-
tották azokat. A futópálya nép-
szerű, s az autók megnöveke-
dett száma miatt fontos, hogy
50 parkolóhelyet alakítottak ki.

Prédl Antal, az útkezelő szer-
vezet vezetője arról tájékozta-
tott, hogy a felújítás során új
pályaszerkezetű utat építettek,
kicserélték az úttest szegélyeit,
a járda pedig új aszfaltot ka-
pott. A Bem tér nyugati oldalán
zajló munkálatokkal együtt a
Zrínyi utcai szakaszon is dolgoz-
tak, ahol a régi, rossz járdát fel-
újították. A fejlesztés, felújítás
költsége 45 millió forint volt.

Nemzeti színu zászlókat adományoz az önkormányzat´́

A BEM TÉR
Megújult, megszépült

Szerző: Hajba Ferenc 
Fotó: O. Jakócs Péter

Megújult a győri Bem tér nyugati oldala is, melyet szerdán
adtak át az ott lakóknak, vagy oda pihenni, futni érkezőknek.
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„A projekt dinamikusan halad elő-
re, már épül a mintegy 300 jármű be-
fogadására alkalmas parkolólemez,
amely a környéken tapasztalható par-
kolási problémákat lesz hivatott eny-
híteni. A Malom ligetben megújuló
zöldterület még idén elkészül, és jö-
vő nyár végére, ősz elejére a vásár-
csarnok is teljesen megújul” – fogal-
mazott Radnóti Ákos, városüzemelte-
tésért felelős alpolgármester, a kör-
zet önkormányzati képviselője az ide-
iglenes csarnok bemutatásán. El-
mondta azt is, a környéken a Mo-
dern Városok Programból megvaló-
suló kórházi és az önkormányzati for-
rásból felépülő Kuopio parki parkoló-
lemezzel mintegy 800 új parkolóhely
jön létre. A város lakótelepi környe-
zetének példátlan fejlesztése ez.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-
vezérigazgatója kiemelte, nagyon
összetett projektről van szó, amely
komoly koordinációt igényel. Az ide-
iglenes sátor, amely jövő nyár végéig
látja el a vásárcsarnok feladatait, az
infrastruktúrával, közművekkel, par-
kolóval, kerítéssel együtt önmagá-

ban közel 200 millió forintos beruhá-
zás. Hozzátette, számos pozitív visz-
szajelzés érkezett, bízik benne, hogy
a vásárlók is elégedettek lesznek az
ideiglenes létesítménnyel. Sági Géza
hangsúlyozta, a munkálatok komple-
xitása ellenére arra törekednek,
hogy minden a lehető leggördüléke-
nyebben menjen. 

„A bérlőkkel egyeztetve, az üzlet-
tulajdonosok és az őstermelők igé-
nyeit figyelembe véve alakítottuk ki
az ideiglenes piacteret” – ezt már
Rotter Zsolt, a Győr-Szol Zrt. vagyon-
kezelési üzletágvezetője mondta a
helyszínen.

Fontos tudni, hogy a ruházati és
háztartási cikkeket értékesítő kereske-
dők egyelőre maradnak az eredeti he-
lyükön. A sátorba viszont átköltözik
mintegy negyven üzlet és közel száz
őstermelő. Bár a költözés folyamatos,
a sátor szeptember 4-től várja a vásár-
lókat. A nyitvatartás megegyezik a vá-
sárcsarnokéval, vagyis a hétfői szün-
napot követően kedden és csütörtö-
kön 6–15 óráig, szerdán és pénteken
6–16 óráig, szombaton 6–14 óráig,

míg vasárnap 6 és 11 óra között zajlik
a kereskedés. A vásárlókat a sátor
előtti, ötven jármű befogadására al-
kalmas murvás parkoló is segíti.

Szeptember 10-ig a régi épület
teljes kiürítése is megtörténik, és el-
indul a tényleges felújítás. A vásár-
csarnok jelenlegi szerkezete megma-
rad, de az új létesítmény nagyobb,
tágasabb helyet kínál majd a látoga-
tóknak. A projekt keretében modern,
korszerű, akadálymentesített piactér
jön létre, amely közvetlen kapcsolat-
ban áll majd a szomszédságában fel-
épülő parkolólemezzel. A fejlesztés a
közeli, nagyobb zöldterületek, mint
a Malom liget, Ady-domb (úgy-
nevezett MATÁV-játszótér),
a csarnok előtti tér meg-
újítását és egy új zöld-
övezet kialakítását is
tartalmazza.

Az összességé-
ben hárommilli-
árd forintos
projektre a vá-
ros kétmilli-
árd forint tá-

mogatást nyert a Terület- és Település-
fejlesztési Operatív Programból. A győ-
ri önkormányzat a Zöld város kialakítá-
sa Győrben című projekt keretein be-
lül a 100 százalékos tulajdonában lévő
Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Va-
gyongazdálkodó Zrt.-vel konzorcium-
ban együttműködve valósítja meg a
fejlesztéseket. A konzorcium az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alapból és
hazai központi költségvetési előirány-
zatból nyerte a vissza nem térítendő
támogatást.

A vásárcsarnok felújítása egy új szakaszá-
hoz érkezett. A parkolólemez építése már
megkezdődött, és hamarosan a régi épület
átépítése is indul. A kereskedők átköltöz-
tek az ideiglenesen felépített sátorba, ahol
kedden az árusítás is megkezdődött.

A FELÚJÍTÁS ALATT ZÁRVA A VÁSÁRCSARNOK, DE MEGNYÍLT AZ IDEIGLENES PIAC

friss termékek nélkül!NEM MARADUNK 
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: Marcali Gábor



6 2018. szeptember 7.

Az Audi-iskolában az idei év is izgal-
masnak ígérkezik, már csak azért is,
mert az alsósok és az óvodások szá-
mára elkészült egy játszóudvar. Az in-
tézményt ez évtől új főigazgató, Niko-
laus Eberl irányítja. A tanévet közel
hatszáz gyermek kezdi meg, az óvodá-
ban négy csoportban 82 kisgyermek,
az alsósok 197-en, a felsősök 189-en,
a gimnazisták 189-en vannak, a szak-
képzésben 22 fiatal vesz részt.

Az évnyitón elsőként Knáb Erzsé-
bet, az Audi Hungaria Iskola Intéz-
ményfenntartó és Működtető Közala-
pítvány kuratóriumának elnöke kö-
szöntötte a diákokat és a pedagóguso-
kat, és bejelentette, hogy az elmúlt
tanévben elsőként vizsgázott diákok ki-
tűnően szerepeltek, mindenkit felvet-
tek a kiszemelt egyetemre, főiskolára.

Nikolaus Eberl főigazgató kitért ar-
ra, hogy a kiemelt tárgyi feltételekkel
rendelkező intézmény a legjobb tanu-
lási környezetet biztosítja. Az iskola a
magyar és német oktatási rendszer-
nek is megfelelve tagja a jelenleg 140
tagot számláló „Elismert külföldi né-
met iskola” hálózatnak. A magyar kul-
turális hagyományok mellett a német

Minden országot a szakképzése
tesz sikeressé, fogalmazott a tanév-
nyitón Palkovics László. Példaként
említette Finnországot, Németorszá-
got és Ausztriát, ahol többen vannak
az olyan tizenkilenc évesek, akik szak-
mát tanultak, mint akik csak érettsé-
givel rendelkeznek. Hozzátette: Ma-

Palkovics László innovációs és technológiai miniszter, és a Nao névre
hallgató robot közösen nyitotta meg a szakképzési tanévet a Pattan-
tyús-Ábrahám Géza Ipari Szakgimnázium és Szakközépiskolában.

gyarország a térségben elsőként vet-
te át a duális képzés német modell-
jét. Utalt az új ipari forradalom, a di-
gitalizáió és a robotizáció kihívásaira
is. A jövőkutatókat idézte, akik sze-
rint a most iskolakezdők kétharmada
olyan szakmát gyakorol majd, amit
ma még nem is ismerünk. A jövő

a tanév az Audi-iskolában
Cukorsüveggel indult nyelv és kultúra megismerésén is kü-

lönösen nagy a hangsúly. Hozzátette,
az Audi Hungaria ÁMK az innováció is-
kolája, mely teret ad egy olyan tanulá-
si és életközösségnek, amelyben a
gyermekek és fiatalok aktív és kreatív
iskolát és iskolai életet alakítanak ki.

Borkai Zsolt polgármester felidézte:
az Audi és a város neve összeforrt az el-
múlt 25 évben, a város sikere az Audi
sikere, az Audi sikere pedig a városé.
Évekkel korábban beszélgettek Knáb Er-
zsébettel arról, hogy egy város fejlődé-
sében milyen fontos az oktatási rend-
szer sokszínűsége. 2010-ben aztán új
közösség alakult, amelyet Audi-iskolá-
nak neveznek. „Az intézmény értéket
közvetít kitűnő nevelői, oktatói által, az
itt szerzett nyelvismerettel pedig a fia-
talok számára valóban kitárul a világ” –
emelte ki a polgármester.

Az osztályfőnökök a német hagyomá-
nyoknak megfelelő Schultüte-vel,
(Zuckertüte-vel) vagyis cukorsüveggel
lepték meg az elsősöket,  édességekkel
és iskolaszerekkel. A szokás üzenete,
hogy a kisgyerekek várják az iskolát: az
ajándék megédesíti az első napjukat, bá-
torságot és kedvet adva a tanuláshoz.

Nao robot és a miniszter 
nyitotta a tanévet

Győrben épül szlogen tartalmához a
kormány azzal is hozzájárul, hogy
Miskolc és Győr szakképzési rendsze-
rében 10 milliárd forint értékű fej-
lesztést hajt végre, jelentette be Pal-
kovics László.

Parragh László, a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke arra hív-
ta fel a figyelmet: Magyarországon
ma már keresetvezérelt munkaerő-
piac van. Aki olyan szakmát választ,
amelyre igényt tart s értékel a piac,
az kiteljesedhet, boldogulhat.

Kara Ákos, az infokommunikáció-
ért is felelős államtitkár, a térség or-
szággyűlési képviselője szólt arról,
hogy a Diákháló című átfogó prog-
ram keretében országszerte megte-
remtik a szakképzés korszerű digitá-
lis hátterét. Az államtitkár kiemelte:
Győrben a kormány, a városvezetés
és a gazdaság szereplői szorosan
együttműködnek, hogy a piac által
keresett, értékes, korszerű tudással
rendelkező szakembereket bocsássa-
nak ki az iskolák.

Egykori pedagógusként, iskolaigaz-
gatóként is beszélt Borkai Zsolt pol-

„Csak együtt vagyunk erősek!" – az idei tanév mottójával kez-
dődött az Audi Hungaria ÁMK sajtónyilvános évnyitója hétfőn.

Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

gármester. Nem tagadta, az oktatá-
sért korábban felelős önkormányzat
vezetőjeként kissé aggódva figyelte az
oktatás átalakítását, de úgy látja: jó az
irány, s az új rendszerben az önkor-
mányzat is megtalálja a maga haté-
kony szerepét. Egy város mozgatóru-
gója a gazdaság, szögezte le a polgár-
mester. Ahhoz, hogy a gazdaság jól
működjön, szükség van a színvonalas
képzésre, ami pedig csak összefogás
eredményeképpen jöhet létre. Úgy
értékelte, hogy Győrben az önkor-
mányzat, a kormány, a kamara, s a
gazdaság, az oktatás együttműködése
rendkívül sikeres. Győr az országban
elsőként alakította át szakképzési
rendszerét a piac igényei alapján –
emlékeztetett a polgármester.

A Győri Műszaki Szakképzési Cent-
rum főigazgatója, Gede Eszter azt
hangsúlyozta: a jól megválasztott
szakképzés változatos, sikeres élet-
utakat kínál a diákoknak.  

A szakképzési tanévet Palkovics
László közösen nyitotta meg a győri
Lukács-középiskola Nao névre hallga-
tó humanoid robotjával.
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„Bár ma már nem az önkormányzat az iskolák fenntartója, a
város továbbra is odafigyel az intézményekre és segíti a gyere-
kek színvonalas oktatását. Ezért is folytatjuk a sokéves hagyo-
mányt, amelynek keretében tanszercsomaggal enyhítjük a kis
elsősök és családjaik terheit az iskolakezdés során” – fogalma-
zott a polgármester. 

2018-ban közel négymillió forintos összértékben 1.342 fü-
zetcsomagot állított össze az önkormányzat, ebből 1.030 darab
a tankerülethez tartozó győri iskolákba, míg 312 darab alapít-
ványi, illetve egyházi iskolákba került.

A csomagban többek között különböző füzetek, író- és rajzla-
pok, iratgyűjtő, órarend, íróeszközök, vonalzó, számolókorongok
és gyurma is szerepel. Sulyokné Kelemen Judit, a Radnóti-iskola
igazgatója mondott köszönetet a város ajándékáért, majd a diákok
adtak rövid műsort. Kovács Júlia, az intézmény tanulója saját, Vá-
rosházát ábrázoló alkotását nyújtotta át a polgármesternek.

A normál felvételi eljárás után a
pótfelvételi is lezárult a Széchenyi Ist-
ván Egyetemen. „Az általános felvételi
eljárást követően a pótfelvételin fel-
vett hallgatóink száma nőtt tavalyhoz
képest. Itt ugyanazok a szakok voltak
a legkelendőbbek, mint az általános
felvételi eljárás keretében. A jármű-
mérnök, műszaki menedzser, gépész-
mérnök, mérnök-informatikus, gazdál-

Az idén is ingyenes füzetcsomaggal segíti az önkor-
mányzat az iskolakezdő kisiskolásokat és családjaikat.
Borkai Zsolt polgármester a Radnóti Miklós Általános
Iskolában adta át a gyerekeknek a tanszereket.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

kodás és menedzsment, kereskede-
lem-marketing, munkaügy és társada-
lombiztosítás, infrastruktúra építő-
mérnök szakokat lehet kiemelni” –
árulta el dr. Kovács Zsolt főigazgató. 

A pótfelvételi sajátossága, hogy
ebben a formában már csak önkölt-
séges képzésekre lehetett felvenni
hallgatókat. „Azok, akik az első kör-
ben valamiért nem kerültek be, a

pótfelvételi során is a széchenyis kép-
zéseket választották” – tette hozzá a
főigazgató. 

Így összesen 4.114 elsőéves hall-
gató kezdheti meg tanulmányait a
Széchenyi István Egyetemen a felső-
oktatási szakképzéstől az alap- és osz-
tatlan képzésen át a mesterképzésig,
nappali és levelezős tagozaton, álla-
milag támogatott és önköltséges for-

mában. Általában a felvételt nyert di-
ákok 95 százaléka kezdi meg tényle-
gesen is a tanévet. „A négyezret
meghaladó elsőéves létszám azt je-
lenti, hogy nagy kihasználtsággal mű-
ködik a győri egyetem. Erre büszkék
lehetünk” – tette hozzá a főigazgató.

Az előttünk álló tanév legnagyobb
változása, hogy még több külföldi
hallgató érkezik az egyetemre. 

„Hallgatóink már nemcsak az or-
szág minden tájáról keresik képzése-
inket. Kijelenthetjük, hogy a nemzet-
közi megmérettetésben is igazán si-
keressé váltunk” – ezt már dr. Földes
Péter rektor mondta az intézmény
évnyitó ünnepségén. Kiemelte, hogy
az az együttműködési rendszer, ame-
lyet Győr városa, a régió ipara, első-
sorban az Audi Hungaria, a különféle
szervezetek, kamarák, vállalkozói szö-
vetségek, és általában a győri polgá-
rok kialakítottak az egyetemmel, si-
kert hozott. Magyarország kormánya
is elismeréssel figyeli és támogatja
ezt az összefogást. 

Az elmúlt két-három évben a kül-
földi diákok száma megtízszerező-
dött, így szeptembertől immáron
negyvenhárom országból százötven -
öt nemzetközi hallgatója lesz a győri
egyetemnek, aminek jogelődje, a
KTMF ötven éve, 1968-ban kezdte
meg működését, és az elmúlt évtize-
dekben nemzetközileg is jegyzett,
igazi universitasszá fejlődött, XXI. szá-
zadi oktatási portfólióval, módszer-
tannal, és még mindig a növekedési
pálya elején vagyunk.

ÚJ TANÉV:

jeles évfordulók
több hallgató,

Forrás: Széchenyi István Egyetem
Fotó: Marcali Gábor

Önkormányzati AJÁNDÉK
a füzetcsomag
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Tavaly júliusban fogalmazódott
meg az álom: lehetőségre volna
szüksége a Szent Mór Bencés Perjel-
ségnek, hogy bővítse a Czuczor-gim-
názium férőhelyeit, ugyanis évek óta
túljelentkezés tapasztalható az intéz-
ményben. Sárai-Szabó Kelemen per-
jel elmondta, megfogalmazódott a
konkrét helyszín is, az iskolával szem-
ben álló, s nem teljesen ki-
használt Lloyd-palotá-
ban méltó környe-
zetet tudnának
teremteni a di-
ákoknak

„A tudás,
hit, remény
és szeretet
g y ö n y ö r ű
egysége az,
ami itt is
munkálkodni
fog” – hangsú-
lyozta az ünnepsé-
gen az atya.

