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A KSH 2018ra vonatkozóan ismét összeállította a 20 legnép
szerűbb hazai település rangsorát, melyben az egyik legfonto
sabb változás, hogy Győr 14 százalékos növekedéssel a 10. hely
ről a 9.re ugrott. A várost a toplistán csak Budapest és olyan
tradicionális fürdőhelyek előzik meg, mint például Bük, Zalaka
ros, Siófok vagy Sárvár. „Természetesen nagyon örülünk, hogy
ott vagyunk, sőt előbbre is léptünk a TOP 20ban, aminek több
oka is van” – mondta a Győr+ Híradónak az önkormányzat kul
turális, sport és városmarketing főosztályvezetője, Sándorfi Ró
bert. Hozzátette, évek óta tudatosan kidolgozott városmarke
ting stratégia mentén dolgoznak és tesznek nap mint nap azért,
hogy Győr vonzó legyen a kirándulók számára.

„Az üzleti turisták viszik régóta a prímet, de egyre több az úgy
nevezett szabadidős kiránduló is a városban, ezek a látogatók el
sősorban a szép és rendezett környezetet, a belváros hangulatát
és színvonalas fesztiválokat értékelik azzal, hogy itt töltenek két
három, esetleg több napot is” – tette hozzá a szakember. „Tavasztól
őszig szinte nincs is olyan hétvége, amikor ne történne valami
Győrben, ami nem csak az itt élőket, de az ide látogatókat is érde
kelheti, az év végén, az adventi időszak pedig kifejezetten erős a
turizmus szempontjából” – összegezte a siker titkát a főosztályve
zető, és hangsúlyozta, nem dőlnek hátra, keresik az újabb kitörési
pontokat Győr idegenforgalmában. „Hamarosan elkészül a torko
lati mű a MosoniDunán, ami végre állandó vízszintet biztosít a fo
lyón, ha pedig lesz víz, az fellendítheti a vízi turizmust is” – mutatott
rá. „Győrt el tudom képzelni a szigetközi vízi túrák végállomásaként,
ahol még egykét napot ’szárazon’ is eltölthetnek a folyón érkező
kirándulók” – zárta szavait Sándorfi Róbert.

Deésy Gábor, az egyesület elnöke
mosolyogva fogadott bennünket a fel
péci tájház kapujában. Ahogy fogalma
zott, fontosnak tartották, hogy az el
mélet mellett a gyakorlati jó példákat
is bemutassák a résztvevőknek, akik
többek között Moldvából, Gyimesből,
a Felvidékről és a Délvidékről is érkez
tek. A cél a közösségépítés és a szabad
idő hasznos eltöltése a néptánc, a nép
zene és a népművészet segítségével,
nem utolsósorban pedig a kulturális
antropológiai kutatás. Utóbbi arra irá
nyul, hogy a magyarországi, valamint
a romániai, szlovákiai és horvát terüle

„Transznacionális értékkutatás
a népzene, a néptánc és a nép
művészet jegyében” címmel
szakmai hetet rendezett a Cifra
Műhely Közhasznú Kulturális
Egyesület. Az öt nap során a
műhelyfoglalkozások mellett ta
nulmányutak is szerepeltek a
programban, mi Felpécre kísér
tük el a színes csapatot.

ten élő falusi és városi területeken ho
gyan lehet hatékonyan közösséget épí
teni és humán fejlesztéseket végezni
a néptánc, népzene és népművésze
tek alkalmazásával.

Ottjártunkkor szerdán a 6. tanul 
mány út keretében Géber József nép
rajzos, tájházvezető mutatta be a fel
péci tájházat és a benne folyó munkát.

Az épületet egy alapítvány kezeli, a hi
vatalos múzeumi státuszt 2008ban
nyerte el. A ház 1819ben épült és sok
átalakításon esett át. Az épület mellett
közösségi teret alakítottak ki, így vált a
tájház Magyarország valóban működő
tájházainak egyikévé. Az állandó kiállí
tások mellett időszaki vándorkiállításo
kat is szerveznek, ilyen volt a népi gya

korlatban újra felhasznált tárgyak tör
ténetével foglalkozó, Egy felpéci mes
tergerenda meséje című kiállítás.

A szakmai hét csupán egy állomása
volt a pályázati forrásból megvalósuló
programnak, 2021ig további rendez
vényekkel várja majd a Cifra Műhely
Közhasznú Kulturális Egyesület a szak
mát és az érdeklődő civileket is.
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KÖZÖSSÉGÉPÍTÉS és hagyományápolás

Egyre jobban pörög a turizmus Magyarországon, minden évben rekordot dönte
nek a vendégéjszakaszámok, a szállodák telítettek és az idegenforgalmi adó mér
téke is felkúszott. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján 2019 első
öt hónapjában jóval több vendégéjszakát töltöttek el Magyarországon, mint tavaly
az év azonos időszakában.
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Minden évben a Szent Istvánnapi
kenyérversenyen dől el, hogy melyik
kenyér érdemli ki azt a kitüntetést,
hogy az ország első számú kenyere
legyen. A Magyar Pékszövetség 2011
óta rendezi meg a megmérettetést,
ahol szakemberekből álló zsűri dönt.
Vajda Péter és Takó Zoltán
pékmester négy éven
át kísérletezett, fej
lesztette a tech
nológiát, mely
lyel idén elő
ször Aradon
egy nemzet
közi pékver
senyt nyer
tek meg,
majd bene
veztek az orszá
gos kenyérver
senyre is, ahol el 
nyerték az év kenyere
díjat. Érdemes tudni, hogy
amelyik kenyér a búzakenyér kategó
ria versenyét megnyeri, az a Szent Ist
vánnapi kenyér.