Ahogy már mi is hírt ad-
tunk róla: a Lloyd-palotát az állam vá-
sárolta meg magántulajdonosától, és
a Szent Mór Bencés Perjelség tulajdo-
nába adta. Az elmúlt fél évben kisebb
átalakítások történtek az épület első
és második emeletén, hogy iskola-
ként használhassák. Gipszkarton-át-
helyezés, padlóburkolat-csere, vala-
mint az iskolabútorok, berendezések
beszerzése volt a feladat, hogy kiala-

kíthassanak kilenc tantermet, és gyűj-
temények is helyet kaphassanak itt.

Czepek Gábor, az állami vagyongaz-
dálkodásért felelős államtitkár a Szé-
chenyi téri ünnepségen kifejtette, a kor-
mány a jövőbe fektetett, amikor a ben-
cések ambiciózus terve mellé állt. A pe-
dagógus életpályamodell, az ingyenes
tankönyvekhez jutás és az étkeztetési

program reformjai mellett fon-
tos feladatuknak tekintik

az oktatási intézmé-
nyek infrastrukúrá-

jának fejleszté-
sét is.Kilenc

tanteremmel
bôvült a bencés

iskola

„A túljelentkezés mutatja, a ke-
resztény oktatásra fogékonyak a fia-
talok és a szülők is, a győri gimnázi-
um kimagasló oktatása és kiváló kö-
zösségi élete a garancia arra, hogy a
kormány jól döntött: megfelelő kéz-
be került az épület” – fejtette ki az
államtitkár.

Simon Róbert Balázs győri ország-
gyűlési képviselő elmondta: először
merész elképzelésnek tűnt, hogy a
Lloyd-palota lehet a megoldás a gim-
názium bővítésére, de aztán egyezte-
téseket követően a kormány támo-
gatta az ügyet. Hétfőn pedig a diákok

MEGÁLDOTTÁK

birtokba vehették a város egyik leg-
modernebb iskolaépületét. „Tradíció
és innováció, megőrzés és megújítás,
örökség és személyesség. Nekünk,
magyaroknak ez a lecke adatott a 21.
század elején. A megőrzés és az újí-
tás legfontosabb helye pedig az isko-
la” – mutatott rá az országgyűlési
képviselő, majd adatokra is felhívta a
figyelmet: 2010-ben 112 ezer gyer-
mek vett részt egyházi oktatásban,
2016-ra ez a szám csaknem megdup-
lázódott, ekkorra több mint 204 ez-
ren végezték tanulmányaikat egyházi
intézményekben.

„Egykori iskolaigazgatóként és ta-
nárként tudom, hogy milyen sokat je-
lent egy tanév kezdetén, ha olyan tár-
gyi vagy szellemi érték érkezik az isko-
lába, amivel javulhat az oktatás szín-
vonala” – kezdte beszédét Borkai
Zsolt polgármester, majd felidézte azt
is, hogy a Széchenyi tér állapota a
2010-es felújítás előtt nem volt méltó
a barokk környezethez. Számos vita
alakult ki a Lloyd-palota körül is, vol-
tak, akik ellenezték, hogy az önkor-
mányzat megtartsa az épületet. „Vé-
gül ezt is felújítottuk, s most boldog
vagyok, hogy a gimnázium tevékeny-
ségét segíti a jövőben. Egy város mű-
ködésének és fejlődésének elenged-
hetetlen pillére az oktatás. Az itt vég-
zett munkával évszázadokra alapozott
tudást és értékeket közvetítenek a di-
ákok számára, akik hasznos állampol-
gáraivá válnak az országnak, s Győr-
nek, hiszen sokan a városban marad-
nak” – mondta el Borkai Zsolt.

Az épületet Sárai-Szabó Kelemen
áldotta meg, majd emléktáblát is el-
helyeztek a palotában.

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Marcali Gábor

a Lloyd-palotát, itt is becsengettek

Fontos ünnepi eseményt jelzett a déli harangszó
múlt pénteken: a bencés perjelség tulajdonába ke-
rült Lloyd-palotát megáldották, hogy aztán hétfőtől
itt is becsengethessenek. Az idei tanévtől a Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium diákjai né-
pesítik be a Széchenyi téri palota emeleteit.
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Évek óta változik, hogy me-
lyek azok a területek, amik par-
lagfűvel fertőzöttek Győr-Mo-
son-Sopron megyében. Kiderült,
hazánkban nagyrészt a művelt
területeken – ott ahol megboly-
gatják a föld természetes szerke-
zetét – fordulnak elő fertőzések.
Több mint 10 éve már földi
és légi felderítést is vé-
geznek a szakemberek,
hogy minél kevesebb
fertőzött terület le-
gyen. „Magyarorszá-
gon 5,3 millió hektár
mezőgazdasági terület
van, az ellenőrzések is ezek-
re a területekre terjednek ki.
Győr-Moson-Sopron megye vi-
szonylag kedvező helyzetben
van, hiszen nyugatról határos
Ausztriával, ahol nagyon ala-
csony a pollenfertőzöttség, így
onnan védett” – mondta el pén-
teken dr. Gyuriva Csaba, a Nem-
zeti Agrárkutatási és Innovációs
Központ főigazgatója. Megtud-
tuk, megyénk a közepesen fertő-
zöttek közé tartozik, könnyű fel-
ügyelni és kordában tartani a
fertőzöttséget. Mutatja mindezt
az is, hogy 2017-ben 50 gazdál-
kodót szólított fel a Kormányhi-
vatal parlagfű elleni védekezés-
re, az érintettek már az első fel-

A PARLAGFU ELLEN

Ez a múlt héten hangzott el a péri reptéren, ahol a
megyei Kormányhivatal és az ellenőrzést végző ha-
tóságok munkatársai számoltak be a légi és a földi
parlagfű-felderítésről, amit nyár végén és ősz elején
tartanak országszerte.

Szöveg és fotó: Rozmán László

szólításra elvégezték a munkát,
kényszerkaszáltatásra pedig
nem volt szükség.

Széles Sándor, Győr-Moson-
Sopron megyei kormánymegbí-
zott elmondta, az elmúlt évek-
hez

hasonló-
an idén is sikerül a korábbi évek
szintjén tartani a parlagfű-fertő-
zöttséget. „Mindent megte-
szünk a gazdálkodó és társszer-
vezetekkel együtt, hogy a fertő-
zöttség megyei szinten ne emel-
kedjen. Tavaly Győr és Pannon-
halma környéke volt a legfertő-
zöttebb, idén Fertőd, Fertő-
szentmiklós és Sarud térségé-
ben találták a legtöbb parlagfü-
vet” – árulta el a kormánymeg-
bízott.

A parlagfű felderítése a Bel-
ügyminisztérium és az Agrármi-
nisztérium megállapodása alap-
ján zajlik, s jelenleg több 10 millió

forint áll a rendelkezésre. A haté-
konyabb felderítés érdekében to-
vábbi források várhatóak. Nem
titkolt cél, hogy a még komo-
lyabb felderítésnek visszatartó
ereje is legyen, s a gazdák, földtu-
lajdonosok még komolyabban ve-
gyék a parlagfű irtását.

A légi felderítés a leggyor-
sabb és leghatékonyabb
módja a parlagfüves terü-
letek felkutatására és a ké-
sőbbi szankcionálásra. A

helikopter körülbelül 100
méter magasan repül, s a pi-

lótán kívül két szakember tartóz-
kodik a járműben – egy növény-
védelmi felügyelő és egy földhiva-
tali mezőgazdász. Mikor egy par-
lagfűvel fertőzött területet észlel-
nek, akkor megállnak felette a lé-
gi járművel és rögzítik a koordiná-
tákat, majd napokkal később ki-
mennek a területre, ahol elvégzik
a helyszíni méréseket.

Akár 5 millió forintos növény-
védelmi bírságra is készülhet,
aki nem irtja ki a saját tulajdoná-
ban álló földterületen a parlag-
füvet. Megyénk külterületein az
elmúlt években átlagosan 50 és
150 ezer forintos bírság a jellem-
ző, belterületeken pedig 100 és
750 ezer forint között mozog ez
az összeg.

A légi felderítés
a leggyorsabb

és a leghatékonyabb

Nyerésre állunk
´́

Tegye meg az első lépéseket
a digitális világ felé
a Modern Vállalkozások Programjával!
• Kell és érdemes a KKV-k digitális fejlesztése?
• Honnan kaphat egy vállalkozás az elképzelé-

sek megvalósításához forrást?
• Melyek azok a hazai és globális trendek,

amelyek használatával piaci előnyt tud sze-
rezni egy vállalkozás?

• Mikor térül meg egy informatikai fejlesztés?

Keressük meg együtt a mit és hogyanra a választ! Di-
gitális KKV Nap 2018. szeptember 20. Győr, Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara.
Elérhető, hatékonyságnövelő modern IT tech-
nológiák mikro-, kis-, és középvállalkozásoknak.
Miért érdemes eljönni az eseményre?
A vállalkozások első kézből kaphatnak tájékoz-
tatást a digitális vállalkozásfejlesztés külső finan-
szírozásának lehetőségeiről és a legújabb infor-
matikai trendekről. Egyúttal lehetőséget nyúj-
tunk egy közös beszélgetésre, találkozásra a
szállítókkal, a tanácsadókkal, a pályázatkészítők-
kel és hitelt nyújtó intézmények képviselőivel.
Regisztráljon eseményünkre a https://vallalkozzdi-
gitalisan.hu/esemenyek/index.html oldalon!

@gymskik                   #gymskik

www.gymskik.hu

Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

Legyen részese Ön is!
Szurkoljon a magyar csapatnak!
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara szeretettel meghívja Önt az EuroSkills
Budapest 2018. versenyre, mely a fiatal szakem-
berek európai bajnoksága és a szakma legfris-
sebb európai fejlesztéseinek látványos bemuta-
tója. Kamaránk (GYMSM KIK) megfelelő számú
érdeklődés esetén szeptember 27-én és 28-án
is autóbuszt indít Budapestre. Bővebb informá-
ciót és a jelentkezés feltételeit a kamara hon-
lapján találja: www.gymskik.hu

GYOR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

A kamara MINDENKIÉ!

´́

´́
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Az ülés első napját megtisztel-
te Magyarország új apostoli nun-
ciusa, Michael August Blume SVD
alessanói címzetes érsek is. Az
apostoli nuncius győri látogatását
követően adta át megbízólevelét
Áder János köztársasági elnöknek
Budapesten. Jelen volt dr. Erdő Pé-

Hatféle illat közül választhatjuk ki,
szerintünk melyik illene leginkább vá-
rosunkhoz. Az együtt kiválasztott illat
pedig olyan zárt terekben jelenik
majd meg, ahol sok ember megfor-
dul, többek között a Látogatóköz-
pontban, az Audi Arénában és az
Olimpiai Sportparkban.

A Látogatóközpont nyitvatartási
idejében, az emeleten illatolhatunk.
Eddig a Marina Fresh és a Fresh Wa-
ter kapták a legtöbb voksot. A fantá-
zianevek persze csak az illatok termé-
szetére utalnak, a kiválasztott nyer-
test Győr illataként ismerheti meg a
szélesebb közönség.

A város egyébként a világon első-
ként kezdeményezte, hogy legyen
egy olyan illat, amit Győrrel azonosít-
hatnak az itt élők és a turisták. A lég-
tér-illatosítás természetesen már el-
terjedt módszer, használják többek
között üzletekben, bevásárlóközpon-
tokban és rendezvények, például es-
küvők hangulatosabbá tételében is.

A Látogatóközpontban a hónap vé-
géig szavazhatunk, a szeptember 27-i
turizmus világnapján pedig kiderül,
melyik illatra szavaztunk a legtöbben.

Gyor illatára!

Továbbra is
szavazhatunk

´́

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az augusztus
végén tartott XI. Győri Bornapok – Bor-, Borlovag
és Gasztronómiai Fesztiválon kezdték el keresni
Győr illatát. A szavazás a Baross úti Látogatóköz-
pontban folytatódik szeptemberben.

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter

A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia (MKPK) tagjai a
héten a Győri Püspökségen
tartották őszi ülésüket, akiket
Borkai Zsolt polgármester a
Zichy-palotában köszöntött.

ter bíboros, prímás, esztergom-
budapesti érsek, dr. Veres András
győri megyés püspök, az MKPK el-
nöke, a magyarországi érsekek,
püspökök, segédpüspökök. A kon-
ferencia résztvevői a győri Nagy-
boldogasszony-székesegyházban
mutattak be szentmisét.

Az önkormányzat a Zichy-palo-
tában köszöntötte a konferencia
tagjait. Borkai Zsolt polgármester
köszöntőjében emlékeztetett a vá-
ros keresztény értékeire, és hogy
ezeket az értékeket a győriek
együtt őrzik. Köszönetet mondott
dr. Veres András megyés püspök-

GYORBEN ÜLÉSEZETT 
a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia

nek azért a nyitottságért, amellyel
a győriek és az egész magyarorszá-
gi hívő közösség érdekében tevé-
kenykedik. A polgármester a város
és az egyházmegye együttműkö-
désére példaként említette a mö-
göttünk hagyott Szent László-évet,
és jelezte, ez a közös út az egész
közösséget szolgálja. 

A Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia nevében dr. Udvardy
György, a Pécsi Egyházmegye me-
gyés püspöke, a Magyar Katolikus
Püspöki Konferencia elnökhelyet-
tese mondott köszönetet a város-
nak a vendéglátásért.

´́

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Németh Péter
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A szombati Széchenyi téri progra-
mok a győri Európa Kulturális Fővárosa
(EKF) 2023 pályázat jegyében telnek
majd. Dr. Fekete Dávid alpolgármester
kiemelte, a nyári rendezvények mind-
egyikén megjelent az EKF-pályázatunk
üzenete, és javában zajlik a második
fordulós anyag készítése is. December-
ben kiderül, hogy Győr, Debrecen, vagy
Veszprém viselheti a kitüntető címet. 

A győriek nem csak az EKF-prog-
rammal, de a győri kulturális intézmé-
nyekkel is ismerkedhetnek szeptem-
ber 8-án. A Széchenyi téri EKF-napon
bemutatkoznak a győri amatőr művé-
szeti csoportok, és a nemzetközi hírű
társulataink is. A Vaskakas Bábszínház
előadásában Paradicsomleves betű-
tésztával címmel lesz bábkoncert, s a
napot egy fergeteges gálaműsor zárja
20:30 órakor, melyben közreműködik
a Győri Balett társulata, a Győri Nem-
zeti Színház művészei és a Győri Filhar-
monikus Zenekar zenészei. A koráb-
ban meghirdetett, sorszám-
mal ellátott EKF-kiadvá-
nyokhoz kapcsolódó
nyereményjáték-
nak és a „Nyaralj
és nyerj!” kisha-
jós fotópályá-
zatnak is ezen a
napon hirdetik
ki a győzteseit.

„A főváros
után Győrnek
van a legintenzí-
vebb kulturális élete
hazánkban” – osztotta

meg véleményét az esemény sajtótá-
jékoztatóján a jelenlévőkkel Forgács
Péter, a Győri Nemzeti Színház igazga-
tója. A gálával kapcsolatban elmondta,

nagyszabású produkcióra
van kilátás mintegy

130 emberrel a
színpadon. A

filharmoniku-
sok klasszi-
kus dara-
bokat és
filmzené-
ket is elő-
adnak, a

balett a Bo-
leróval, míg a

színház a Beat-
les.hu-val készül. A

részletes program megtalálható a hel-
logyor.hu-n és a 2023gyor.hu oldalon.

Az 1. Győri Filmnapok csütörtökön
kezdődött a Széchenyi téren, a Rómer
Házban és a Szent László Látogatóköz-
pontban. A klasszikus és kortárs filmal-
kotások vetítése mellett közönségtalál-
kozókat, koncerteket is kínál a nagyér-
deműnek egészen vasárnap estig. A zá-
rónapon például a Szaffit és a Csiniba-
bát is láthatjuk a téren, a Kincsem vetí-
tése kapcsán pedig a főszereplő Nagy
Ervinnel is találkozhatunk. A Rómer
Házban többek között az új hullámos
győri filmesek kisfilmjeit is megtekint-
hetjük, a gyerekek akár diafilmeket is
nézhetnek magyar és német mesélő-
vel. Csurák Erzsébet a Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeum kommu-

nikációs és közművelődési osztályveze-
tője úgy fogalmazott, a nagy klassziku-
sok, a nagy sikerek és a nagy újdonsá-
gok jellemzik majd az egész hétvégét.

A Szent László Látogatóközpont új
moziterme a Frigyládánál várja az ér-
deklődőket. Dr. Cseh Sándor, a látogató-
központ igazgatója kiemelte, a képtár és
könyvtár pincéjében létrehozott ötven-
fős teremben a jövőben művészmozit
terveznek, a Barokk Esküvő után a film-
napok a második éles főpróba. Itt talál-
kozhatunk majd Jean-Marc Barr francia
filmsztárral a Nagy kékség vetítésén, de
láthatunk természetfilmeket és klasszi-
kus alkotásokat is. A filmnapokról az el-
múlt hetekben cikksorozatban számol-
tunk be, a részletes program az ese-
mény Facebook oldalán is elérhető.

Miközben csütörtök óta tart a városban az 1. Győri Film-
napok programsorozata, szombaton további kulturális él-
ményekben lehet részünk. A tavalyi év sikerén felbuzdul-
va ugyanis ismét megrendezik az EKF-napot, ahol egy
színpadon láthatjuk a Győri Filharmonikus Zenekar, a
Győri Balett és a Győri Nemzeti Színház társulatát is.

A fôváros után
Gyôrnek van 

a legintenzívebb
kulturális élete

hazánkban

Szombaton

EKF-nap
ÉS MOZI EGÉSZ HÉTVÉGÉN

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A Vaskakas a paradicsomlevest
betűtésztával szervírozza
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Vasárnap aztán elindulnak a mű-
szaki szakemberek a finnországi Kuo-
pióba, negyvenéves ugyanis a tele-
pülés testvérvárosi kapcsolata Győr-
rel. A színészek kedden repülnek utá-
nuk – mozgalmasan indul tehát a
Vaskakas Bábszínházban az évad. A
nyár ugyancsak sűrű volt, a júliusi
Győrkőcfesztivált is a társulat szer-
vezte és bonyolította: az aszfaltsúro-
lástól a székszögelésen keresztül szá-
mos feladatot végeztek el, hogy min-
denki mosolyoghasson a győrkőcök
kedvenc hétvégéjén.

„Az ötvenezer látogató nevében kö-
szönöm a Győrkőcfesztivál szervezését”
– kezdte köszöntő beszédét Rózsavölgyi
László, az önkormányzat oktatási, kultu-
rális, sport és turisztikai bizottságának
elnöke és hangsúlyozta: a társulat Győr
kulturális éle tének megkerülhetetlen
tartóoszlopává vált, egy olyan intéz-
ménnyé, ahová minden korosztály szí-
vesen ellátogat, s olyan művészeti,
szellemi műhellyé, akik az Európa
Kulturális Fővárosa 2023 pályá-
zatunkban is fontos részt vállal-
tak. „Jó döntésnek bizonyult,
hogy három évvel ezelőtt új ott-
hont kapott a társulat (a volt Bar-
tók Béla Megyei Művelődési Központ

épületét – a szerk.), hiszen kiválóan ki-
használják a nagyobb tér adta lehetősé-
geket” – tette hozzá Rózsavölgyi László.

Kocsis Rozi, a társulat igazgatója
erre reagálva rámutatott, ahhoz,
hogy tehetséges, innovatív szellemi
m ű h e l y -

ként működhessenek, szükség van a
megfelelő infrastruktúrára. A kilenc -
ezer  bérletesükkel pedig mára kima-
gaslanak az ország bábszínházai közül.

A 2018/2019-es évadban háromfé-
le bérlettel várják a közönséget. Az
óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló
Fészek bérletben szerepel a Misi Mó-

kus kalandjai, megkapták a jogot a
Mekk Elek, ezermester című egy-
kori bábjáték bemutatására, és
egy nagy durranás is várható a
nagyteremben, az Óz. A negye-
dik bemutató választható: Ilók és

Mihók vagy az Egerek könyve is a
bérletben van. Az alsós gyerekszínhá-

zi bérletben szerepel a Király Kis Mik-

lós, A halhatatlanságra vágyó királyfi,
az Óz és egy új bemutató, a Lúdas Ma-
tyi. Az örök sikernek számító Apró Bér-
letben, amelyre a 0-4 éveseket és szü-
leiket várják, szerepel a Dödölle és a
Tarkabarka.

Bérleten kívüli előadás lesz a Ma-
nógyár és A három kismalac című
klasszikus. A felnőtteknek szóló
Leányálom című darab is marad re-
pertoáron.

Kocsis Rozi bemutatta az érkező-
ket is: a szervezőkhöz csatlakozott
Németh Zsófia Alíz és Németh Péter
művészeti koordinátor, a műszakhoz
pedig Németh Gábor hangosító és
Szőke Bence díszítő.

Már próbálnak a Vaskakas Báb-
színházban, és a társulat készül
a szombati EKF-napra is: hét-
főn hivatalosan is elkezdődött
az intézmény 28. évada. Szá-
mos új bemutatóval, valamint
régebbi darabokkal is invitálják
a közönséget.

Kilencezer
bérletesükkel kimagaslanak 

a bábszínházak
közül

A VASKAKASBAN
Ózzal és Mekk Elekkel is várják a gyerekeket 

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Mekliz Fotóstúdió
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BELVÁROS – 11. rész

Szent István út (9021, 9022)
I. István (Szent István) (969?–1038)

utolsó magyar nagyfejedelem és az el-
ső magyar király, Géza nagyfejedelem
és Sarolt fejedelemasszony fia.  A ke-
resztény magyar állam megteremtője,
az egyik első magyar katolikus szent, a
magyar és az európai történelem ki -
emelkedő alakja. Az utca nevét kialaku-
lása óta többször változtatták, mai ne-
vét 1937 után 1990-ben kapta vissza.

Tarcsay Vilmos utca (9022)
Tarcsay Vilmos (1901–1944) vezér-

kari százados, a Magyar Ellenállási Moz-
galom meghatározó alakja, vértanú.
Győrött 1948-tól viseli utca a nevét.

Teleki László utca (9022)
Gróf széki Teleki László (1811–1860)

politikus, író. Tagja volt az Magyar Tudo-
mányos Akadémiának, és az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc alatt és után
a magyar önállóság egyik legaktívabb kül-
földön tevékenykedő képviselője volt.

Türr István utca (9022)
Türr István (1825–1908) szabadság-

harcos. A császári-királyi hadsereget el-
hagyva az olasz 1848-as egységesítési
harcokban vett részt, ahol később altá-
bornagyi rangig vitte. A kiegyezés után
csatornaépítő mérnökként, vállalkozó-
ként dolgozott és vízrendezési terveket
készített. Tagja volt a Panama-csatorna
átvágását kijelölő expedíciónak, és ne-
véhez fűződik a korinthoszi földszoros
csatornájának építése is.

Új kapu utca (9022)
és Újvilág utca (9022)
A két utca története egy tőből fakad.

Az 1820-as bástya- és várfalbontás
után alakították ki ezt a két közterüle-
tet. Ezek az utcák a várfalak és bástyáik
valamikori vonalát követik. Nevükben
az „új” szó, a megújuló Győrre utal.

Varga utca (9022)
A kanyargós, szűk utcácska a mai

házgyári épületek árnyékában a Füles
Bástya előtt elhaladva, igyekszik össze-
kötni, a Batthyányi teret a Pálffy utcával.
Régi környezetében az utca a vásári na-
pokon a cipészeknek és csizmadiáknak
adott helyet, innen az elnevezés.

Czvikovszky Tamás

Folytatódik a nagysikerű Rómer-
JAZZ klub, év végéig számos világhírű
zenész ad koncertet a Rómer Házban.
A részletekről Csurák Erzsébet, a klub
szervezője számolt be lapunknak.

A Győrben fellépő művészek izgal-
mas zenei kalandra hívják a közönséget
a jazz világába – emelte ki Csurák Erzsé-
bet. A koncerteken a jazz-zene sokszí-
nűségét igyekeznek bemutatni és meg-
szerettetni a műfajt a fiatalokkal. 

Az őszi szezonban elsőként Mi-
cheller Myrtill és Pintér Tibor ének-
gitár duóját hallhatják az érdeklődők
szeptember 19-én 19 órától a Rómer
Házban. A formáció egyedi és külön-
leges, hiszen duóként is komplett ze-
nekari megszólalást biztosítanak. Re-
pertoárjukon egyaránt szerepelnek
örökzöldek és populáris slágerek,
jazz-es feldolgozásban. A 12 éve ala-
pított, a nemzetközi porondon is
jegyzett és díjazott formáció három
albummal és DVD-vel rendelkezik. Az
ének-gitár felállás bravúros játékot,
gazdag és improvizatív előadásmó-
dot jelent, és különleges zenei él-

A Győri Nemzeti Színház művészei is rangos elisme-
résben részesültek a napokban a Városmajori Színházi
Szemle díjátadásán. A 2018-as versenyprogram A vád ta-
nújá-val indult még június 15-én. Agatha Christie tárgya-
lótermi krimijét Simon Kornél rendezésében és a győri
teátrum előadásában láthatta a fővárosi közönség. A
szakmai zsűri döntése alapján a Legjobb női főszereplő
kategóriában Szina Kingát, a Győri Nemzeti Színház tagját
ismerték el. Az idei év Különdíját Csankó Zoltán színmű-

is díjaztak

vész kapta, aki két előadásban – a győri A vád tanújá-ban
és a szombathelyi színház Volpone című produkciójában
– is emlékezetes alakítást nyújtott. 

A legjobb előadás díját a nyíregyházi színház Mohácsi Já-
nos rendezte Illatszertár című produkciója nyerte el, a legjobb
társulat díját a szombathelyi Weöres Sándor Színház érdemel-
te ki Volpone című előadásával. A fesztivál keretében 6 vidéki
színház 6 előadását mutatták be. Az előadásokat telt ház előtt
játszották a Városmajori Szabadtéri Színpadon.

GYORI SZÍNÉSZEKET´́

ményt nyújt a kon-
cert látogatók
számára –
hangsúlyozta
a szervező.

Hazánk
egyik leg-
n é p s z e -
rűbb jazz-
együttese, a
Balázs Ele-
mér Group le-
mezbemutató
koncertjét tartja
szeptember 26-án 19
órától a Rómer Házban. A formá-
ció tagjai hangszerük legnagyobb mes-
terei közé tartoznak, virtuozitásuk so-
ha nem öncélú, nem feledkeznek meg
a dallamokról, az érzelmekről. Új le-
mezük címe, a Sounds Of Diversity is
mutatja, a zenekar a zene sokszínűsé-
gét ünnepli. Balázs Elemér formációja
kiemelkedően egyéni hangzásvilágot
alakított ki, ennek legfőbb jellemzői a
dallamközpontúság és a különleges rit-
mika, melyeket a férfi és női hang ér-

dekes kontrasztja tesz
még színesebbé. A

formáció nemré-
giben megújult,
a karizmatikus
énekes, Szako -
nyi Milán mel-
lett énekesnői
poszton egy fi-

atal tehetség,
Kiss Flóra bon-

totta ki szárnyait.
A különleges

jazz-esték sora a győri
Dániel Balázs Boogie Woo-

gie Trió koncertjével folytatódik ok-
tóber 10-én, majd az Estelle&Kónyai
Tibor Duó lép fel október 24-én. A
Bágyi Balázs New Quartet november
7-én, a szintén győri RAS Q novem-
ber 28-án koncertezik. A Szakcsi La-
katos Béla Trió jazzmuzsikája decem-
ber 12-én, míg a Dresch Quartet de -
cember 19-én bűvölheti el a győri kö-
zönséget.

További információk a www.ro-
mer.hu honlapon. (x)

Izgalmas zenei
kalandra
hívják

a közönséget
a jazz világába

SZTÁROK ÉRKEZNEK
a RómerJAZZ klubba



„Egy hangvilla két ága vagyunk”
– idézitek gyakran József Attila so-
rait. Eltérő zenei úton indultatok,
s találkozásotok nyomán korábbi
zenei stílusotok ötvözeteként szü-
letett meg a ma már kiforrott
Hangraforgó-világ. Mi az, amit
megőriztetek a múltból?

Zenei múltunk valóban gazdag.
Egyfelől a népdalok és a klasszikus ze-
ne, másfelől a mai dal, a rockzene je-
lentették a kiindulópontot. Ezekből
semmi nem veszett el, csak rétegző-
dött, színeződött, egységesedett. Ön-
álló szerzeményeinket, a bennünk élő
zenei gyökereket a közös hangszere-
lés teszi igazán „Hangraforgóssá”.

Együtt éltek a versekkel, alkotó-
közegetek a magyar irodalom. Mit
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ad nektek a költészet a minden-
napjaitokban?

Ha éppen nem zenélünk vagy
koncertre készülünk, akkor is fella-
pozunk verseket – sok költő, író ba-
rátunk van, akikkel kapcsolatot tar-
tunk. Ha pedig például egy jeles év-
forduló régebbi korok verseire irá-
nyítja figyelmünket, azokból merí-
tünk – ténylegesen mindennapi kö-
zegünk az irodalom, a költészet.

Óriási hangszergyűjteményetek
van. Mi határozza meg, hogy mű-
soraitokban melyik hangszerhez
nyúltok?

Ha nem is kezelünk minden
hangszert professzionálisan, de
megvan az a lehetőségünk, hogy a
különböző hangszerkaraktereket ki-

használva más-más hangula-
tot vagy kort idézzünk meg.
Valljuk, hogy egy előadás a kö-
zönség számára is változato-
sabb, élvezetesebb, ha nem
minden dal „egyformán szól”.
A különleges hangszereken va-
ló játék plusz élmény előadó-
nak és hallgatónak egyaránt.

A Hangraforgónak ezer ar-
ca van. Klasszikus és kortárs
magyar költők megzenésíté-
sei, népdalok, népénekek,
történelmi énekek – bárme-
lyiket éneklitek, az hitelesen
szólal meg. Mi a titka ennek
a hitelességnek?

Olyan szövegeket, éneke-
ket választunk, amelyek hoz-

zánk közel állnak, költői üze-
netükkel, művészi megfogal-
mazásukkal egyetértünk, azo-
nosulni tudunk, nem kell sze-
repekbe bújnunk. A versvá-
lasztásokban elég nagy a sza-
badságunk; időnként vannak
inspiráló felkérések, dalt ter-
mő alkalmak vagy pályázatok,
de nyugodtan beismerhetjük
azt is, ha valamely verssel
vagy költővel nem tudunk egy
hullámhosszra kerülni.

A mai kor embere ritkán
vesz le a könyvespolcról ver-
seskötetet. Megfordultok
óvodákban, iskolákban, éne-
keltek fiataloknak és idősek-
nek is. Előadásaitokat látva

Nem a személyünk fontos

A Hangraforgó együttes szeptember 14-én jubileumi koncertet ad a József Attila Művelődési házban. A 15 éves év-
fordulóról, az eddig megtett útról és a műfajról kérdeztük az együttes két tagját, F. Sipos Beát és Faggyas Lászlót.

A DALAINK VÁLJANAK közkinccsé!
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úgy tűnik, minden korosztályt
megérintenek a versek. Ekkora
ereje van az énekelt versnek?

Igen, az énekelt versnek óriási ere-
je van – tapasztaljuk nap mint nap. Ki-
hagyhatatlan alap kellene, hogy le-
gyen a vers, a ritmikus mondóka, a
dal kisgyerekkortól kezdve, hogy elkí-
sérjenek ezek a sokszor öntudatlanul
berögzült verssorok, dallamok egész
életünkön át. A vers, az ének mindig
megtalálja az utat hozzánk – lelkesít
vagy vigasztal, elgondolkodtat vagy
feloldoz. Ezek többsége egyszerű
ének, olyan, amit otthon is, magunk-
ban is dúdolhatunk. Aki pedig dalra
fakad, tudhatja: az örömöt, bánatot
jólesik kiénekelni magunkból.

A modern világban, a sokféle
zenei műfaj zűrzavarában hol látjá-
tok ma az énekelt vers helyét?

Habár a mai trend az egyre lát-
ványosabb, nagyobb léptékű, drá-
gább produkcióknak kedvez, a kul-
turális élet csendesebbik oldalán
ott van a helye az intimebb műfa-
joknak is. Annak ellenére, hogy ma-
napság már a verset éneklő elő-
adók is nagykoncerteket adnak, az
eredeti „rendeltetés” szerint az
énekelt vers kisebb, személyesebb
műfaj, amelyet jó hallgatni, és jó
művelni – nem véletlen, hogy sok
híve van a műfajnak országszerte.
A személyes, emberi hangvétel kö-
zösséget teremthet, formálhat.

Tizenöt éve járjátok az országot,
viszitek a verset, fáradhatatlanul
közvetítitek dalaitokban a magyar
költészet, zene és történelem ha-
gyományait. Mi ad erőt zenei kül-
detésetekhez?