„A Szerencsetarsoly alakját a hu
nok tarsolyáról mintázták, melyet
ügyes hajtogatással érnek el, és mi
előtt a kemencébe kerül egy négyle
velű lóherét, azaz a szerencse mintá

ját is megkapja. Előbb azonban az al
ma és a természet erejétől beinduló
vadkovászt 16 órán át érlelik, majd a
tésztát, mely durumliszt felhasználá
sával búzalisztből készül, három órán
át pihentetik, mielőtt a kemencébe
kerül” – árulta el Vajda Péter. Azok

fogják igazán kedvelni ezt a
terméket, akik szeretik

a serclit, hiszen a
külseje ropogós,

a teteje leszed
hető, elropog
tatható. A
belseje lyu
kacsos, a
magas víztar
talma miatt

pedig sokáig
friss és puha

marad. „Mivel a
durumbúzában lé

vő keményítő lassab
ban szívódik fel, lassabban

emeli a vércukorszintet, így alkalmas
a cukorbetegek számára is. Semmi
lyen mesterséges tömeg vagy térfo
gatnövelő adalékanyagot nem tartal
maz, ezáltal mindenki számára egész
séges” – mondta el a pékmester. A
Szerencsetarsolyt Győrben már hóna
pok óta fogyaszthatjuk, országszerte

azonban először a fővárosban, a Ma
gyar Ízek utcáján lehet majd megkós
tolni, augusztus 19én és 20án.

Az új kenyér ünnepe
A hagyomány szerint az aratás

után Szent Istvánnapra sütötték az új
búzából készült első kenyeret. Ezen a
napon aratóünnepeket tartottak,
ahol a munkások búzakalászból és
mezei virágokból aratókoszorút kötöt
tek és ünnepélyes menetben a földes 
úr, tiszttartó vagy a gazda elé vitték,
ez a szokás sokfelé máig él. A történe
lemben először 1899ben Darányi Ist
ván földművelésügyi miniszter foglal
ta rendeletbe az aratóünnep megtar
tását. 1922 körül már volt, ahol az ara
tóünnepet a Magyar Kenyér ünnepé
nek nevezték. Az első országos ke
nyérünnepet 1937ben Szegeden tar
tották, június 29én, PéterPál napján.
A második világháború befejezése
után kapott új dátumot a magyar ke
nyér ünnepe. 1945ben az országgyű
lés meg akarta változtatni az augusz
tus 20i ünnepnap jelentését, így ez
lett az új kenyér ünnepe. 

Szent István király napja
Szent István király napja, a keresz

tény magyar államalapítás, a magyar

állam ezeréves folytonosságának em
léknapja augusztus 20. I. István még
augusztus 15ét, Nagyboldogasszony
napját avatta ünneppé, élete végén a
király ezen a napon ajánlotta fel az or
szágot Szűz Máriának, s 1038ban ő
maga is ezen a napon halt meg. Az ün
nep dátumát Szent László király tette
át augusztus 20ra, mert 1083ban VII.
Gergely pápa hozzájárulásával ezen a
napon emeltették oltárra István király
relikviáit a székesfehérvári bazilikában,
ami szentté avatásával volt egyenérté
kű. Szent István király ünnepének
megtartásáról már az 1222. évi Arany
bulla első pontja is rendelkezett. 

A történelem során sokat válto
zott az ünnep jelentősége, a rend
szerváltást követően elevenedhettek
fel ismét a régi tradíciók, például a
Szent Jobbkörmenet megtartása.
Szent István ünnepének igazi rehabi
litációja 1991ben történt meg, ami
kor a Magyar Köztársaság hivatalos
állami ünnepe lett. 

Az augusztus 20i állami ünnepen
a nemzeti színű szalaggal átkötött ke
nyérrel fejezzük ki, hogy az élet és a
haza összekapcsolódik. Az új lisztből
készült kenyér az ünnepi asztal ékes
sége lett, és jelképévé vált az állami
ság ünnepének.

Az ünnep
dátumát 

Szent László
tette át 

augusztus
20-ra

Isten éltessen, 
Magyarország!

Összeállította: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

Augusztus 20. ötvözi Szent Ist
ván kultuszát, az államalapítás
emlékét, valamint az aratás be
fejezésével az új kenyér ünne
pét. A Magyar Pékszövetség
minden évben megnevezi az or
szág kenyerét, idén a sokoró
pátkai Pedró Pékség Szerencse
tarsoly elnevezésű portékáját
választották meg Szent István
napi kenyérnek, több mint fél 
ezer nevező közül.

A Szerencsetarsoly az év kenyere
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Honnan származhat az a tévhit,
hogy a kalcium segít az allergiás be
tegeknek?

Ez egy nagyon régi és veszélyes
tévhit. Az egyik gyógyszercég ko
rábban antihisztamint és kalciu
mot egyaránt tartalmazó szert gyá
rott. A hatóanyag közül akkor sem
a kalcium volt jótékony hatással az
allergiás betegekre, hanem az an

A következő hónapokban 573 méteren újul
meg GyőrMénfőcsanakon a 8311. számú út Ma
lom utcai szakasza, ami fontos szerepet tölt be a
közlekedésben. A 83as és a 82es számú főút
Győr újbarát és Nyúl összekötő úton több évtizede

A kalcium semmit nem használ az allergiás tünetekre – jelentette ki
dr. Nékám Kristóf professzor, allergológus és klinikai immunológus. Őt
annak okán szólaltatták meg az M1 televízióműsorában, hogy Bada
csonyban darázscsípés következtében sokkos állapotba került egy
lány, s az arra járó, méhcsípésre ugyancsak allergiás 14 éves fiú az erre
a célra használatos készenléti injekciójával mentette meg az életét. Dr.
Vasvári Gergely Pál győri allergológus szakorvossal arról beszélgettünk,
kinek van szüksége ilyen autoinjektorra.

tihisztamin. Az említett gyógyszer
már régesrég nincs forgalomban,
ám sokan még mindig azt hiszik,
hogy a kalcium használ allergia
esetén.

Pedig a darázscsípésre bizonyí
tottan érzékeny betegek közül még
mindig van, aki csak kalciumot tart
magánál.

Életveszélyes is lehet a darázscsípés

TÉVHIT, 
hogy segít 

A KALCIUM
Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Győr+

nem történt felújítás, de az elmúlt egy évben több
szakaszon is elkezdődött a munka.

A Malom utca elöregedett, körülbelül 6 méter
széles burkolatát erősítik most meg. Mindkét ol
dalon szegély épül, majd egy kiegyenlítő réteg be

építésével visznek fel új kopóréteget. A padkát
murvával az új burkolat szintjére emelik. A 39–41.
számhoz új autóbuszmegállóhelyet építenek, gya
logosjárdával.

Borkai Zsolt polgármester a sajtótájékoztatón
elmondta: a városnak elengedhetetlen, hogy fo
lyamatosan fejlesszék az úthálózatot, a meglévő
utakat pedig gondozzák és karbantartsák. Rámu
tatott, a mostani útszakasz felújítása kiemelt, hi
szen egy forgalmas útszakaszról van szó. „Az úthá
lózat javítása az ott élők mindennapi közlekedését
segíti” – emelte ki.