Érezzük a visszajelzésekből, a
koncertek hangulatából, az
emberek hozzánk való
viszonyulásából,
hogy a tevé-
kenységünk-
ben sok em-
b e r s é g e t
látnak. Ta-
lán azért,
mert nem
egyszerűen
a sikerre tö-
r e k s z ü n k
(persze jólesik
az elismerés), ha-
nem a költők – néha
súlyos – gondolatait hor-
dozzuk vállunkon, közvetítünk ko-
rok és terek között. Ez sok energiát
el is vesz, és persze ad is. Néha el-
fáradunk vagy elkeseredünk. Aztán
valami továbblendít – egy jó szó,
olykor egy vers, és dolgozunk to-
vább. Úgy látszik, szívós fajta va-
gyunk. És persze, nagyon szere-
tünk zenélni!

Bár csupán ketten alkotjátok az
együttest, nem áll távol tőletek a
nagyzenekari hangzás. Jubileumi

koncertre készültök. Mitől
lesz más ez a koncert, mint
egy dús hangszerelésű Hang-
raforgó-album?

Legfőképp az élő együtt-
muzsikálás varázsa teszi ünne-
pivé a koncertet. Akikkel szín-

padra lépünk, műfajtársa-
ink és barátaink már

évtizedek óta.
Ők is érzik en-

nek az est-
nek a kü-
lönleges-
ségét, és
szívüket-
lelküket
b e l e a d -

ják a sike-
rébe: a

Strófa trió
tagjai Buda-

pestről, Bodrog-
halmi László Paksról,

és Bogdán Krisztina Szombat-
helyről.

Aki ismer benneteket, tud-
ja, hogy megszámlálhatatlan
versmegzenésítés fűződik a
nevetekhez. Hogyan épülhet
fel egy tizenöt esztendő mun-
kásságát összefoglaló zenés
est? Melyek voltak a váloga-
tási elvek?

Reprezentatív összeállítás-
sal készülünk, amely kereszt-

metszetét adja eddigi munkás-
ságunknak. Sok hangzóanya-
got alkottunk, igyekeztünk
mindegyikről válogatni. Lesz-
nek állandó repertoárdarabok
– már-már Hangraforgó-sláge-
rek, és olyan különlegességek
is, amelyeket csak így, a kama-
raegyüttessel tudunk a színpa-
don megszólaltatni.

Számot lehet-e vetni tizen-
öt év Hangraforgó-termésé-
vel? Hol tartotok most?

15 évnyi múlt nem kevés:
dalokban és koncertekben
gazdag éveket tudhatunk ma-
gunk mögött, hét általunk
szervezett fesztivállal, két al-
kotótáborral, több évnyi
Hangraforgó Klubbal. A han-
gos médiasiker és visszhang
elkerült minket, de már elég
érettek vagyunk ahhoz, hogy
tudjuk: a megmérettetés
alapja nem feltétlenül az is-
mertség. Alapjában véve „vég-
vári vitézek” vagyunk – győri
lakhelyünkről szerteágaznak
útjaink. Sokat járjuk a megye
településeit, az országot is
szépen körbemuzsikáltuk, és
megfordultunk egészen távoli
magyar közösségekben, pél-
dául Ausztráliában.

Öt, tíz, tizenöt év múlva,
talán egy újabb jubileumra
készülve, milyen nagy felada-
tokat, kihívásokat szeretné-
tek magatok mögött tudni?
Vannak-e a Hangraforgónak
álmai?

Az álmokról tőmondatok-
ban: még sok vers dallá kom-
ponálása; a meglévők jó
hangminőségben való rögzí-
tése; dalaink eljuttatása a
versszeretők széles táborá-
hoz. Díjak, sztárszerepek nem
vonzanak. Nem a személyünk
fontos. A dalaink váljanak köz-
kinccsé! Ennyi.

Amit még feltétlenül el kell
mondanunk: győri működé-
sünk legfőbb bázisa és támo-
gatója a Dr. Kovács Pál Könyv-
tár és Közösségi Tér, ahol he-
lyet kap a már hét éve havi
rendszerességgel működő klu-
bunk. A könyvtár művészet-
pártoló hozzáállásának kö-
szönhetően valósulhat meg a
jubileumi koncert is. Hálával
tartozunk mindezért, ezúton
is szeretnénk köszönetet mon-
dani. (x)

A vers,
az ének mindig

megtalálja az utat
hozzánk
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A programot beharangozó sajtótá-
jékoztatót szerdán tartották a
GYMSM Kereskedelmi és Iparkama-
rában, ahol ízelítőt adott gyermek-
műsorából az Aranykapu zenekar, a
Pedró Pékség pedig látványsütéssel
lepte meg a résztvevőket. 

Diligens Tibor önkormányzati kép-
viselő örömét fejezte ki, hogy a város
környékén újra divatba jöttek a kis -
kertek, a konyhakertek, a családok
igyekeznek megteremteni a számuk-
ra elegendő zöldséget-gyümölcsöt.
Akiknek erre nincs lehetőségük, azo-
kat pedig Győrben várják a termelői
piacok, ahol friss, egészséges hazai
termékekhez juthatnak.

Prof. dr. Lakatos István, a kamara
Kézműipari Tagozatának elnöke elő-
ször felidézte a kenyérfesztivál tör-
ténetét, hogy 16 évvel ezelőtt a
pékszakma népszerűsítésére és a
pékek megmérettetésére indítot-
ták el a rendezvényt a Veres Pé-
ter Mezőgazdasági és Élelmiszer -
ipari Szakgimnázium, Szakközépis-
kola és Kollégiumban. Három évvel
ezelőtt újjászületett a fesztivál, a Du-
nakapu térre költözött, és immár a

termelői piaccal és Kézműves Ta-
lálkozóval együtt várja a családo-
kat. Idén hét kézműves pékség
mutatkozik be, tart látványsü-
tést, nyolc kézműves állítja ki
munkáit, akik mesterségük rej-

telmeibe is betekintést adnak.
Az elnök megjegyezte: a rendez-

vény jó alkalom lehet a fiatalok pá-

lyaválasztásának segítésére is. A fesz-
tiválon ezúttal is megválasztják a me-
gye kenyerét és a közönségdíjas fesz-
tivál kiflijét is.

A jó hangulatról az Aranykapu ze-
nekar, a Cserefa együttes és Cserpes
Laura gondoskodik, a gyerekeket ját-
szóház is várja. A program vasárnap
9–15 óráig tart.

Megválasztják
a megye kenyerét

és a fesztivál
kiflijét is

16 2018. szeptember 7.

Kenyérfesztivál, Kézműves Találkozó és Védd
a helyit, vedd a kisalföldit! – igazi családi va-
sárnap várja a Dunakapu térre kilátogatókat
szeptember 9-én, azaz most vasárnap.

CSALÁDI VASÁRNAP

KÉZMUVES TERMÉKEKKEL    ´́
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Orosz Sándor
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A győri művészek és a helyi me-
cénások találkozásának kíván idén
is teret adni az Art Agora rendez-
vény, melyet a Rotary Club Győr Rá-
ba kezdeményezésére indítottak. A
projekt lehetőséget ad a művészek
és alkotásaik jobb megismerésé-
hez, elismeréséhez, valamint a me-
cénások által megvásárolt művek-
ből befolyt összeggel a tehetséges,
fiatal, pályakezdő alkotókat kíván-
ják támogatni – tájékoztatott
Görcsné dr. Muzsai Viktória, a Ro-
tary RC Győr-Rába projektvezetője.

Az elmúlt évben 8 győri mű-
vész 15 alkotását árverezték el,
további 8 alkotó 13 műve pedig
fix áron kelt el. Így csaknem há-
rommillió forintos támogatásban
részesülhettek a művészeti kép-
zéssel foglalkozó iskolák növendé-
kei, akik pályázat útján juthattak
a díjakhoz.

A Tavaszi Tárlat keretében az
érdeklődők már ismerkedhettek
az idei felajánlók egycsoportjával.

Legyél te is 
MECÉNÁS!

Nemes kezdeményezés indult Győrben az elmúlt évben: a Rotary
Art Agora Művészek és mecénások program. A sikeres első rendez-
vényt követően idén folytatódik a projekt, melynek továbbra is az
a célja, hogy a városhoz kötődő művészek és alkotásaik nagyobb
publicitást, egyben elismertséget kapjanak. 

Ekkor adták át a 2018-ban alapí-
tott Pro Art Agora-díjat is, melyet
elsőként Radek József, a Palatia
Nyomda és Kiadó ügyvezető igaz-
gatója vehetett át mecénási tevé-
kenysége elismeréséül.

Egy művészeti grémium által
kiválasztott 14 művész 15 alkotása
kerül idén aukcióra, illetve 12 mű-
vész 13 alkotását fix áron lehet
majd megvásárolni. Borbély Károly,
Csizmadia István, Csurák Erzsébet,
Farsang Sándor, Gui Demeter, Hor-
váth Ákos, Kurcsis László, Kustán
Melinda, Lipovics János, Malasits
Zsolt, Milu Milanovics Ildikó, Mó-
zes László, Molnár György, Szabó
Béla, valamint Szalkai Károly alkotá-
sait testközelből ismerhetik meg az
érdeklődők a GYMS Kereskedelmi
és Iparkamara aulájában (Szent Ist-

ván út 10/A) szeptember 13. és ok-
tóber 4. között. A kiállítást szep-
tember 13-án 17 órakor prof. dr.
Rechnitzer János egyetemi tanár,
műgyűjtő nyitja meg. 

Az „Egy este a művészetért”
műsoros jótékonysági est október

4-én 18 órakor kezdődik, ugyan-
csak a kamarában. Az alkotók által
felajánlott művek aukciójából befo-
lyó összegből továbbra is a képző-
művészetek terén tehetséges, kö-
zép- és felsőoktatásban tanulókat
támogatja a Rotary RC Győr-Rába.

A jótékonysági árverés műsorfüzete és katalógusa a kiállítás napjától és helyszínén érhető el. Jegyeket szep-
tember 15-től lehet igényelni Kottán Pétertől, a kottan.peter@rc-raba.hu email címen. További információ
található a www.art-agora.hu honlapon a kiállítással, a jótékonysági esttel és jegyvásárlással kapcsolatban,
valamint itt is megtekinthetők lesznek az aukciós és fix áras művek. (x)

Art Agora másodszor
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Sommerabschied im Ujvároser Bil-
dungshaus (Liget u. 55.) am Samstag den
8. September um 14 Uhr. Am Abend gibt es
einen Bokor János Ungarishcen Lieder -
avend unter Begleitung von Baranyai István
an der Geige und seiner Band.

Dieses Jahr findet zum 11. Mal der Likócsi Som-
merabschied statt. Am 15. September sorgt nach
dem Auftritt der Volksliedgruppen aus dem Ort
und der Umgebung ein Feierprogramm für Unter-
haltung, unter anderem treten auch Curtiz und Pá-
pai Joci auf.

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM
Jubiläumskonzert der 15-
jährigen Band Hangraforgó
am 14. September ab 18
Uhr im József Attila Bil-
dungshaus (Móra park 1.).
Es wirken mit: Bodroghalmi
László, Bogdán Krisztina,
Dara Vilmos, Silling Tibor
und Tábi Tamás. Künstleri -
sche Leitung: Balogh Anna.

Die Ausstellung „Unse-
re Erinnerungen” des Ver -

eins NAPÓRAK Győrer Schaf-
fende Alkotók NAPÓRA ist
bis 20. September im Muse-

umshaus (Bécsi kapu tér
4.) zu sehen.

Liebhaber alter Gegenstände
sind am 16. September zum An-

tiquitätenmarkt auf dem Markt -
platz an der Tarcsay-Strasse eingela-
den. Weiterhin gibt es eine Auswahl
aus alten Zierobjekten, Gemälden,

Büchern, Postkarten, Spielen und
diversen Sammlungen.

Am 16. September warten
zum Tag des Kulturerbes in
Győr, unter Organisation der
Rómer Floris Museums für
Kunst und Geschichte diver-
se Schauplätze mit einem ni-
veauvollen Programm auf.
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A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817,
gyor@tourinform.hu). A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Nyitott Templomok Napja – Szeptember 14-én 17 órakor nyílik Bihary Puhl Le-
vente és Bihary Puhl Andrea festőművészek „Sacra Architectura" című kiállítása
a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtárban (Gutenberg tér 2.). Szeptem-
ber 15-én 12 órától a Pannonhalmi Főapátság bazilikájában az új térelrende-
zésről beszél Dejcsics Konrád, kulturális igazgató. Ezt követően a vendégek a
szerzetesek napközi imaóráján vehetnek részt. 15 órától a felújított győri evan-
gélikus öregtemplommal (Petőfi tér 2.) ismerkedhetnek meg a látogatók Ráskai
Péter építész, tervező vetített képes előadásán. 22 órától éjszakai orgonahang-
verseny kezdődik a győri székesegyházban, ahol a Győri Hittudományi Főiskola
Egyházzenei Tanszékének szervezésében német, angol, francia szerzők barokk,
valamint romantikus művei csendülnek fel.

Nyárbúcsúztatót tartanak Likócson szeptem-
ber 15-én a helyi és környékbeli népdalkörök
fellépésével és mulatós zenével, ahol többek
mellett fellép Curtis és Pápai Joci is.

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  
Nádorváros, Győr „úri negyede” címmel folytatódik az Életünk ut-
cái, terei sorozat szeptember 12-én 17 órakor Torma Attila helytör-
ténész előadásával, a Kisfaludy Károly Könyvtárban (Baross út 4.). 

Szívemben született Afrika címmel Könczöl Zsófia, a Magyar Afri-
ka Társaság humanitárius munkatársa, politológus tart élménybe-
számolót szeptember 13-án 17 órakor, a Dr. Kovács Pál Könyvtár
és Közösségi Tér Központi Könyvtárban (Herman Ottó u. 22.).

„Miért kell foglalkoznunk a politikai iszlámmal?”
címmel Incze Nikoletta, a Politikai Iszlám Tanul-
mányok Központjának magyarországi vezetője
tart előadást a győri KÉSZ szervezésében szep-
tember 11-én 18 órától, a Széchenyi István Egye-
tem Apáczai Csere János Karán (Liszt F. u. 42.).

Együttműködés és önismeret címmel
szeptember 13-án 18 órától beszélgetés-
re invitálják az érdeklődőket a FILO-Pont-
ba (Kálóczy tér 15.).

Andorfi Rozália „Törékeny ragyogás” című mű-
vészeti albumának bemutatóján vehetnek részt
az érdeklődők szeptember 13-án 17 órakor az Es-
terházy-palotában (Király u. 17.). A könyvet
Grászli Bernadett múzeumigazgató mutatja be. 

Ki adta el Európát az iszlámnak és mennyiért?
címmel dr. Drábik János közíró tart előadást a
Magyar Évezredek sorozat keretében szeptem-
ber 13-án 18 órakor, a SZE Apáczai Csere János
Karán (Liszt F. u. 42.).

Nyárbúcsúztató programok várják a kör-
nyéken élőket szeptember 8-án, szomba-
ton 14 órától az Újvárosi Művelődési Ház-
ban (Liget u. 55.), ahol Bokor János ma-
gyarnóta-estjén is részt vehetnek az ér-
deklődők Baranyai István hegedűművész
és zenekarának kíséretével.

Maurer Dóra Hajtogatott idő című kiállításán
tart tárlatvezetést Szalay Dorottya filmesztéta
szeptember 15-én 16 órakor, az Esterházy-palo-
tában. (Király u. 17.).

Magyar Mercurius – zenés látogatás a
könyvkiadó műhelyében címmel tartanak
Polgári Szalont szeptember 11-én 18 órá-
tól a Zichy-palotában (Liszt F. u. 20.). A ven-
dég: Bencsik Gábor kiadóigazgató, közre-
működik: Slárku Anett dramaturg, Szőcs
Artúr színművész, rendező. A házigazda:
Szigethy Gábor író, rendező.
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még ma!

Az egészség igazi kincs, ám gyak-
ran mostohán bánunk vele, pedig
kapjuk a figyelmeztető jeleket: rossz
közérzet, fájdalmak, alvászavar, bőr-
problémák, vérnyomás és keringési
panaszok, emésztési és cikluszavar, fo-
gamzási nehézségek, szorongás, ízüle-
ti és gerincfájdalmak, allergia, króni-
kus gyulladások, fejfájás és még lehet-
ne sorolni. „Speciálisan egyénre sza-
bott, hatékony, biztonságos kezelési
módszert dolgoztam ki a hosszú évti-
zedek alatt – kezdte Tímea. – Olvasok
az emberek talpáról, amely gazdag
idegvégződésekben. Ezek szakszerű
stimulálásával javulhat a vérkeringés
és a kiválasztás, növekedhet a sejtszin-
tű oxigénellátás, a pangó nyirok és ká-
ros anyagcseretermékek kiürülését fo-
kozhatjuk. Javulhat a gyógyszerek és
tápanyagok felszívódása, hatásfoka is”
– foglalta össze a szakember, akinek
több évtizedes egészségügyi és ter-
mészetgyógyászati tapasztalata van.

Tisztázatlan panaszok esetén dr. Máté
Csongor szakorvos is rendelkezésre
áll, saját rendelőjében. 

„Sokan egy másik tevékenységem
miatt fordulnak hozzám – folytatta Tí-
mea, aki spirituális lelki tanácsadás-
sal is foglalkozik. „Magánéleti és kar-
riergondokkal is kereshetnek. Mind-
annyian kerülünk nehéz élethelyzet-
be, s jó, ha egy kívülálló is rávilágít a
lehetőségekre!”

Most ön is tehet az egészségéért,
önmagáért! Jelentkezzen be a Relax
Time Egészségközpontba, s induljon
el egy új úton, az egészség és ki -
egyensúlyozottság felé! (x) 

Elérhetőségek: 
Győr, Árpád út 93.
Bejelentkezés: 06-30/486-4710 
egeszsegrehangolva.hu
facebook.com/egeszsegrehangolva.hu
facebook.com/spiritualislelkitanacsadas

TEGYEN 
az egészségéért, 

A Győr és környékén élő emberekért tesz Edvy Tímea, a Re-
lax Time Egészségközpont vezetője, ahová a talpreflexológia
kezelési módszert választó vendégek örömmel járnak. 

Dr. Máté Csongor
belgyógyász, ultrahang
és háziorvos ajánlásával
„Tapasztalja meg ön is a Relax

Time Egészségközpont kezelései -
nek hatékonyságát, amelyek a
lelki és testi egyensúly helyreál-
lítását támogatják. Segít a kö-
zépkorú és nyugdíjas korosztály
életminőségének megóvásában
is, hisz a jó vérkeringés, a sejt-
szintű tápanyag- és oxigénellá-
tás a hosszú, boldog egészséges
élet alapja.”

Koór Sándor urológus főorvos:
Az idő távlatában a részletek már
homályba vesznek, de nekem na-
gyon tetszett a Fekete erdei klini-
ka. Idilli helyszínen játszódott a
film, az orvosok pedig maximális
humánummal közelítettek a bete-
gekhez. Külön érdekessé tette az
egyes részeket, hogy a jóképű pro-
fesszor udvarolt fiatal, csinos be-
osztottjának, akit végül feleségül
vett. Ami a magyar nézők számára
sóvárgóvá tette a sorozatot, hogy
a szocializmus időszakában olyan
kórházat láthattak, ami Magyaror-
szágon ismeretlennek számított.
Emlékeimben élénken él a Kórház
a város szélén is. Karakteres színé-
szek játszottak, kidolgozott dialó-
gusok hangzottak el, s csak annyi
latinul, ami az egyszerű tévénéző
számára is közérthető volt. Néz-
tem a Vészhelyzet-et is, de az nem
tetszett. Eszméletlen rohangálás,
fejetlenség jellemezte az epizódo-
kat, ami egyáltalán nem volt biza-
lomgerjesztő, inkább volt bulvár,
mint komoly sorozat.

Dézsi Csaba András kardioló-
gus professzor: Nagyon tetszik a
Doktor Murphy, ha a tévében
nem tudom megnézni, interneten
pótolom. Murphy egy szerethető
figura, társadalmilag pedig fontos,
mert az autistákra irányítja a fi-
gyelmet. Nem csak a sorozat profi,

Néhány hete Doktor Murphy, az autista orvosról kezdődött
sorozat köti le a magyar tévénézők figyelmét. A korosabbak
még emlékezhetnek az egykori csehszlovák Kórház a város
szélén-re vagy az első nyugati sorozatra, a Fekete erdei kli-
nikára. Ismert és elismert győri orvosokat kérdeztünk, me-
lyik volt a kedvenc sorozatuk és miért?

hanem a mögötte álló szakértői
csapat is. Minden egyes epizód ér-
dekes, kiválóan megkomponált. A
Dr. House-t ugyanakkor nem néz-
tem sokáig. Talán azért, mert 12
órányi kórházi munka után már
nem akartam óhatatlanul is szak-
mai ügyeken törni a fejem. Sajnos
„rászoktam” a Jóban, rosszban so-
rozatra is. A Dr. Murphy-val nem
vethető össze. Sokkal bulvárosabb,
felszínesebb. A Jóban, rosszban
szerintem a magyar egészségügy
karikatúrája, míg a Dr. Murphy a
dramatizált valóság.

Király Géza kéz- és balesetse-
bész főorvos: Egyetlen kórházi
sorozat sem nyerte el a tetszése-
met. A legtöbb epizódot a Fekete
erdei klinikából láttam, kedves
kis történet volt, szerelmekkel,
de túlidealizálta a kórházi viszo-
nyokat. A Vészhelyzet egyáltalán
nem tetszett, túldramatizálta a
helyzeteket. Alig hogy beért a be-
teggel a mentő, már tudták az or-
vosok a diagnózist, ez a valóság-
ban azért nem így működik. Ha
azt kérdezi, hogy ezek az évtize-
dek alatt vetített kórházi soroza-
tok használtak vagy inkább ártot-
tak az orvos-beteg kapcsolatnak,
akkor azt mondom, ártottak.
Doktor Murphy-t nem nézem, így
ezzel kapcsolatban véleményt
sem tudok mondani. 

A kórház 
a város 

szélén-tol
Doktor 

Murphy-ig
Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: filmkatalogus.hu

´́
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A hagyományos kínai orvoslás ősi módszeré-
vel, a moxaterápiával bővült a Harmónia Aku-
punktúra Centrum szolgáltatása, amely ha-
mar népszerűvé vált, hiszen a különböző pon-
tok moxázása nagyban elősegíti a szervezet
méregtelenítési folyamatát.

A MOXA!”
„AMIT A TU NEM GYÓGYÍT, MEGGYÓGYÍTJA´́

Gyôr, 
Bartók B. út 5.

+36-30/
391-8648
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az életenergia felborulását tekinti
az egészségügyi problémák okozó-
jának. Az energia 14 csatornán, az
úgynevezett meridiánokon keresz-
tül áramlik, s ahogy az akupunktú-
rás tűk, úgy a moxaterápia során
használt gyógynövényes rudak is
ezeket a pontokat stimulálják. Ezzel
pedig feloldják a gócpontokat, ame-
lyek az energia áramlásának útjá-
ban állnak. A moxázás egy melegí-
téses, égetéses gyógymód, amely
még a mintegy kétezer éves aku-
punktúránál is ősibb eljárás. Prof.
dr. Feng Xiao Ping elmondta, a gyó-
gyítás során az akupunktúrás pon-

tok fölött gyógynövényes rudakat
égetnek. A gyúlékony anyag, amit a
terápiára használnak, legtöbbször a
fekete üröm. A kezelendő terület
felmelegítésével stimulálják a vér-
keringést, élénkítik a sejtműködést,
fokozzák így a salakanyagok kiüríté-
sét. Csökkentik a fájdalmat, s ener-
giával látják el a testet.

A moxa alapvetően töltő hatású,
a hagyományos elmélet szerint az iz-
zó moxa hője elősegíti a vér áramlá-
sát, oldja a pangásokat. 

A moxálás általánosan ott használ-
ható, ahol a belsőt melegíteni kell.
Ajánlott az energiahiányos és hidegha-
tás okozta betegségek esetén, mint
például: álmatlanság, feledékenység,
erőtlenség, rossz emésztés, szédülés,
krónikus betegségek, tartós fájdalmak,
ízületi fájdalmak, vérnyomásproblé-
mák, felfázás, izomrándulás, migrén,
allergia és gerincbántalmak. 

A kezeléseket állapotfelmérés elő-
zi meg, a diagnózis felállítását köve-
tően pedig kiválasztják a betegnek
legmegfelelőbb kezelést.

A már a győri rendelőben is elér-
hető moxaterápia gyors, hatékony,
nem véletlenül maradt fent egy kínai
mondás, mely szerint:

„Amit a tű nem gyógyít, meggyó-
gyítja a moxa!” (x)

Prof. dr. Feng Xiao Ping akupunk-
túrás szakorvos március elején nyi-
tott Győrben is rendelőt, hogy elhoz-
za városunkba is az ősi keleti orvos-
lás szakértelmét.

A vendégek szinte a kezdetektől
egymás kezébe adják az elegáns,
Belvároshoz közeli, kínai stílusú ren-
delő kilincsét, hiszen sokan felis-
merték, hogy egyes betegségek
esetében nem elég a tüneteket ke-
zelni gyógyszerekkel, hanem a kivál-
tó okot kell megkeresni és meg-
szüntetni, a testre pedig komplexen
tekinteni – mindez pedig a kínai
gyógyászat alapja. A keleti orvoslás
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A komáromi származású fiatalem-
ber édesapja nyomdokain indult el, de
végül nem vasutas lett, hanem édes-
anyja példáját követve, az egészség-
ügyben helyezkedett el. Ehhez persze
hosszú utat kellett bejárnia, szó szerint
is, édesapja munkájának köszönhető-
en. „Laktunk Komáromban, Monosto-
ron, Bábolnán és Kisbéren is. Az általá-
nos iskolát Bábolnán végeztem, a kö-
zépiskolát pedig Budapesten, ahová
Kisbérről jártam be, Győr érintésével”
– mesél mozgalmas diákéveiről Péter
István, aki a Mechwart András Vasút-
közlekedési Szakközépiskola tanulója
volt. Azonban a tanulmányi eredménye
nem úgy alakult, ahogy a szülei elvárták
volna, így idő előtt abbahagyta az isko-
lát, és álláskeresésbe kezdett. Akkor
még nem az egészségügyben képzel-
te el a jövőjét, de végül a kisbéri
Batthyány Kázmér Szakkórházba vet-
ték fel, ahol egészen 2015 őszéig dolgo-
zott betegszállítóként. 

Az ott töltött tizennégy esztendő
alatt tett egy közel egyéves kitérőt.

„2007 őszétől 2008 őszéig teherhajón
és kikötőkben dolgoztam. Megfordul-
tam Linzben, Constantában, Bécsben
és Gönyűn is. Szerettem volna más vá-
rosokat is megismerni és kipróbálni ma-
gamat” – mondja a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház betegszállítója. 

A győri kórházba többször szere-
tett volna bekerülni, a kitartása pe-
dig meghozta az eredményét, hiszen
2015 vége óta már az egészségügyi
központ munkatársa. A vágya, hogy
végre saját lakásba költözhessen, hi-
szen jelenleg a Szent Imre úti nővér-
szálló lakója. „Jó lenne Győrben lete-
lepedni, és családot is szeretnék ala-
pítani” – meséli Péter István, aki sa-
ját bevallása szerint sokat változott
és jobban megnyílt az egészség-
ügyben eltöltött évek alatt. „Elhiva-
tottság kell a munkámhoz, meg jó
adag empátia. Alapvetően zárkózott
ember vagyok, de ma már könnyeb-
ben megnyílok mások előtt. Sokszor
én keresem a lehetőséget, hogy be-
szédbe elegyedhessek a betegekkel.

Egy kedves szó sokat jelenthet szá-
mukra” – emeli ki Péter István, aki a
munkája mellett, a Camelot Mozgás-
sérült Fiatalok Győri Egyesületénél
önkéntesként tevékenykedik. 

A Camelothoz nagyobbik öccsének,
Péter Pálnak köszönhetően került, aki
2006 óta folytat önkéntes munkát, egy
ideje pedig ő tölti be az egye-
sület elnöki posztját is.
„Tíz évvel ezelőtt
szólt a testvé-
rem, hogy
kellene egy
kis segítség
neki. Kiseb-
bik öcsém-
mel, Viktorral
együtt mentünk,
és olyan jó érzés volt segíte-
ni, hogy ott ragadtam az egyesületnél.”
Azóta számos rendezvényen részt vett
már, és elkísérte az egyesület tagjait ki-
rándulásokra is. Többször járt már ve-
lük Ausztriában, ahol az egyesület tiká-
rának, Pécsi Gertrúdnak az egyik barát-
ja kalauzolja őket. 

„Többet kapok vissza annál, mint
amennyit adok” – hangsúlyozza Pé-
ter István, amikor arról kérdezem,
hogy mi motiválja az önkéntes mun-
kában. „Amit adnak nekem, az na-
gyon sokat jelent számomra. Elfogad-
nak, megbecsülnek, és közösen szer-
zünk újabb élményeket.” 

Egyébként Péter István egyedül is
rendszeresen útra kel, hiszen nagyon
szeret a természetben barangolni. Hét-
végenként, ha az időjárás engedi, kerék-
párra pattan, és ellátogat kedvenc hely-
színeire, a Mosoni-Duna vagy a Duna
partjára. „Dunakilititől Gönyűig bejár-
tam már a Duna-partot, és nem tudok

betelni vele” – me-
séli lelkesen az

egészség-
ügyi dol-
gozó, aki a
könyvek-
kel is jó vi-

szonyt ápol. 
„Tizenhá-

rom éves ko-
romban az Egri csil-

lagok meghatározó volt szá-
momra, azóta pedig sok száz könyvet
olvastam el. Jókai műveit is örömmel
veszem le a polcról, de a kedvenceim
Kittenberger Kálmán, Molnár Gábor
és Fekete István” – mondja Péter Ist-
ván, aki a japán kultúra iránt is egyre
nagyobb érdeklődést mutat.  

A hobbijai persze háttérbe szorul-
nak akkor, amikor embertársairól van
szó. Úgy tűnik, Péter István is azok közé
tartozik, akik belső késztetést éreznek
arra, hogy önzetlenül segítsenek máso-
kon. Abban pedig csak bízhatunk, hogy
a lendülete még sokáig kitart, a példája
pedig másoknak is irányt mutat.

Elhivatottság kell,
meg jó adag empátia

Mi jut eszünkbe, ha azt a szót halljuk, hogy hős? Egy jól
ismert alak a mondák világából? Egy szuperhős a képre-
gényekből, vagy a filmvászonról? Vagy egy hétköznapi
ember, aki a mindennapokban megbújva segít másokon?
Péter István is egy a hétköznapi hősök közül, aki egy év-
tizede dolgozik önkéntesként.

Köztünk élnek

„Többet kapok
vissza annál, 

mint amennyit 
adok”Szerző: Kaszás Kornél

Fotó: Marcali Gábor



+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
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INGYENES Wifi, INGYENES BANKKÁRTYÁS fizetés

BUDAPEST, BÉCS, POZSONY repülôterekre és EGYEDI utakra is!

Az Isztriai-félszigeten járunk, me-
lyen ma három ország osztozik. A te-
rület zöme a horvátoké, de itt húzódik
a mindössze pár tucat kilométeres
szlovén riviéra is. A legészakibb falu,
Múggia, pedig már Olaszországhoz
tartozik. De ez nem mindig volt így. A
tengerparti területek hosszú százado-
kon keresztül Velence fennhatósága
alá tartoztak, ami rá is nyomta a bé-
lyegét az egész környékre. A
legjobb értelemben véve,
persze. Rovinj vagy Poreč
velencei stílusú házai ma is
szemet gyönyörködtetők.

Isztria később a Habs-
burg Birodalom, majd a Mo-
narchia része lett, a II. világhábo-
rú után pedig ismét Itália kapta meg a
területet. Éppen ezért ma is jelentős
olasz kisebbség lakik itt. Főként a szlo-
vén határ mellett, a félsziget északnyu-
gati részein. Egy itteni étteremben tehát
ugyanúgy rendelhetünk latte macc hia -
tót, vagy bijela kavát. Spaghetti alla bo-
lognesét vagy špageti blonjezt.

Buje (Buie)
A térség központja egyértelműen

Buje: egy cirka ötezer fős kisváros, ami
egy 200 méteres dombról figyeli az

Adriai-tenger türkizkék hullámait. A te-
lepülést épp ezért nevezik Isztria őr-
szemének is. Belvárosa tökéletesen
megőrizte középkori hangulatát, a fő-
téren pedig velencei harangtorony és
gótikus lakóház emlékeztet a dicső
múltra. No meg egy plébániatemp-

lom, melynek falába beépítették a ko-
rábban itt álló ókori és középkori épü-
letek köveit. Buje kettős identitását jól
mutatja, hogy a főutcáját úgy hívják:
ulica Guiseppe Garibaldi.

Bale (Valle)
Ez a kisváros nem szerepel a leg-

felkapottabb isztriai látnivalók között.
És ez jól is van így. Nehéz lenne meg-
élni azokat a hangulatokat, melyeket
Bale óvárosa tartogat, ha közben

több busznyi turistát kellene folya-
matosan kerülgetni.

Itt minden emberi léptékű, élhető
és imádnivaló. Az utcák keskenyek, ka-
nyargósak és barátságosak.  A főtér
pedig füves, és olyan kicsi, hogy a
Szentlélek-templomról szinte lehetet-
len normális fényképet készíteni. A ha-
rangtorony tövébe leandert és pálma-
fát ültettek a gondos helyi kezek.

Grožnjan (Grisignana)
Vajon miként mondják horvátul,

hogy „ékszerdoboz”? Ez a falucska
ugyanis valóban az! Mindössze pár

utcából áll, mégis rögtön magával ra-
gad. Középkori lakóházak, kockakö-
ves sikátorok, és mindenhol virág… A
helyiek biztosan nem lehetnek rossz
emberek. A növények mellett egyér-
telműen kedvelik a macskákat is, me-
lyeknek szemmel láthatóan jó dolguk
van ebben a faluban.