A felújítás során a meglévő vízelvezető rend
szer is megújul, hiszen új burkolati árkot alakíta
nak ki. A Galgóczi Erzsébet utca és az Ecker János
utca közötti szakaszon a meglévő közművek sűrű
sége miatt zárt rendszert kell kiépíteni.

Kara Ákos államtitkár, Győr egyik országgyű
lési képviselője rámutatott, hogy állami finan
szírozásból a Modern Városok Program keretein
belül tud megvalósulni a beruházás, 180 millió
forintból. Elmondta, a 8311. számú út – Nyúl és
Ménfőcsanak között – 1300 méteren megújult
tavaly év végén. „Reményeim szerint a követke
ző hetekben a harmadik szakasz felújítása is el
kezdődhet Nyúl és Győrújbarát között, ami egy
hosszabb munkafolyamat lesz” – tette hozzá az
államtitkár.

LaczkovitsTakács Tímea, a városrész önkor
mányzati képviselője kifejtette, egy nagyon forgal
mas gyűjtőutcáról van szó, hiszen két városrészt
kapcsol össze. „Naponta nagy a gépjármű, a gya
logos és a kerékpáros forgalom ezen a szakaszon.
Nagyon várják már az itt lakók, hogy felújítsák a
Malom utca ezen szakaszát” – mondta el a képvi
selő, aki hozzátette, az elmúlt időszakban meg
újult a Hegyalja utca és a posta épülete is. Mind
ezek mellett a Malom utcában korábban már volt
egy nagyobb járdaépítés is, a vasúti átjárót is sike
rült átépíteni, biztonságosabbá tenni. 

Négy hónap alatt teljes szélességében felújítják a Malom utca több
mint 500 méteres szakaszát – jelentették be a péntek délelőtti sajtó 
tájékoztatón a helyszínen.

A MALOM UTCA
MEGÚJUL 

Szerző: Rozmán László
Fotó: Marcali Gábor

MÉNFŐCSANAKON
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„A Modern Városok Programban
szereplő projektek egy részének az
önkormányzat a gazdája, de a Szé
chenyi István Egyetem is több pro
jekt kedvezményezettje, az infra 
strukturális fejlesztések pedig első
sorban a NIF Zrt.hez tartoznak. Ter
mészetesen folyamatos az egyezte
tés a projektgazdák között” – mond
ta el elöljáróban a polgármesteri biz
tos, aki az előkészítő munka során az
egyik legfontosabb szempontként a
kommunikációt emelte ki. Példaként
a Győri Nemzeti Színház és a II. János
Pál tér felújítását említette, ahol nem
csak a szakemberekkel, a színház és
a Győri Balett társulatával történt
egyeztetés, de többek között a
Schweidel utcai vendéglátóhelyek tu
lajdonosaival is. Ez a beruházás
egyébként hamarosan egy újabb fon
tos szakaszába lép, hiszen a feltéte
les közbeszerzési eljárás őszre „be 
árazza” a nagyszabású fejlesztést.

„Jelenleg a leglátványosabb munká
latok a Petz Aladár Megyei Oktató Kór
ház melletti parkolólemeznél folynak,
ahol mára szinte kinőtt a földből az
épület szerkezete” – jellemezte a mun
ka dinamizmusát Páternoszter Piroska,
és megköszönte a győriek és minden
kórházba érkező együttműködő hozzá
állását, amit az építés idején tanúsíta
nak. Az ideiglenes parkoló nagy segít
séget nyújt, a beruházás elkészülte
után pedig jelentősen megváltozik a
parkolási helyzet a kórháznál.

„A fejlesztéseknél kiemelt hang
súlyt fektetünk a város ’zöldítésére’,
hiszen nem csak tereket, épületeket

Az baj, mert a kalcium nem menti
meg az életét, s nem is enyhíti a tü
neteit. Az orvos indokolt esetben fel
tud írni adrenalinkészítményt auto
injektorban. Ha ezt az autoinjektort
a megcsípett ember combjára he
lyezzük – gyakorlatilag rácsapjuk a
combra –, akkor az életmentő ható
anyag a szervezetbe kerül.

Honnan tudható, hogy ki érzé
keny darázscsípésre?

Kézenfekvő, hogy akit egyszer a da
rázs vagy a méh már megcsípett, s igen
erős reakciót váltott ki nála, az érzé
keny rá. Kiszűrni vérvizsgálattal lehet.
Érdemes tudni, hogy a darázs, a méh
csípése valamint a mogyoró szokott ve
szélyes tüneteket okozni. Úgynevezett
anafilaxiás sokk alakul ki teljes értágu
lattal, a vérnyomás leeshet 50re, ilyen

kor az eszméletét is elveszítheti a be
teg. Az újraélesztés valamit segíthet az
állapotán, de nem az oldja meg a gon
dot. Azonnal mentőt kell hívni, s akinél
van, használja az autoinjektort.

Akkor is hívni kell a mentőt, ha
valakinél van és beadja magának az
adrenalint?

Feltétlenül. A mentők beviszik a kór
házba, ahol egy napon át megfigyelik az
állapotát. A mentőben természetesen
van ellenszer – nem pontosan az, amit
a beteg használhat –, de a rosszullét pár
perc alatt bekövetkezhet, s ha a beteg
nél nincs adrenalin, akkor a mentők ki
érkezéséig életveszélybe kerülhet. Már
pedig, ha hegyen, erdőben, eldugott
helyen csíp meg valakit a darázs, hiába
indul azonnal a mentő, nem tud nagyon
gyorsan odaérni.

Az autoinjektoros adrenalin hol
szerezhető be?

Orvosi rendelvényre kapható. A
gond az, hogy nincs rajta egészség
biztosítási támogatás, ezért elég drá
ga. Ráadásul a szavatossága egy év,
utána újra kell cserélni.

Olyan embert is érhet darázs
csípéses sokk, aki nem gyanítja,
hogy allergiás rá. Neki nem is jut
eszébe, hogy adrenalinra lehet
szüksége. A biztonság kedvéért
mégis, milyen gyógyszert vigyen
magával a kiránduló, természetjá
ró ember?