Érdemes legalább egyet megalud-
nunk Grožnjanban, estére ugyanis
hazamennek az egynapos kirándu-
lók, és alkonyattól pirkadatig csak a
miénk a falu. Üljünk ki – akár egy
könyvvel, akár egy pohár borral – az
egyik kőpadra és egyszerűen élvez-
zük az időtlen hangulatot!

@napolytoldelre

Hogy ez hogyan lehetséges? Nagyon egyszerűen! Horvátországnak ugyanis van egy
szeglete, ahol jelentős olasz kisebbség lakik. Sőt, néhol ez a kisebbség a többség. A pi-
azzán, akarom mondani a trg-en tehát ugyanolyan gyakran hallani olasz szót, mint hor-
vátot. Az eladó vagy a postáskislány pedig mindkét nyelven örömmel útbaigazít.

Tipp: Ha arra járunk, keressük fel a
Buje központjában, a Slobode téren
működő pizzériát. Az ételek jók, a fel-
szolgálók kedvesek, a teraszhelyiség
pedig kifejezetten hangulatos. Aki
nem vezet, az még egy pohár malva-
ziját is bedönthet a gallér mögé. Minden 

emberi léptékû, élhetô
és imádnivaló

MENJÜNK HORVÁTBAN
Olaszba! Szerző, fotók: Kisté
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Mit tegyünk akkor, ha már meg-
születtek a kis gézengúzok? Elsősor-
ban semmit! A születéstől 4-5 hetes
korukig az anya ellát minden felada-
tot. Szoptatja és tisztogatja a tündéri
kis jószágokat. A hetedik nap körül
nyílik a szemük, itt egy kicsit besegít-
hetünk, ha összeragad újra. Kevéske
tengeri sót – egy kávéskanállal egy
deci vízhez – oldjunk fel forralt víz-
ben. Natúr (nem illatosított vagy kré-
mes) vattapamaccsal, amit belemár-
togatunk a már kihűlt vízbe, törölges-
sük át a szemeket. Minden szemhez
tiszta vattát használjunk! A kuruzslás
elkerülendő, tehát kamillás és egyéb
nem odavaló dologgal több kárt
okozhatunk, mint hasznot. Sokszor a
kicsik belekarmolnak egymás szemé-
be, ilyenkor használhatunk antibioti-
kus szemkenőcsöt. A szteroidos ke-
nőcsök vagy cseppek ellenjavalltak,
mert a szem kilyukadását okozzák!
Óvatosan a háromhetes csöppségek
karmának hegyét levághatjuk nor-
mál körömollóval. Négyhetes korban
már fejlettségtől függően járnak, il-
letve lelkesen játszanak, vereksze-
nek. 4-5 hetesen elkezdhetjük szilárd
táplálékra, vízre és alomra szoktatni
őket. Lakásban erre legalkalmasabb
egy könnyű, hordozható műanyag
gyermekjáróka. Ebben köny-
nyen kontrollálhatók egy-
másfél hétig. Az anya
könnyedén bemegy
hozzájuk, viszont ők
még nem tudnak ki-
mászni és nagy rama-
zurit csinálni. Kapja-
nak bébialmosedényt
speciális bébialommal. A fel-

nőtt alom komoly problémát jelent,
ha megkóstolják, ugyanis összetapad
a bélben, így a kis állat pusztulását
okozhatja. Csak forralt és lehűtött vi-
zet adjunk nekik az első hetekben a
hasmenés elkerülésének érdekében!

SZERKESZTI: NAGY FERENC 

m a g a z i n

CICÁK

Első ételnek megfelel a félzsíros te-
héntúró, mert ez számos laktobaci-
lust tartalmaz, ami a bélflóra kialaku-
lását segíti, és így az immunrend-
szert erősíti. Ezzel időnként ismétel-
ten megkínálhatjuk őket. Elsőre a

Régi cicás lévén sokszor elcsodálkozom, hogy mennyi tévhit kering ezekkel a
csodálatos állatkákkal kapcsolatban. A velük való együttélés megtanított szá-
mos dologra, ami az életvitelükkel, szokásaikkal kapcsolatos. Ezzel együtt elkö-
telezett híve vagyok annak, hogy semmiképpen se szaporítsuk ezeket a kis gé-

zengúzokat! Miért? Mert tele van velük az állatmenhely. Amennyiben valaki be-
fogad, illetve hozzájut egy ilyen kis kedvenchez, az első dolga az ivartalanítás le-

gyen. Ennek költsége lényegesen alacsonyabb, mint a jövőbeni problémák összes-
sége, amik ivaros állapotukból következnének.

legalkalmasabb egy prémium minő-
ségű bébiszáraztáp etetése, amit lel-
kesen ropogtatnak. Sajnos az első
időszakban a születési vagy fejlődési
rendellenességgel terhelt kölykök el-
pusztulhatnak. Ilyenkor bízzuk ezt a
természetre, ne avatkozzunk be,
mert ezek a rendellenességek a ké-
sőbbiekben számos problémát okoz-
nak. Energiánkat inkább az egészsé-
ges egyedek ellátására fordítsuk!
Nyolchetes korban kapják az első vé-
dőoltást, amit a féreghajtás előz
meg. Három hónaposan adható ve-
szettség elleni oltás és az ismételt
kombinált vakcina. Négy hónaposan
kerülhetnek új családjukhoz, ahol
biztosan sok örömöt okoznak majd
új gazdájuknak!
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KÖLYÖK-

Szöveg és fotó: Nagy Ferenc

Négy hónaposan
kerülhetnek

új családjukhoz
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Mesekönyv,
amit minden

kisgyereknek
érdemes elolvasni vagy felolvasni.

Elorendelheto
ingyenes kiszállítással

augusztus elejére
a www.drdezsi.hu

webáruházban.

Az elorendelok között 10 db
eredeti, színes ara papagáj

tollat sorsolunk ki, amelyet
a könyvvel együtt küldünk.

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

Szeptembertol kapható
a könyvesboltokban.

Ára: 3990 Ft

Dézsi
Gerzson

Dézsi
Panka

Keménytáblás
borító, 

64 színes
oldal:
A könyv

az állatok
szeretetérol´́

´́ ´́

´́ ´́´́

A tavasszal és nyáron varázslatosan nyüzsgő Xantus János
Állatkertben néhány változást is hoz magával az ősz. Az iz-
galmas Kalandozoo és a látványos Zoo Show új ritmusban
működik: szeptember 1-től kizárólag hétvégén tekinthetik
meg látogatóink. Akik eddig még nem látták, még bepótol-
hatják, nem maradtak le semmiről. A hétvégén érkező láto-
gatóink bátran keressék „arénánkat” a csimpánzkifutó mel-
lett, ahol testközelből is találkozhatnak állatkertünk lakóival.
Hazai és egzotikus fajok is bemutatkoznak egy látványos
show keretében. Sztárjaink közé tartozik többek között Pet-
ra, a dromedár, Jamilla, a kis kétpúpú teve és Bella, a magyar
tarka bocilány. Hétvégente két show tekinthető meg, az első
11 órakor, a második pedig 15 órakor kezdődik.

A népszerű Zoo Show mellett, szeptemberben még
minden hétvégén szinte egész napot kitöltő látványeteté-
si programmal is kedveskedünk önöknek. Jöjjön el, ha
többre kíváncsi, vagy szeretne egy kicsit a kulisszák mögé
látni, és sok érdekes információt megtudni az állatainkról.
Szakavatott kollégánk segítségével járhatják be az állat-
kertet, ahol látványos etetésekkel kísérve hallhatnak meg-
lepő történeteket és sok érdekességet az itt élő állatokról.
Állomásaink közül említünk néhányat: tengerimalac-vo-
nat, tapírcsalád tízóraija a Dél-Amerika-kifutóban, páviá-
nok lakomája az Afrika-kifutóban. Hétvégente két kaland-
járatot indítunk, hogy senki se maradjon le róla. A délelőt-
ti 10:20-kor, a délutáni 14 órakor kezdődik.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk, a megadott
időpontokhoz képest, 5-10 perces eltérések előfordul-
hatnak!

Rossz idő esetén a programok elmaradnak. (x) 

változik osszel
Az állatkert is

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

´́
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A tojásfehérjét a sóval felverem. Ha majd-
nem teljesen kemény, hozzáadom a porcuk-
rot és masszív habbá verem. A tojássárgáját
és a lisztet óvatosan beleforgatom és a masz-
szát habzsákba töltöm. Sütőpapírral bélelt
tepsire kis korongokat nyomok és előmelegí-
tett, 170 fokos sütőben körülbelül 8 percig
sütöm. A mascarponét a tejszínnel habosra
keverem, hozzáadom a cukrot, a citrom és a
lime levét, reszelt héját és egyenletesen el-
keverem. Az epret a cukorral addig főzöm,
amíg lekvár állagú szószt nem kapok, és mi-
után ez kihűlt, a piskótával és a krémmel po-
hárba rétegezem.

creativechef.hu  /  #creativechefeszter  /  @creativechefeszter

A Jambalaya az amerikai dél egyik legelhíresültebb étele: nem más, mint ri-
zses hús, csak jóval fűszeresebb, pikánsabb, mint az általunk megszokott. A
tiramisu eredeti jelentése „dobj fel”, a két összetevőre utal: a kávéra és a
kakaóra. Kicsit átvariáltam, üdítőbbé tettem ezt a krémes édességet.

A hagymát durvára vágom, kevés
olajon a csíkozott csirkemellel együtt
lepirítom. Hozzáadom a kockázott
paprikát, paradicsomot, a rizst és né-
hány perc hevítés után felöntöm az
alaplével. Miután az alapunk felforrt,
hozzáadom a fűszereket, a zúzott
fokhagymát, alaposan megkeverem
és a rizs puhulásáig lefedve takaré-
kon főzöm. A sütni való kolbász tölte-
lékét közben kifejtem a bélből és kis
golyókat formázva azokat forró ser-
penyőben megpirítom. Amikor a víz

FELDOB A TIRAMISU
és Dél-Amerika kedvence 

Jambalaya elfőtt és a rizs megpuhult, a sült kol-
bászfalatokat óvatosan belekeverem
és az egészet sóban érlelt, kockázott
citrommal ízesítem.

Sóban érlelt citrom: Kezeletlen
héjú citromokat kissé bevagdosok és
szorosan egy dunsztosüvegbe helye-
zek. A citromok közé sót szórok, és az
egészet felöntöm frissen facsart cit-
romlével. Az üveget lezárom és 1-2
hónapig fejjel lefele érni hagyom.
Kuszkusz, rizsfélék, raguk, tatárok,
halételek pikánssá tételére kiváló.

Epres-citrusos tiramisu

Hozzávalók a piskótához:
4 db tojás, 40 g porcukor
80 g liszt, csipet só

Hozzávalók a krémhez:
400 g mascarpone, 80 g porcukor
100 g tejszín, fél citrom leve és héja
fél lime leve és héja

Hozzávalók az epres raguhoz:
300 g eper, 50 g porcukor

Hozzávalók:
300 g rizs, 300 g csirkemellfilé, 100 g lilahagyma, 30 g fokhagyma
20 g füstölt paprika, 200 g kaliforniai paprika, 100 g paradicsom, 10 g kurkuma
10 g curry, 5 g kakukkfű, 500 ml alaplé (maradék hús‐ vagy zöldségleves)
250 g sütni való kolbász, sóban érlelt citrom ízlés szerint
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Cím: Győr, 
Vásárhelyi Pál u. 66.

Web:
mobilis-gyor.hu

A.  Három

B. Négy

C. Öt

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

A Fibonacci-
SZÁMOK

Sokan hallottak már erről a sorozatról, de
hogy ki ez a Fibonacci és mit jelentenek a szá-
mai, arról már kevesebben. 

Gopala és Hemacsandra, indiai tudósok
voltak az elsők, akik rátaláltak erre a sorozatra,
míg nyugaton Fibonacci volt, aki ezzel foglal-
kozott. „Könyv az abakuszról” című művében
egy képzeletbeli nyúlcsaládról ír. Hány nyúl
lesz n (n egy természetes szám) hónap múlva,
ha az első hónapban egy újszülött pár van, két
hónap kell a termékennyé váláshoz, minden
termékeny pár egy hónapban egy új párt szül
és a nyulak örökké élnek?

Elsőre bonyolultnak tűnhet a kérdés, de a so-
rozat maga lesz a megoldásunk. A Fibonacci-so-
rozat nulladik eleme a 0, első eleme 1 és máso-
dik eleme is 1. Minden ezt követő szám az előző
két szám összege tehát 2, 3, 5, 8 és így tovább.
Számainak aránya közelít az úgynevezett arany-
metszéshez, amit a természetben és a művé-
szetben is megfigyelhetünk, egyfajta egyensúly
a szimmetria és az aszimmetria között.

Meg lehet vele határozni, hogy n feldobás
után mekkora az esélye, hogy ne kapjunk két-
szer fejet. Bartók Béla használta hangolásra és
időtartamok meghatározására a „Zene húros
hangszerekre, ütőkre és cselesztára” című mű-
vében. A virágszirmok száma gyakran Fibonac-
ci-szám például a liliomnak 3, a vadrózsának
5, a pillangóvirágnak 8, a százszorszépnek 34
vagy 55 szirma van és így tovább.

Melyik Fibonacci‐számra igaz, hogy szá‐
ma megegyezik az évszakos bemutatóink
számával?

Nemrég számoltunk be ar-
ról, hogy a Bem téri patikában
robot keresi meg és adja át a
gyógyszerészeknek a tablettá-
kat. Neki köszönhetően a pati-
kus nem húzkod fölöslegesen
fiókokat, nem megy el a szom-
szédos szekrényhez kutatni a
gyógyszereket. Gyorsabb és
pontosabb lett a kiszolgálás, rá-
adásul a robot nem hibázik.

Most egy győri kínai étterem-
ben, a Liu’s Cookingban ember-
szerű robottal találkoztunk.

A kiszolgáló robot szoknyájá-
ról ítélve nőnemű lehet. Halkan
lopakodik kezében a tálcával,
melyen az általunk kiválasztott
halak, húsok, növények és
gyümölcsök állnak. Nem
nyersen, hiszen a jégről ki-
emelt tintahal, vajhal, rák,
kagyló a keleti növények-
kel, köretekkel együtt ke-
rül a séf tűzhelyére, ahol
egy fedővel letakarja, s
egybesüti, párolja őket. A
szakács egyszerre öt-hat tál-
nyi ételt gondoz. A vendégnek
nem kell végigvárnia a sorát,

Az új ipari forradalom két hordozórakétája a
digitalizáció és a robotizáció. Ahol erős az
ipar, ott a robottechnika térhódító hatása
már most érzékelhetően érvényesül, de mos-
tanára a kisebb vállalkozásokban is megjelen-
tek a robotok.

ROBOTPINCÉR
hozza ki a kínai ételeket Szerző: Hajba Ferenc

Fotó: Marcali Gábor

visszamehet akár előételt en-
ni, inni vagy csak beszélgetni
az asztalához, s a konyha-
technológiai művelet termé-
kével a robotpincér lány oda-
suhan a székéhez, és szem-
befordul vele. Csak le kell
emelni kezéből a tálcát.

A nagyipari robottechnika
már érett korba lépett, külö-
nösen a világcégek technoló-
giai fejlesztéseinek eredmé-
nyeképpen. Nemrég kezdő-
dött meg az Audi Hungariá-

nál az elektromos motorok
gyártása, a munkafolyamatokat
szinte teljesen robotizálták. A
jármű gyártásban pedig régebb
óta az emberekkel egy csapat-
ban dolgozik Éva és Ádám, az el-
ső két olyan győri robot, amely
egy brigádba tartozva kooperál-
ni képes az emberi teammel. 

Sokan az állásukat féltik a ro-
botoktól, mások meg arról pa-
naszkodnak, elembertelenedik
a világ. Ez egyáltalán nem tör-
vényszerű. Felelősségben és
etikában fel kell nőni azokhoz a
technikai produktumokhoz,
amelyeket saját munkájának

segítése érdekében talál fel
az ember. 

Legyen hát üdvözölve
a robot pincérnő az ét-
teremben, annyi jogos
megjegyzéssel: ha már
robotot szerződtettek,
nem ártana a készpén-

zes fizetést kiegészíteni
a bankkártyás számlaki-

egyenlítéssel. Aligha hisz-
szük, hogy ennek technikai

okai lennének.

Csak
le kell emelni

kezébôl 
a tálcát
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Révfalu új építésû, dinamikusan fejlô-
dô részén. UTOLSÓ LAKÁS! Eladó ez a
3. emeleti penthouse lakás, melynek
alapterülete 107,86 nm + 79,2 nm
tetôterasz. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali + 3 szoba és 1 dolgozó. 

Venczel-Tóth Anita:
06-30/376-3718 

Ménfôcsanakon új építésû, 15 la-
kásos társasházban 50—75 nm-ig la-
kások eladók. Ez a lakás az emele-
ten található, 54,65 nm, melyhez
9,56 nm-es erkély tartozik. A fûtésrôl
házközponti kazán gondoskodik.

Horváth Edina:
06-70/587-4020

Új lakópark épül Gyôr közelében,
melyben korlátozott számban laká -
sok még leköthetôk. Ez a 73 nm-es
lakás az 1. emeleten található. Elosz-
tása: nappali + 3 szoba. A lakáshoz
14 nm erkély kapcsolódik.

Tomena Ildikó:
06-20/669-3903

Gyôr-Kismegyeren épül ez a 4 la-
kásos sorház, melyben 116 nm-es és
76 nm-es, belsô kétszintes sorházi la-
kások eladók. 116 nm-es lakás: étke-
zôs konyha + nappali + 1 szoba +
fürdô, az emeleten 3 szoba + fürdô.

Venczel-Tóth Anita:
06-30/376-3718

Gyárvárosban, családi házas kör-
nyezetben 54,31 nm-es (bruttó:
78,53 nm), 4. emeleti, nappali + 2
szobás, erkélyes lakás eladó új
építésû, liftes társasházban. Mélyga-
rázsi beállók is vásárolhatók.

Horváth Edina:
06-70/587-4020

Öttevényen 103 nm-es, nappali +
3 szobás, új építésû, belsô kétszintes
sorházi lakás eladó, 90 nm saját
kerttel, fedett terasszal, kocsibeálló-
val. Az emeleti egyik szoba két szo-
bává alakítható. 

Horváth Edina:
06-70/587-4020 

Gyôr-Szabadhegyen földszinti,
36,22 nm-es, új építésû lakás el-
adó, 6,9 nm terasszal. A társasház
30-as téglából épül 15 cm hôszige-
teléssel. Redônyök és klíma elôké-
szítése az árban.   

Horváth Edina:
06-70/587-4020

Ár: 49,7 M Ft Ár: 35,9 M Ft Ár: 26,8 M Ft 

Ár: 19,4 M Ft 

Gyôr-Marcalváros kedvelt részén 5
szintes, 40 lakásos, új építésû, liftes
társasházban eladó ez az 1. emeleti
lakás. 65,38 nm-es, melyhez 15,54
nm-es erkély tartozik. Elosztása: nap-
pali + 2 szoba.

Búza Tímea:
06-70/425-5590 Ár: 15,99 M Ft 

Gyárvárosban, családi házas környe-
zetben 44,77 nm-es, földszinti, nappali
+ 1 szobás, teraszos lakás eladó új
építésû, liftes társasházban. Mélygará-
zsi beállók is vásárolhatók. A házban
25—67 nm-es lakások közül választhat.

Horváth Edina:
06-70/587-4020 Ár: 18,3 M Ft Ár: 25,5 M Ft 

Ár: 21,99 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez a 2. emeleti, 42
nm-es, nappali + 1 szobás, 7,27
nm erkéllyel rendelkezô lakás. A tár-
sasház rendkívül magas mûszaki tar-
talommal épül.

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Ár: 24,7 M Ft 

Ár: 17,3 M Ft 

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
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Hatalmas lakás, tágas terek! A
Százszorszép lakóparkban épül ez a 10
lakásos társasház, melyben eladó ez a
bruttó 97 nm-es lakás. A gyönyörû pa-
norámát az 14 nm-es teraszról élvez-
heti.  Elosztása: 3 szoba + nappali. 

Búza Tímea:
06-70/425-5590

Gyôrújbaráton eladó 95 nm-es iker-
ház. A telek 379 nm. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali + 3 szoba, fürdô,
két WC-vel. Az ingatlannak KÖZÖS FA-
LA NINCS! A házhoz fedett kocsibeálló
tartozik, valamint 17 nm-es terasz.

Tomena Ildikó:
06-20/669-3903 

Gyôrladaméron 90 nm-es, nappali
+ 3 szobás ikerház eladó kamrával,
háztartási helyiséggel, 22 nm terasz-
szal. Kondenzációs kazán radiátor
hôleadókkal, nappaliban, közlekedô-
ben, fürdôben padlófûtéssel.

Horváth Edina:
06-70/587-4020 Ár: 22,4 M Ft Ár: 35,3 M Ft Ár: 24,9 M Ft 

IDEI
ÁTADÁS

2019
TAVASZI
ÁTADÁS

Azonnal birtokba vehetô fû tés kész
lakás kertkapcsolattal. Gyôr-Szabad-
hegyen eladó nappali + 1 szobás,
49 nm-es lakás. Az ingatlan földszin-
ti, 17,4 nm terasszal és 109 nm sa-
ját kertkapcsolattal rendelkezik. 

Horváth Csilla:
06-70/321-7759 Ár: 20,49 M Ft 
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Gyôr-Révfalu kedvelt részén, a Belvá-
ros közelében, újonnan épülô  társas-
házban eladó 88 nm alapterületû,
amerikai konyhás nappali + két szobás
+ 9,5 nm terasszal rendelkezô földszin-
ti lakás.  

Horváth Csilla:
06-70/321-7759

AJÁNDÉK 50.000 Ft-os VÁSÁRLÁSI
UTALVÁNY! Gyôr-Belvárosában, 55 la-
kásos, liftes társasház épül, melyben
lakások, penthouse-ok leköthetôk. Ez
a lakás 62,82 nm-es, erkélyes, nap-
pali + 2 szoba + gardrób elosztású.

Venczel-Tóth Anita:
06-30/376-3718 Ár: 38,7 M Ft 

Korszerû, új építésû lakások Gyôr-
Szabadhegy kedvelt lakóparkjában
42—100 nm közötti alapterülettel el-
adók. Az 1. emeleti, erkélyes lakás
nappali + 2 szobás, dupla fürdôszo-
bás, 62 nm-es. 

Budai Mónika:
06-30/640-8794 Ár: 24M Ft 

Ár: 31,9 M Ft 

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
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ÜNNEPELJE VELÜNK 
AZ 5. SZÜLINAPUNKAT 

szeptember 15-én 9—14 óráig!

ÓRIÁSI KEDVEZMÉNYEK!
Több vadonatúj kizárólagos
projektrôl is elsô kézbôl kaphat
információt!

Tudjon meg mindent a banki
hiteleket érintô és az áfával 
kapcsolatos változásokról!

MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNKET 
tortával, pezsgôvel várjuk az irodában!

Gyôr-Belvárosban minôségi társas-
házi lakások eladók. Ez a 43 nm-es
lakás a 2. emeleten található. Elosz-
tása: nappali + 1 szoba + 5,69 nm-
es erkély. A liftes házban 42—141
nm-es lakások közül választhat. 

Venczel-Tóth Anita:
06-30/376-3718

Korszerû új építésû lakások Gyôr-
Szabadhegy kedvelt lakóparkjában,
42—100 nm közötti alapterülettel el-
adók. A földszinti, kertkapcsolatos, te-
raszos lakás nappali + 3 szobás, dup-
la fürdôszobás, 73 nm-es. 

Horváth Csilla:
06-70/321-7759

Gyôr-Kisbácsán 91,3 nm-es iker-
ház, 600 nm telekkel eladó. Nappa-
li + 3 kényelmes szoba, háztartási
helyiség és 15 nm terasz található
benne. Az ár emelt szintû fûtéskész
ár.

Horváth Edina:
06-70/587-4020Ár: 19,9 M Ft Ár: 29 M Ft Ár: 32,9 M Ft 

2019
ÔSZI

ÁTADÁS

Indul a 3. ütem! Ne maradjon le ró-
la! Gyôrhöz közel minôségi, új laká -
sokat kínálok eladásra 31—73 nm-ig.
Ez az erkélyes lakás az emeleten ta-
lálható, melynek mérete 56 nm. El-
osztása: nappali + 2 szoba.

Tomena Ildikó:
06-20/669-3903 Ár: 20 M Ft 

Gyôr-Szitásdombon, a Pacsirta la-
kóparkban ikerházak eladók. A 90
nm-es házhoz tartozó telekrész 320
nm. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 3 szoba + mosókonyha.
A nappaliból nyílik a 12 nm-es terasz.

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Ár: 29,9 M Ft 

Gyôr-Pinnyéden, 4 lakásos sorház-
ban, 118 nm-es, nappali-étkezô-
konyha + 4 hálószobás, belsô két-
szintes lakás eladó 154 nm saját
kerttel. Falak még módosíthatók! Az
ár emelt szintû fûtéskész ár. 

Horváth Edina:
06-70/587-4020

Ár: 42 M Ft 
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GYÔR frekventált, családi házas övezetében, csendes zsákutcában
4 hálószoba+nappalis, garázsos, teraszos, 145 nm-es IKERHÁZ
370 nm-es saját telekkel eladó.

Minôségi kivitelezés!
Alacsony energiaigény, igényes megjelenés.

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

49.990.000 Ft
Fûtéskész ár: Molnár Dávid: 

20/802-4712

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

• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos

muszaki elokészítokomuves 

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 végzettségFeltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség.

kézi úttisztító

Álláshirdetés

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

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás hegesztővizsga.
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga. Bérezés: megegyezés
szerint. Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 17.

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

hegesztó́

A Győr-Szol Zrt. biztonsági csoportja, a
győri közterület-felügyelet dolgozói és a vá-
rosi rendőrkapitányság közreműködői a
nyári időszakban is ellenőrizték a szelektív
hulladékgyűjtő szigeteket, a közterületeket,
hogy lehetőleg tetten érjék a szabálytalan-
kodókat, az illegális hulladékelhelyezőket. A
szolgáltató biztonsági csoportjának munka-
társai júliusban és augusztusban négy alka-
lommal a közterület-felügyelettel közösen
vettek részt akcióban, két esetben pedig a
városi rendőrkapitányság járőreinek intéz-
kedését is kérték.

A Győr-Szol Zrt. biztonsági csoportjának
munkatársai 314 esetben szelektív hulladék-
gyűjtő szigetet, emellett 14 egyéb közterüle-
tet ellenőriztek. Az illegálisan elhelyezett hul-
ladékot 172 alkalommal vizsgálták át, s ezt kö-
vetően 12 alkalommal továbbítottak a felté-
telezett elkövető kilétére utaló bizonyítékot a
hatóság számára. A lakosság bejelentése alap-
ján 10 esetben került sor célzott ellenőrzésre,
adatgyűjtésre. Összességében az elmúlt két
hónapban 22 esetben kezdeményeztek ható-

sági intézkedést a szabálytalan hulladéklera-
kással kapcsolatban.

Egy tanulságos eset. Az Urbantsok utcai
szelektív szigetnél illegálisan lerakott hulladék
mennyiségének hirtelen megnövekedésére a
sziget rendszeres tisztítását végző kollégák hív-
ták fel a kommandó figyelmét. A fokozott el-
lenőrzésnek köszönhetően, ezen a helyszínen
két esetben tetten is érte a kommandó a sza-
bálytalankodókat, akik ellen eljárás indult. Er-
re a szelektív szigetre a következő időszakban
is kiemelt figyelmet fordítanak.   

Az illegális hulladék sajnos elhagyott ingat-
lanokon, telkeken is megjelenik. A köztiszta-
ság fenntartása érdekében a Győr-Szol Zrt. a
szemetet innen is rendszeresen elszállítja, ami
éves szinten több száz köbméter hulladék fu-
varozását jelenti és több tíz milliós kiadással
jár. A munkát akadályozza, hogy az ingatlanok
sokszor magántulajdonban vannak. Ilyen
esetben a lerakás megakadályozása, illetve az
elszállítás megszervezése a tulajdonos vagy
használó feladata, és annak költségét is neki
kell viselnie.

ELKAPTÁKaz illegális szemeteloket´́
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Újabb fejlesztéssel gazdagodott a
nádorvárosi temető. Két éve elkészült
a bejárat melletti virágpiac térkövezé-
se,  ide kerültek ki nyár elején a hőség-
től és esőtől védő napvitorlák. A ko-
rábbi napernyőket leváltva ezzel, egy-
séges környezetet teremtettek –
mondta el Radnóti Ákos városüzemel-
tetésért is felelős alpolgármester. Hoz-
zátette, a temető kerítését a bejárat-
tól a Szentlélek-templomig, a 83-as út
mentén szintén felújították. Megér-
keztek a virágpiac mellé az új viráglá-
dák is, melyekbe árvácskák kerültek,
télen pedig örökzöldek díszítik majd.

A temetői fejlesztések idén is folyta-
tódnak. 2015 óta az önkormányzat kö-
zel 200 millió forintot költött a nádorvá-
rosi temető felújítására: megújult a régi
ravatalozó előtti tér, s a ravatalozó kívül-
belül. Megújultak a polgármesteri dísz-
sírok, sor került korszerű kandeláberek
telepítésére, papi parcella kialakítására,
elektromos beléptető rendszer kiépíté-
sére. Új szemetesládák is kikerültek, s
térkövezett sétányok is épültek.

A lapzártánkig legutolsó felhősza-
kadásnál, szeptember 4-én teljes ka-
pacitással működött az elvezető
rendszer. Négy nagy teljesítményű
csatornatisztító kocsival felszerelt bri-
gád és két ügyeletes egység segítette
a rendkívüli helyzetek felszámolását.

A legtöbb csapadékot Gyárváros
környéke kaphatta, innét érkezett a
legtöbb bejelentés a vízmű diszpé-
cserszolgálatára. De nemcsak az Ipar,
Madách, Bolyai, Nagysándor utcák-
ban volt majdnem fél órán át össze-
fűggő vízfüggöny.

A hatalmas mennyiségű, hirtelen
lezúduló csapadék legtöbbször kárt
tesz az elvezető rendszerben. Eddig
egy eltört csatornafedélről tudunk a
Tihanyi Árpád úton, de könnyen lehet,

NAPVITORLÁK 
védik a virágpiacot a temetonél´́

Ősz helyett egyelőre esős évszak köszöntött
be, zivatarokkal, felhőszakadásokkal, hirtelen
lezúduló extrém mennyiségű csapadékkal.

ELÁRASZTOTTA
az eso a várost Szöveg és fotó: Pannon-Víz´́

hogy csatorna-ellenőrzéseknél találni
fogunk még újabb problémákat is.

Olvasóinkat ezúton is kérjük a sza-
bályok betartására: a szennyvíz elve-
zetésére épült rendszerekbe ne ve-
zessenek csapadékvizet, mert elön-
tésekhez vezet.

A legutóbbi elöntések helyszínén,
Szabadhegyen, a Szent Imre út, Jó-
zsef Attila utca, Jereváni út és a vasút
által határolt területen folynak a csa-
torna-ellenőrzések, eddig 25 szabály-
talanságot tártunk fel. Az érintettek
hivatalos eljárásra számíthatnak.

A kertvárosi kerületekben telken
belül kell megoldani a csapadékvíz-
elhelyezést. A szennyvízelvezető csa-
tornák csak a képződő szennyvíz el-
vezetésére készültek, erre lettek mé-

retezve, a csapadékvízzel nem bír-
nak. Kitűnő lehetőség a csapadékvíz
öntözésre való összegyűjtése. Az ön-
tözővíznek egyébként egyre nagyobb
értéke lesz. A csapadék túlnyomó ré-
sze felhőszakadás formájában érke-
zik, a lezúdult víz nagy része elfolyik,
egyre kevesebb szivárog be a talajba.

Arra kérjük a területek kezelőit, le-
hetőség szerint tartsák tisztán a víz-
nyelők környékét, hogy azok teljes
kapacitással működhessenek. A Pan-
non-Víz Zrt. és a Győr-Szol Zrt. mun-
katársai a záporok után ellenőrzik a
víznyelőket. Ha eltömődött rácsokat
vagy feliszapolódott víznyelőt látnak,
kérjük jelezzék a 06-80/204-086-os
telefonszámon, vagy az iktato@pan-
non-viz.hu címen.
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NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

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!

Bővebb információkért hívja
a +36-96/769-196 / +36-70/430-4082

telefonszámot, vagy
keresse a www.rofe.hu weboldalt!

Őrizze meg
gyermeke

egészségét szelíd
módszerekkel

• Orvosi homeopátia
• BEMER mágnes- és fényterápia 
• Talpreflexológia 
• Lézeres fülakupunktúra 
• Táplálkozási tanácsadás és dietetika
• Access Bars kezelés 
• Tibeti hangtál terápia 

SZÁMOS PROBLÉMÁRA
MEGOLDÁST NYÚJTUNK.

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

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

Mindennemű kárpitozást, ja-
vítást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. 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. In-
gyen kitakarítom pincéjét,
udvarát. Felesleges holmit el-
szállítok. Akár egész lakás
ürítését is vállalom. Tel.: 06-
70/882-6590.

Lomtalanítást vállalnék, laká -
sok, pincék ürítését, takarítá-
sát, megegyezés 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. Kérés-
re díjtalanul házhoz megyünk!