Érdemes Fenistil cseppeket, me
lyek szintén vénykötelesek, s közel
sem annyira hatásosak, mint az adre
nalin, de baj esetén valamennyit se
gít addig, míg kiérnek a mentők. 

hozunk létre, de odafigyelünk a zöld
övezetek létrehozására, bővítésére,
a fásításra is. A parkolólemeznél is
igaz ez, ahogy például a II. János Pál
tér is zöld szigeteket kap.”

A polgármesteri biztos ennek kap
csán megemlítette a sporthotelt is.
„Néhány félrevezető nyilatkozat mi
att szeretném helyretenni, hogy a
sporthotel az Olimpiai Sportközpont
szomszédságában épül, nem pedig a
Püspökerdőben, ahol éppen ezért
nem is végzünk semmilyen fakivá
gást. A sporthotel előkészítése
egyébként szintén jól halad, már az
épület legapróbb részletei vannak te

rítéken. A 84 szobás hotel a huszon
egyedik századi sportközponttal
újabb komoly lehetőségeket nyit a
sport és a turizmus terén egyaránt.”

A Xantus János Állatkert a győriek
közkedvelt parkja, ahol a főbejárat és
az orrszarvúház átadása után tovább
folytatódott a munka, és jelenleg a
majomház kialakítása zajlik, majd az
elefántház megépítése következik.

Páternoszter Piroska kitért a győri
strandfürdő felújítására is, amelyet
korábban lapunkban részletesen is
bemutattunk. A MosoniDuna és a
Rába találkozásánál egy minden
igényt kielégítő vízi élménypark léte

sül, ahol a víz kékje mellett szintén
fontos szerepet kap a zöld is. Mint
megtudtuk, a strandfürdő esetében
is hamarosan elkezdődik a feltételes
közbeszerzési eljárás.

A polgármesteri biztos végezetül
úgy fogalmazott, a Modern Városok
Program elemei egymást erősítik, hi
szen a közlekedők előtt új utakat nyit,
magasabb szintre emeli az egészség
ügyi ellátást, tovább növeli egyete
münk színvonalát, miközben igazi fel
töltődést jelentő élményekben lehet
részünk majd a megújuló színházban,
állatkertben, vagy éppen az új
strandfürdőben.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: Marcali Gábor

A fejlesztések jelenlegi állásáról, többek között a színház, a kórházi parkolólemez, az állatkert,
a strand és a sporthotel építéséről beszélt lapunknak Páternoszter Piroska, a programért felelős
polgármesteri biztos.

fejlesztések 

Modern Városok Program

ZÖLD
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„A Siketek és Nagyothallók
Országos Szövetsége Magyaror
szágon elsőként, 2014. március
tól vezette be az Európában is
újdonságnak számító videó ala
pú jelnyelvi tolmács és szöve
ges operátori szolgálatot, amely
lyel a siket, a siketvak, a nagyot
halló és a halló ügyfelek az or
szág minden pontján azonos
eséllyel jutnak akadálymentesí
tett kommunikációs szolgáltatá
sokhoz. Az európai uniós pro
jektben közel 730 millió forint
állt rendelkezésre a távtolmá
csolás szolgáltatásának beveze
tésére, azóta egyre több hallás
sérült tud róla, folyamatosan re
gisztrálnak a siket és nagyothal
ló ügyfelek, a felhasználók szá
ma fokozatosan nő” – beszélt a
szolgáltatás kezdetéről is Orbán
Evelyn, a megyei SINOSZ titkára. 

A Kontakt Tolmácsszolgálat
használata alapjaiban változtatta
meg a siketek és nagyothallók
önálló ügyintézéshez való hoz
záállását, megkönnyítve ez
zel társadalmi integrációju
kat, növelve munkaerőpia
ci esélyeiket. A szolgálatnak
köszönhetően kommuniká
ciójuk akadálymentessé
vált úgy a munkahelyeken,
mint az oktatásban, az egész
ségügyben, vagy bármely köz
szolgáltatás igénybevételekor.

Az alkalmazás elérhető a Go
ogle Play áruházból vagy az App
Storeból, tehát okoseszközzel
bárki használhatja, csak regiszt
ráció szükséges hozzá. Hamaro

san egy Windowsra letölthető
alkalmazást is használhatnak a
regisztrálók. „A tolmács a hívás
kor megjelenik az okoseszközön,
látom az arcát, jelelem neki,
amit szeretnék, ő pedig lefordít
ja azt hangra. Fontos, hogy a
hangszóró és a mikrofon bekap
csolva legyen. Háromemberes
kommunikáció zajlik és félórás
beszélgetés engedélyezett” –
mutatja be a mindennapokat se
gítő lehetőséget Orbán Evelyn.

A több mint 1700 ügyfél ha
vonta körülbelül 4000 hívást bo
nyolít le a rendszeren keresztül.
8 és 20 óra között bármilyen
ügyben segítenek a képzett vi
deójelnyelvi tolmácsok a telefo
nálásban vagy helyi ügyintézés
ben, tehát a siket vagy nagyot
halló személynek nem kell meg

kérnie ismerősét, családtagját,
hogy segítsen, önállóan tudja in
tézni az ügyeit. Segélyhívást éj

jelnappal indíthatnak, ügyelet
éjszaka és hétvégén is van, ami
nagy biztonságot jelent a szá
mukra.  „A jelnyelvi törvény biz
tosít a tolmácsok számára egy
országos szintű névjegyzéket.
Jelnyelvi tolmácsolást hivatalo
san csak a névjegyzékben sze
replő tolmácsok láthatnak el. A
videótolmácsolási szolgáltatás
ban dolgozók mind szerepelnek
ebben a nyilvántartásban. Közel
30 fő váltásban, párhuzamosan
– a forgalomtól függően – 34
tolmács várja a hívásokat” –
avat be a tolmácsi munka elvá
rásaiba a SINOSZ titkára. 

Növekszik a siket, nagyothalló,
halló és siketvak ügyfelek száma,
és egyre többen használják a
szolgáltatásokat napi szinten, a
mindennapi életük ügyintézései
hez. A pályázati forrásoknak kö
szönhetően egyre több fejlesz
téssel segítik a szolgáltatás minő
ségének javulását, illetve to

vábbképzéseken a jelnyelvi
tolmácsok munkáját is. Az
üzleti partnerük száma is
nő, ami azt jelenti, hogy
szolgáltatók, munkaadók
biztosítják a Kontakt szol
gáltatásait a munkahelyen,

ahol siket személyek dolgoz
nak, vagy az ügyfélszolgálato

kon. Így a siket ügyfelek számá
ra egyre több helyen várakozás
helyett azonnal elérhető a tol
mácsszolgáltatás.

További információ a www.
skontakt.hu oldalon érhető el a
szolgáltatásról.

Videótolmács segíti a hallássérülteket

KOMMUNIKÁCIÓ
Szerző: Szabó Csilla
Fotó: O. jakócs Péter

Okoseszközzel
minden érintett
használhatja

A Siketek és Nagyothallók Országos Szövet
sége az Európai Unió és a magyar állam tá
mogatásával hozta létre és biztosítja a videó 
tolmács szolgáltatást, amely ugyan nem vált
ja ki teljesen a személyes jelnyelvi tolmács
munkáját, de nagy segítséget jelent a siket
és nagyothalló ügyfeleknek az önálló életvi
tel biztosításában. 

Akadálymentes 

A hetilapba feladott
hirdetése már 
a gyorplusz.hu
oldalon is megjelenik!

Apróhirdetések
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Kiss János 1959. augusztus 13án
született Budapesten, 1979ben vég
zett az Állami Balett Intézetben tánc
művészként. Ott volt a Győri Balett
alapító tagjai között, és 1991ben át
vette a társulat vezetését, amellyel
nagy sikereket értek el. 

A Győri Balett hatvanéves igazgató
jának egészségére pezsgővel koccin
tottak az ünneplő családtagok, bará
tok és kollégák kedden este az egyik
győri étteremben, ahová a stábunk is
meghívást kapott. Kiss János a Győr+
Televíziónak bevallotta, amikor húszas
éveiben járt, mindig idős emberként
tekintett azokra, akik betöltötték hat
vanadik életévüket, de ő nem érzi ma
gát hatvannak. Kiemelte, nagyon bol
dog, hiszen büszke lehet gyermekeire,
családjára és társulatára, s Győrt sem
hagyta ki a sorból. „Büszke vagyok a
városomra, büszke vagyok arra, hogy
itt élhetek, itt dolgozhatunk” – mond
ta meghatódva az igazgató. 

Kiss János hisz a számmisztikában,
az ő életében a tizenhármas tölt be
fontos szerepet: augusztus 13án szü
letett Budapesten, a XIII. kerületben,
ráadásul 13 órakor, de ezzel még nem

Borsos Miklós (1906–1990) Nagy
szebenben született, a család 1916
ban, a román betörés elől menekült
Győrbe, ahol később le is telepedtek.
Pályáját Győrben kezdte, rajzainak té
mája fiatal korában főleg élményeiből
táplálkozott, aztán szobrai formavázla
tait vetette papírra, majd életművé
nek végén készített egy rajzban meg
fogalmazott összegzést a művészetről
és saját érzéseiről. A 77 képből álló so
rozat az 1970es évek közepén szüle

tett tussal, lavírozással és diófapáccal
– mondta el lapunknak Grászli Berna
dett, a Rómer Flóris Művészeti és Tör
téneti Múzeum igazgatónője. A rajzok
nemcsak Borsos gondolkodásának és
magatartásának összegzése, hanem
egyben alkotói pályájának összefogla
lása is. A lapokon a művészeti megfo
galmazás tömör, lényegre koncentráló.
Borsos így írt erről: „Úgy érzem, ezek
hez a lapokhoz nem kell magyarázat,
hisz azon kor felfogásában rajzoltam,

amelyben a képzőművészetet még
nem kellett magyarázni.”

A 77 rajzból két éve rendeztek kiál
lítást a Várkert Bazárban, a győri bemu
tatóra ebből válogattak a szakemberek.
Az augusztus 10től látogatható tárlat
hivatalos megnyitójára a Győri Filmna
pok keretében kerül sor szeptember el
ső hétvégéjén. A múzeum és a Szent
László Látogatóközpont közös rendez
vényén a Jankovics Marcell rendezte
Az ember tragédiája című animációs

filmet vetítik, mely után közönségtalál
kozó lesz a rendezővel. A film és a kiál
lítás ugyanis reflektál egymásra. Borsos
az Ó és Újszövetség jeleneteiből kiin
dulva, alapvető emberi érzéseket és ál
lapotokat, helyzeteket jelenít meg, a
remény és reménytelenség, a keresés,
az elbukás és a bűn, a feltámadás és a
megváltás lehetősége jelennek meg al
kotásaiban éppúgy, mint Az ember tra
gédiája című műben. 

Az évfordulóhoz visszatérve, az
igazgatónő felidézte: az ajándéknak ál
landó múzeumot hoztak létre, mely a
Borsosházban található. Különleges
sége, hogy maga a művész válogatta
össze és rendezte be és ma is ugyan
úgy látható. Legjelentősebb alkotásain
keresztül mutatja be munkásságát, s
mindazon műfajokban elért eredmé
nyeit, amelyekben alkotott, így fest
ményeit, rajzait, kisplasztikáit, szobrait,
érmeit, plakettjeit és reliefjeit. Az alko
tó és életműve jobb megismerése ér
dekében, a Borsosházban, a kiállítás
mellett egy új interaktív vendégfoga
dó és foglalkoztató teret alakítanak ki
pályázati forrás segítségével – árulta
el Grászli Bernadett. 

Az „Íme az ember” című tárlat
szeptember 8ig, naponta 10 és 18
óra között látogatható ingyenesen. 

A GYŐRI BALETT

ért véget a számsor. Azt is hihetetlen
nek tartja, hogy ez az év az évfordulók
jegyében zajlik, de pozitívan értékeli a
számok játékát. Valóban, nemcsak
hozzá köthető kerek szám 2019ben,
a Győri Balett is túl van negyvenedik
évadán. „Ez számunkra egy csodálatos
nagy ünnep, és büszkeség, hogy sze
retett városunkban negyven éve mű
ködik egy társulat” – hangsúlyozta. A
június végi társulati ülésen a vezető
úgy fogalmazott: „Fantasztikus évadot
zárt a negyvenéves Győri Balett.”