ELADÓ

Belterületi építési telek 1434
nm Győrszemere-Szőlőhegyen,
30% beépíthetőséggel, magán-
személytől eladó. Irányár:
3.190.000 Ft. Tel.: 06-30/505-
3626.

KIADÓ

Győrben albérleti szoba kiadó
2 tanulónak szeptembertől.
Tel.: 06-30/976-6688.

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

ÁLLÁS

Győri hotelbe keresünk meg-
bízható, lelkiismeretes munka-
társat recepciós munkakörbe,
2 műszakban. További informá-
ció és jelentkezés: a 06-
30/424-7867-es telefonszá-
mon, vagy a 
hotelgyori@gmail.com e-mail
címen lehet fényképes önélet-
rajzzal.

OKTATÁS

Targonca, földmunkagép, eme-
lőgép-kezelő OKJ-s tanfolyam
Győrben. 06-70/418-2639. Ár:
50.000 Ft. Ny. sz. E-
000880/2014 

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Kertek rendezését, fűkaszálást,
elhagyott kertek, telkek gondo-
zását, fakivágást, tuják nyírását
vállalom. 06-20/517-2701

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.

LAKÁSCSERE

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

96/505-050

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-
es, összkomfortos, szép, felújí-
tott, egyedi fűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne, 49–56 nm-es, hatá-
rozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 660.)

Belvárosi, 2 szobás, 63 nm-
es, komfortos, egyedi fűté-
ses, teljesen felújított, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 60–100 nm-
es, 3-4 szobás, határozatlan
idejű, táv-egyedi vagy távfű-
tött, belvárosi, szigeti, nádor-
városi bérleményre. (Hirde-
tésszám: 543.) 

Marcalváros I, 2 szobás, 53
nm-es, összkomfortos, határo-
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne, 49–70 nm-es, 2-3
szobás, határozatlan-határo-
zott idejű összkomfortos, ná-
dorvárosi, adyvárosi, szabad-
hegyi bérleményre. Elsősor-
ban 4 emeletes, de panel is
lehet 5-dik emeletig. Bán Ala-
dár utca kizárva. (Hirdeté s -
szám: 544.)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, felújított, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 44–49 nm-es, 2
szobás, határozatlan idejű,
másfél–2 szobás bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 545.)
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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

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
KERES AZONNALI KEZDÉSSEL.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 18 év feletti életkor
• Erkölcsi bizonyítvány
• Terhelhetôség, pontos,

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

tapasztalat

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

vidéki munkavállalóknak 93%-ban térítve
• Teljesítmény utáni prémium
• Cafeteria már a próbaidô alatt is

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,
ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!
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.

Pálya-

kezdôk

jelentkezését

is várjuk!

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 páros mozijegy, mely beváltható bármely Cinema City
Moziban, bármely filmre a premier után két héttel. 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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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
• Többmûszakos 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
• Munkábajárás támogatása

vidéki munkavállalóknak
• Teljesítmény utáni prémium
• Cafetéria 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
• Munkábajárás támogatása vidéki

munkavállalóknak 93%-ban térítve
• Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafetéria 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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Jelentkezés:
gyorivizisport@gmail.com címen, vagy
a +36 30 656 0696 telefonon (8 és 18 óra között)

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

További információ a foglalkozások elôtt
a kijelölt edzôktôl.

VÍZILA
B
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A Gyôri Vízisport Egyesület
VÍZILABDA szakosztálya 

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

csoportjaiba.

VÍZILABDA-ELÔKÉSZÍTÔ

Várjuk szeretettel
a lányokat és a fiúkat!

Két éremmel zárta a budapesti ifjúsági ökölvívó-világbajnok-
ságot a magyar válogatott. A fiúknál Orbán Adrián ezüst-, a nők-
nél Villás Veronika bronzérmes lett. Orbán Adrián győri nevelé-
sű sportoló, korábban a Gladiátor Akadémia ökölvívója volt, ser-
dülő és junior magyar bajnokságot is nyert a klub színeiben. A
jelenleg is a Gladiátor csapatához tartozó Egervári Richárd a 81
kilogrammosok között az első fordulóban búcsúzott a vb-n. Az
első menetet megnyerte a 2016-os junior Eb-bronzérmesével
szemben, a második három percben azonban padlóra került,
majd a vezetőbíró leléptette.

Két magyar érem a vb-n

A labdarúgó NB II-ben hét forduló után 8 pont-
tal csak a 11. helyen álló ETO FC Győr vezetősége
a klub hivatalos honlapján jelentette be, hogy kö-
zös megegyezéssel szerződést bontottak Mészöly
Géza vezetőedzővel. Mindez a Csákvár elleni ha-
zai vereség után történt. Az edzéseket egyelőre
az eddigi pályaedző, Király József vezeti, az ő
munkáját Szabó Ottó és Stark Péter segíti.

A bajnokságban egy hét szünet következik a vá-
logatott mérkőzések miatt. A szezon elején a felju-
tást célul kitűző ETO vasárnap hazai pályán 3–1-re
kikapott a Csákvártól, ez volt a csapat második hazai
veresége az idényben. Az előző idényt még az NB I-
es Haladás vezetőedzőjeként kezdő, de a vasiaktól
idény közben távozó Mészöly Gézát június 22-én ne-
vezték az ETO vezetőedzőjének, vagyis kevesebb,
mint három hónapot töltött a klubnál. Közben a já-
tékoskeretben is történtek változások, távozott a
csapattól Pongrácz Viktor, aki a Fehér Miklós Aka-
démia neveltje, és kisebb megszakításokkal 13 évig
volt az ETO játékosa. Érkezett viszont a keretbe a
2013-as bajnokcsapat csatára, Nemanja Andric. A
belgrádi születésű, 31 éves csatár a 2013/2014-es
szezonban az ETO házi gólkirálya volt. 2015-ben Új-
pestre igazolt, majd 2017-ben Balmazújvárosba, on-
nan tért vissza Győrbe. Andric 2017-ben szerzett
magyar állampolgárságot. Az ETO-ban Andric a 32-
es számú mezt viseli ebben az idényben.

Sorsoltak a héten a Magyar Kupában, a 6. for-
dulóban az ETO az NB III-as Kozármisleny ellen
kezd. A Magyar Kupa-főtábla első körének hiva-
talos játéknapja szeptember 22. és 23. A tovább-
jutásról egy mérkőzés dönt.

Mészöly távozik
visszatért a gólkirály
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Szeptember 15-én, szombaton el-
ső nyílt napján várja az érdeklődőket
az Olimpiai Sportpark, és a Győri At-
létikai Club. Azok, akik kilátogatnak a
2017-es EYOF-ra épült létesítmény-
be, bepillanthatnak a GYAC szakosz-
tályainak életébe, részt vehetnek be-
mutató edzéseken.

„Kilenc szakosztályunk mutatko-
zik be a nyílt napon, így lehetőség
lesz kipróbálni a birkózás, az atléti-
ka, a judo, az ökölvívás és kerékpá-
rozás mellett a kötélugrást, a te-
niszt, a súlyemelést és a tornát is.
Természetesen előtte egy-egy látvá-
nyos edzést vezényelnek le a GYAC
szakemberei az egyesület sportoló-
ival, majd felügyelik azt is, amikor a
vendégek kóstolnak bele az adott

Nyílt napot tartanak 
az Olimpiai Sportparkban

sportágba. Belépéskor a regisztráci-
ós pultnál mindenki kap egy úgyne-
vezett Sportútlevelet, mellyel az
egyes helyszíneken pecséteket le-
het gyűjteni. Akinek mind a kilenc
állomásról van aláírása, részt vehet
a délutáni sorsoláson, amelyen
plüss Hugoo kabalát nyerhet. Fél-
óránként indulnak a sportpark-tú-
rák, ahol bemutatjuk a Magyaror-
szágon egyedülálló modern létesít-
ménynek minden részletét, ahol
azok a fiatalok is sportolhatnak
majd, akik a nyílt napon kapnak
kedvet valamelyik sportághoz" –
mondta Petrahn Barbara, a GYAC
klubmenedzsere. A nyílt nap prog-
ramjai 9 órakor kezdődnek a bemu-
tató edzésekkel.
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www.vidrauszoiskola.hu

SOHA NEM KÉSŐ! Vágjon bele, úszni fog! 

FELNŐTT ÚSZÁSOKTATÁS, 
KONDICIONÁLÓ ÚSZÁS,

ÚSZÓ EDZÉS!
• A tanfolyamok 16 alkalmasak

• Az úszásoktatást hétfőn, szerdán, pénteken 19 óra-
kor a győri Sátoros Fedett Uszodában, kedden és csü-
törtökön 19 órakor az Aqua Uszodában,  100%-os ga-
ranciával tartjuk.

• A régi rossz élményekből fakadó félelmek 2-3 alkalom
után elmúlnak. • Kondicionáló úszás, technikacsiszolás,
erőnléti felkészítés, új úszásnemek tanulása. • Verseny -
sportolók felkészítése: pl. triatlonver  senyzőknek az úszó-
szám kiváló teljesítésére, Balaton- és öbölátúszásra. •
Gyógyúszás ízületi és gerincbántalmakra, idegi relaxáció.
• Rehabilitációs úszás műtétek után, fizikai roborálás.

Érdeklődés, jelentkezés:
Rákosfalvy Ferenc 06 30/272 2064

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ

A Rába ETO futsalcsapata a
klub és a sportág hazai történel-
mének legnagyobb sikerét érte
el azzal, hogy a bajnokság meg-
nyerése mellett bejutott a né-
gyes döntőbe a Bajnokok Ligájá-
ban, ez korábban egy magyar
csapatnak sem sikerült. A klub
ezek után szűnt meg a nyáron,
ám egy másik egyesület tovább
viszi a nevet a futsalos mezőny-
ben. Az élvonalból kiesett Bőny
ugyanis ETO SZC Futsal Club né-
ven folytatja az NB II-ben. „Még
tavasszal döntöttem úgy, hogy
nem Bőny néven játszunk a nyár-
tól. A mérkőzéseinket a Magvas-
sy Mihály Sportcsarnokban ren-

Öt éve történt az a buszbaleset, amelyben az UNI
Győr női kosárlabdacsapatának klubigazgatója, Tapodi
Péter és Fűzy Ákos vezetőedző is életét vesztette. Több
játékos komolyabban megsérült, a legsúlyosabban a
szerb Natasa Kovacevic, akinek egyik lábát térd alatt
amputálni is kellett. Azóta a szeptember 7-e fekete nap
a klub életében, a szomorú esemény apropóján min-
den évben megemlékeznek a két sportemberről. Az
idei emlékmeccsen az Egyetemi Csarnokban a bajnoki
címvédő és Európa-liga-döntős Sopron Basket volt a
győriek ellenfele. A hazaiak 84–82-re győztek. 

„Belépőjegyet ezúttal sem szedtünk, csak egy
labdát kértünk mindenkitől, amit a meccs előtt dob-
hattak a pályára a nézők. Az összegyűjtött játékokat
aztán a győri és Győr környéki óvodásoknak aján-
dékozzuk, hiszen Ákos és Péter számára is nagyon
fontosak voltak a gyerekek, az utánpótlás. Ákos ars
poeticája volt, hogy a fiatal játékosokat folyamato-

dezzük, így logikus volt, hogy
győrivé váljon az egyesület. A ne-
vezést is már SZC Futsal Győr né-
ven adtuk be" – mondta a klub
tulajdonosa, Szabó Csaba, aki
hozzátette, volt szó arról, hogy
esetleg a két klub összeolvadásá-
val megmeneküljön a bajnok Rá-
ba ETO, de a korábbi vezetőség-
gel végül nem sikerült megálla-
podni.  „Az ETO FC Győr tulajdo-
nosa, Mányi József és ügyvezető
igazgatója, Soós Imre is rendsze-
resen részt vett a megbeszélése-
ken, ők nyitottak voltak arra,
hogy az ETO név ne vesszen el.
Ráadásul még ott volt a Rába
ETO teljes utánpótlása, több mint

száz gyerek sorsa lógott a levegő-
ben. „Vállaltuk, hogy átvesszük az
utánpótlást, majd a futballklub
engedélyezte az ETO név és cí-
mer használatát. A cél a feljutás”
– hangsúlyozta Szabó Csaba.

A csapat vezetőedzője marad
Kis János, a rutinos játékosok kö-
zül pedig a sokszoros válogatott
Harnisch Ákos is ott lesz a csa-
patban. Az ETO-hoz érkezett az
NB I-es tapasztalattal bíró Vidák
Balázs, Püspök Péter, Bognár Bá-
lint, Hegyesi Zsolt és Csire
Ádám. A csapat első hazai mecs-
csén, szeptember 10-én a Mag-
vassy-csarnokban a Maglódot
fogadja az ETO.

MECCSEL EMLÉKEZTEK
san beépítse aktuális csapatába” – mondta Fűzy
András, a zöld-fehérek társadalmi elnöke.

Az utánpótlásnak az emlékezés kapcsán is kie-
melt szerep jutott: a Sopron elleni mérkőzés előtt
adták át az év edzőjének járó Tapodi Péter-, vala-
mint az év utánpótlás-játékosának járó Fűzy Ákos-
vándorserleget. Előbbi díjat Tullner Krisztián, utób-
bit Török Ágnes kapta. „Bízunk benne, hogy egyre
több tehetséges játékos kerül ki az utánpótlásunk-
ból, ehhez pedig kell a kirakatban egy erős csapat.
Az új idényben szeretnénk ismét bajnoki döntőt ját-
szani, az Európa-kupában pedig a lehető legmesz-
szebb jutni. A Magyar Kupa egyelőre még odébb
van, de ott is a finálé lehet a célkitűzés. Ehhez sokat
kell dolgozni, a komfortzónából is időnként ki kell
lépni, de az igazán méltó megemlékezés az lenne
Ákos és Péter számára, ha újra a csúcsokat ostro-
molnánk” – tette hozzá Fűzy András.

a kosarasok

A FUTSAL NB II-BEN
folytatja az ETO
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, 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: szeptember 7—13.

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.

899 Ft/kg

1899 Ft/kg

Marhalábszár

Pecsenyekacsa

Sertéslapocka

749 Ft/kg

Pecsenyekacsanyak 239 Ft/kg

Pecsenykacsamáj eh. 790 Ft/kg

Pecsenyekacsa far-hát 129 Ft/kg

Nyers füstölt
kolbász

1099 Ft/kg

Mesés túró
450 g, 842,22 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l,

318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

379 Ft/db

Sertés húsos csont 399 Ft/kg

Sertés szûzpecsenye 1580 Ft/kg

Sertéskaraj csont nélkül 1450 Ft/kg

Sertéstarja csont nélkül 1399 Ft/kg

Hazai pályán közel négyezer szur-
koló előtt, az Alba Fehérvár KC együt-
tese ellen kezdte meg szereplését az
Audi ETO KC a női kézilabda NB I
2018/2019-es idényében. A zöld-fe-
héreknél az új igazolások mellett az
új vezetőedző, Danyi Gábor és stábja

is ezen a tétmeccsen debütált, még-
pedig magabiztos, 38–26-os győze-
lemmel. „Egy nagyon szimpatikus és
remekül küzdő Fehérvárral találtuk
szemben magunkat. A lőtt gólok szá-
mával elégedett vagyok, a kapott gó-
lokkal kevésbé, de gyakorlás, türe-

lem kell még, hogy azon az úton,
ahol haladunk, még eredményeseb-
bek lehessünk. Gratulálok a Fehér-
várnak és további sok sikert kívánok
nekik!” – nyilatkozta az ETO vezető-
edzője. „Visszatértünk, és mindannyi-
an izgatottan vártuk, hogy elkezdjük
a szezont. Azt gondolom, első mér-
kőzésnek jó volt a fehérváriak elleni
találkozó, természetesen vannak
olyan dolgok, amiken még javíta-
nunk kell, de nagyon jó érzés ismét
itt az Audi Aréna Győrben pályára
lépni” – mondta a Győr átlövője, An-
ne Mette Hansen. „Tudtuk, hogy a
Győr otthonában nem lesz egyszerű
pályára lépni, de kértem a csapato-
mat, hogy próbáljuk meg azt játszani,
amit tudunk, és akkor én már elége-
dett leszek. Szerencsére voltak olyan
periódusok, amikor ez sikerült is. Hul-
lámzó teljesítményt nyújtottunk, de
azt hiszem, a szezon kezdetén ez
még belefér. További sok sikert kívá-
nok a Győrnek!” – nyilatkozta a mér-
kőzés után a Fehérvár vezetőedzője,
Deli Rita. „Gratulálok a győztes csa-
patnak, remek hangulatban játszhat-
tunk ma. Az első félidőben nem tud-
tuk végrehajtani azokat a taktikai uta-
sításokat, amiket kaptunk az edzőnk-
től, a második játékrészben azonban
ez már jobban sikerült” – értékelte a
találkozót a fehérváriak játékosa, Ró-
zsás Josephine.

GYOZELEMMEL KEZDTE AZ ÚJ IDÉNYT 
az Audi ETO

´́
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