Az igazgató azt ígéri, a következő
évad is különleges fellépéseket, nagy
szerű előadásokat tartogat. A társulat
nagy durranással készül negyvenéves
születésnapi gálaműsorára, amelyről
Kiss János annyit azért elárult, régóta
azon dolgoznak kollégáival, hogy emlé
kezetessé tegyék ezt a szép ünnepet,
de a többi maradjon meglepetés. Az
évforduló alkalmából megjelenik film
és album a negyven évről, lesznek kiál
lítások, valamint pódiumbeszélgetés
az alapítókkal. A gálaműsor november
2án lesz, majd november 9én Velekei
László koreográfiáját, az Anna Kareni
nát mutatja be a társulat.

Duplán jubilál a Győri Balett 2019ben, a társulat túl van a 40.
évadon, Kiss János igazgató pedig betöltötte a hatodik Xet.
A Kossuthdíjas érdemes művész kedden este családjával,
barátai val és kollégáival ünnepelte hatvanadik születésnapját.

Kerek évfordulókhoz érkezett

Pontosan negyven évvel ezelőtt aján
dékozta Borsos Miklós életművének
jelentős részét Győrnek, ebből az al
kalomból „Íme az ember” címmel
nyílt időszaki kiállítás a Triangulum
Galériában. 

BORSOS 
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

képekben üzen
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Szerző: Győr+  /  Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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Forgalomkorlátozás
A Győri Rendőrkapitányság ideiglenes forgalom

korlátozást rendel el augusztus 22én (csütörtök) 16
órától augusztus 24én (szombat) 18:30 óráig (eső
nap esetén: augusztus 22én (csütörtök) 16 órától
augusztus 25én (vasárnap)18:30 óráig Győrött, a
Szent István úton, a Munkácsy út és a Barosshíd kö
zött, a Városháza tér Révai út és a Szent István út kö
zött, a Jókai úton a Szent István út és az Árpád út kö
zött, az út teljes szélességében.

Augusztus 24én (szombat) 18.30 és 24 óra kö
zötti időben (esőnap esetén: augusztus 25én (va
sárnap) 18:30–24.00 óráig) Győrött, a Szent István
úton a Munkácsy út és a Gárdonyi út között, Teleki
L. úton a Szent István út és az Árpád út között, az
Árpád úton az Aradi vértanúk útja és a Czuczor G.
út között, a 82. sz. főúton a Wesselényi út és a
Szent István út között (Baross G. híd), a Hunyadi

úton a Bartók Béla út és a Baross híd között, az Ár
pád úton a Czuzor G. út és az Aradi vértanúk útja
között, és a BajcsyZsilinszky úton a Czuczor G. út
és az Aradi vértanúk útja között az út teljes széles
ségében. A Bisinger József sétány teljes szakaszán,
beleértve a Révai utca Baross Gábor híd melletti
parkoló részét, a Városháza hátsó parkolója bejá
ratától. Ezenkívül tilos lesz a behajtás a Teleki L.
úton a BajcsyZs. úti körforgalomból a BajcsyZsi
linszky út, valamint a Teleki L. út felé, illetve szük
ség szerint a koncert végén a nézők elvonulásának

ideje alatt a Szent István út és a Mészáros L. út kö
zött (Nádor aluljáró) az út teljes szélességében a
kereszteződésekkel együtt.

Augusztus 25én (vasárnap) 0–7 óráig (esőnap
esetén: augusztus 26án (hétfő) 0–6 óráig) Győrött,
a Szent István úton, a Munkácsy út és a Baross G.
híd között, a Városháza tér Révai út és a Szent István
út között, a Jókai úton a Szent István út és az Árpád
út között, az út teljes szélességében.

A lezárt útszakaszokra a megkülönböztető jelzés
sel ellátott és a rendezvény szervezőinek gépkocsija,
valamint az alábbi kivétellel mindennemű jármű be
hajtása tilos: A Szent István út lezárt szakaszára az ott
lakók (lakcímkártya bemutatása esetén) a Jókai út fe
lől behajthatnak augusztus 24én (esőnap esetén 25
én) 19 óráig, valamint az ÉNYKK Zrt. menetrend sze
rint közlekedő autóbuszai a rendezvény megkezdé
séig (augusztus 22én 16 órától augusztus 24én
18:30 óráig, esőnap esetén 25én 18.30 óráig).

A lezárás jelentősen érinti a helyi és helyközi
autóbuszközlekedést. Ennek részletei a
www.enykk.hu honlapon olvashatók.

Éjszakai járatok
A résztvevők hazaszállítása céljából díjmentesen

igénybe vehető éjszakai járatok indulnak a tűzijáték
után Révai Miklós utca megállóhelyről 23.30 órakor:

• 901 jelzéssel az 1es vonalán Újvárosba, majd
Sziget és Pinnyéd útvonalon,

• 907 jelzéssel az Újlak utca–Kálvária utca–Eszpe
rantó út–Tihanyi Árpád út–Mester utca útvonalon,
majd a 7es vonalán Szabadhegyre, onnan a Templom
utca után a 6os autóbusz útvonalán Kismegyerre,

• 911 jelzéssel a 11es vonalán Bácsára, majd
Sárásra, visszafelé a 6os útvonalán (a Hédervári
úton) az Árkád üzletházig,

• 917 jelzéssel az Újlak utca–Kálvária utca–Esz
perantó út–Bartók Béla út útvonalon, majd a 17
es vonalán Adyvároson keresztül a Zöld utcába és
az Erfurti útra,

• 921 jelzéssel az Újlak utca–Kálvária utca–Kert
utca–Pápai út–Illyés Gyula utca–Marcalváros út
vonalon Ménfőcsanakra, majd Gyirmótra,

• 922 jelzéssel az Újlak utca–Kálvária utca–Eszpe
rantó út–Zrínyi utca–Wesselényi utca–Baross Gábor
út–Nagy Imre út–Lajta út útvonalon Marcalvárosba, 

• 931 jelzéssel az Újlak utca–Kálvária utca–Esz
perantó út–Nádor aluljáró útvonalon, Gyárváros
és Likócs (Szent Vid utca és Kövecses utca megál
lóhelyek) érintésével Győrszentiván, Kálmán Imre
útra (Homoksori betéréssel).

Az éjszakai járatok részletes menetrendje a
www.enykk.hu oldalról letölthető. A program
esetleges csúszása esetén az autóbuszok is ké
sőbb indulnak, megvárva a tűzijáték végét!

A nyárzáró koncert biztonságos lebonyolítása érdekében útlezárásra kell számítani, ami
érinti a buszközlekedést is. Az önkormányzat a koncert utáni hazajutást ingyenes éjszakai
járatokkal segíti.

FORGALMI VÁLTOZÁSOK
a nyárzáró idején



Alle Interessierten haben Gele
genheit an einem kostenfreien dreitägigegen

Familienfestival zum Anlass der Feier zur Staatsgrün
dung vom 18.20. August auf dem Szentlélek Platz teilzu

nehmen. Ausserdem warten auf die Besucher ein ergnü
gungspark, Feuerwerk, Kinderprogramme und ein Jahrmarkt.
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Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet
(Baross Gábor út 21., 96/311771, 336817, gyor@tourinform.hu).
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Pannonhalma város egész napos,
ingyenes családi programokat szer

vez a főtéren 19én. 20 órától a
Geszti Best of lép fel, majd tűzijáték

és utcabál is lesz. 

Pannonhalmán augusztus 20án 9 és 18 óra között ingyenes
programokkal várja a látogatókat a főapátság. Az ünnepi szent
mise 10 órakor kezdődik a Szent Mártonbazilikában. 15.30
kor Almásy László Attila ad orgonakoncertet ugyanott. Részle
tes program: pannonhalmifoapatsag.hu. 

Szabadhegyen, a Rózsák terén Szent Istvánnapi ünnepi
megemlékezés kezdődik augusztus 20án 17 órakor. Beszé
det mond Diligens Tibor önkormányzati képviselő. Az ünnep
séget követően a Rába Koncert Fúvószenekar műsorát hall
hatják az érdeklődők.

A Rómer Ház kertmozijában (Teleki
László utca 21.) augusztus 21én 20.30
tól a Tied a világ című szinkronizált fran
cia akcióvígjátékot vetítik. Guy Ritchie
és Tarantino filmjeit idézi Romain Gav
ras fergeteges humorú vígjátéka.

Papírtigrist készíthetnek a gyerekek
augusztus 28án 10 órától és 10.45től
a Gyermekkönyvtárban (Herman O. u.
22.). A foglalkozás díjtalan, de regiszt
rációhoz kötött a helyszínen vagy a
96/516677es telefonszámon. 

Vom 23.25. findet in Pannonhal
ma das Arcus Temporum Pannon
halmer Künstlerfestival statt. Im
Zeichen der Stille finden Konzert,
LabyrinthBegehung, Ausstellung
und andere diverse Veranstaltun
gen. Details auf der Webseite ar
custemporum.com. Am 20. August
wartet die Pannonhalmer Haupt 
abtei von 9 bis 18 Uhr mit einem
kostenlosen Programm auf seine
Besucher im Gebäudeverbund und
im Arboretum. Um 15.30 Uhr gibt
Almásy László Attila ein Orgelkon
zert. Detailliertes. Programme:
pannonhalmifoapatsag.hu

Ungarns führende Winzer und entscheidende Wein
regionen sind von 22.25. August zu den Győrer Wein 
tagen auf dem SzéchenyiPlatz und dem Dunakapu
Platz vertreten. Die Veranstaltung wird durch gastro
nomische Erlebnisse und kulturelle Veranstaltungen
noch bunter. Der Höhepunkt bildet das Sommer 
abschlusskonzert auf dem Platz vor dem Rathaus.

Am 20.August ab 20 Uhr besucht das Total Dan
ce Festival die Stadt Győr, welches die Atmos 
phäre der 90er und 2000er herbei beschwört. Es
treten auf: Aqua, Jenny von Ace of Base, Safri
Duo, 2 Brothers on the 4th floor, DJ André,
Happy Gang und die Hip Hop Boyz.
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Barokk esküvő
Korabeli ceremónia kereté
ben fogadott örök hűséget
egymásnak a Barokk Esküvő
közönsége előtt Szőke Hajnal
ka és Krausz Attila, múlt szom
baton a Radószigeten. A há
zasságkötést idén is három 
napos programsorozatba
ágyazták a szervezők, a látvá
nyos felvonuláson túl például
gyerekprogramok, koncertek
és gasztroshow várta a látoga
tókat, utóbbin Szarka Zsófi, a
Győr+ Konyha rovatunk házi
asszonya vezette be az érdek
lődőket a 17. századi konyha
rejtelmeibe.

képekben Fotó: Győre Márk, Marcali Gábor,
O. Jakócs Péter
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Csak a helyszín változik, a
színvonal nem – ezt ígéri az au
gusztus 20i háromnapos prog
ramsorozat főszervezője, Hajtó
Péter és a helyet biztosító Mar
calváros II képviselője, Rózsavöl
gyi László. A korábbi Cirkusz tér
helyett ugyanis idén a Szentlé
lek téren tartják az 1 ünnep, 3

A MI

UTCÁNK
Ménfőcsanak – 7. rész

Szabó Pál utca
Szabó Pál (1893–1970) író, újságíró, poli

tikus. 1970ben, a városrész Győrhöz csato
lásával kapta a nevét az utca. Szabó Pál két
szer is Kossuthdíjat kapott, alapítója volt a
Nemzeti Paraszt Pártnak. Legismertebb mű
ve, amiből film is készült, a Talpalatnyi föld
(1948). 

Szalvai Mihály utca
Szalvai Mihály (1899–1955) honvéd altá

bornagy. Végigharcolta az I. világháborút,
részt vett a spanyol polgárháborúban, majd
a II. világháborúban. A magyar és nemzetközi
munkásmozgalom egyik fő alakja. 1954től
országgyűlési képviselő is volt. 1970ben ne
vezték el az utcát.

Szerző: 
Czvikovszky Tamás

Szekeres Bónis utca
Szekeres Bónis (1878–1959) bencés

szerzetes, gimnáziumi tanár, apát. Csanak
falun töltött lelkészsége idején megszer
vezte az Első Magyar Népművelési Ott
hont, aminek vezetője is volt, létrehozva
ezzel a falusi népfőiskolát. Pannonhalmán,
a Boldogasszonykápolna kriptájában nyug
szik, míg Csanakon 2016ban neveztek el
róla utcát.

Szép Ernő utca
Szép Ernő (1884–1953) költő, író. Elsősor

ban kabaréjeleneteiről és sanzonjairól ismert.
1970ben kapta az utca a nevét.

Tas vezér utca
Tas (?–948) a honfoglaló hét vezér egyike,

Árpád fejedelem unokája. Sajnos néhány tér
képen két „ss”sel írják, ami pontatlan. Ez az
utca is 1970ben kapta a nevét. 

Dr. Torda István utca
Torda István (1893–1972) orvos. 1927től

1968as nyugdíjazásáig Ménfőcsanak körzeti
orvosa volt. Tiszteletére és emlékére nevezték
el az utcát 1994ben.

nap című fesztivált. Akkora volt
a sikere az elmúlt évek marcal
városi programjainak, hogy min
denképpen kellett a nagyobb
hely, ezért döntöttek a szomszé
dos zöld terület mellett.

Augusztus 18án, 19én és
20án számos neves fellépő és
koncert, emellett pedig színes

és látványos kísérőprogramok
várnak minden korosztályt. Kon
certezik többek mellett Majka,
Pápai Joci, Bódi Guszti és Margó,
fellép a Kozmix, Mentee és Nák
si, a külföldi sztárvendég pedig
a Groove Coverage lesz.

Részletes program a huszadi
ka.hu honlapon található.

EGY ÜNNEP,
háromnapos fesztivál

Fotó: O. Jakócs Péter
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Szilágyi István túl van már az ötve
nen, de sportos megjelenése, dinami
kus mozgása és határozott fellépése mi
att mintha nem fogna rajta az idő. Tíz 
éves kora óta sportol, igaz, ma már
nem versenyszerűen. Szobafestőmázo
ló és tapétázómesterként dolgozik, s
ahogy mondja, az évtizedeken át vég
zett kemény edzések és a gyakori „lét
rázás” már kikezdték a térd és gerinc 

ízületeit. Igaz, az egészségével, a jól
beállított vérnyomásán kívül,

amúgy nincsen gondja. Amikor
megkérdezem tőle, hogy
egyáltalán miért szed táplá
lékkiegészítő tablettákat egy
szinte teljesen egészséges em
ber, elmosolyodik, és azt

mondja: „Hát, azért, hogy ez a
jó közérzetem meg is maradjon.”

„Azért ez nem mindig volt így” – te
szi hozzá. „A vérnyomásom aránylag
könnyen beállt, azonban az egyik gyógy
szeremben egy kis vízhajtó is van, ami

István: Ötven felett már komolyan oda kell figyelnünk az egészségünkre

A Dr. Dézsi MagneQ10 tabletta szedése óta

mellett ajánlott a magnézium szedése
is. A munka és a sport által rendszeres
fizikai megterhelés miatt az izmaim is
igénylik ezt. Korábban, amíg nem szed
tem mindennap a Dr. Dézsi MagneQ10
tablettát, gyakori volt, hogy a lábszár
vagy lábfejizmaim minden előzmény
nélkül begörcsöltek. Még akkor is, ami
kor korábban más magnéziumkészít
ményekkel próbálkoztam. A Mag
neQ10 azért hatékony, mert nagy fok
ban hasznosuló, könnyen felszívódó
magnéziumot tartalmaz. Erre mondják,
hogy ennyi idősen már nem a mennyi
ségre, hanem a minőségre kell töreked
nünk. Emellett a Q10 és az Evitamin,
amik szintén benne vannak a tablettá
ban, számos pontján segítik a szervezet
regenerálódását.

Említette, hogy a MagneQ10
rendszeres szedése mellett a Dr.
Dézsi Natur Hepar Mix tablettát
kúraszerűen szedi. Azt nem folya

matosan kellene szedni, ha szüksé
ge van rá?

Attól függ, hogy mennyire van rá
szükségem. Nekem még soha nem volt
magas a májfunkciós laboratóriumi ér
tékem közül egyik sem. Húsz éve egy
korty alkoholt sem ittam. Ugyanakkor
festőként nap mint nap oldószerekkel
dolgozom, amik köztudottan nem a
máj épülését szolgálják, és nekem is
van egy orvosok által nem kedvelt szo
kásom, napi 34 liter kólát megiszom.
Szóval úgy döntöttem, hogy inkább
minden ősszel és tavasszal csinálok egy
„tisztító”, májregeneráló kúrát azzal,
hogy három hónapig szedem a Dr. Dé
zsi Natur Hepar Mix tablettát. Eddig be
vált. Az orvosok is mindig azt mondják,
hogy nem akkor kell kapkodni, amikor
már nagy a baj, hanem rendszeresen el
kell járni a szűrővizsgálatokra és meg
kell előzni a bajt. Nincs egyéb titok eb
ben, ötven felett már komolyan oda
kell figyelnünk az egészségünkre. (x)

Szilágyi István 
a Dr. Dézsi MagneQ10
tablettát mindennap,

a májvédőt pedig
kúraszerűen szedi

SOKKAL JOBB A KÖZÉRZETEM



@napolytoldelre

A Salentóifélsziget (olaszul egy
szerűen csak: il Salento) Puglia régió 
hoz tartozik, és körülbelül 140 kilo
méter hosszan nyúlik bele a Földkö
zitengerbe. Jobbról az Adriai, balról
a Jóntenger mossa a partjait, köz
ponti városa pedig Lecce, melynek
egykor gyakran hallhattuk a nevét a
magyar rádióban is. Mondjuk ilyen
formán: Lecce–Juventus, kettő–ket
tő, iksz. A jó hír az, hogy – sok év
után először – a sárgapirosak újra
feljutottak az élvonalba, így az idén

132019. augusztus 16.A fapados légitársaságok Budapestről is, Bécsből is heti több járatot indítanak Bariba, így mindig
ki lehet fogni jutányos árú repülőjegyeket. Innen pedig csak egy köpésre van az olasz csizma sarka,
a Salentóifélsziget. De vajon mi várja itt az utazót, és érdemese ide eljutni egyáltalán? Cikksoro
zatunk második részéből minden kiderül...

TÜRKIZKÉK öblök,
BAROKK templomok

Szöveg és fotó: Kisté

akár élőben is végignézhetjük a
fenti összecsapást, egész pon
tosan október 23án. De nem
a foci jelenti a régió igazi
vonzerejét, hanem az olyan
hangulatos kisvárosok, mint
Otranto vagy Gallipoli. Meg
persze a tenger, és a megannyi le
nyűgöző partszakasz.

A legszebb strandok
A félsziget partvonala mentén

szó szerint egymást érik a jobbnál
jobb strandok, a szebbnél szebb
tengeröblök. Homokos részekkel in
kább a nyugati oldalon találkozunk
– ezek közül is kiemelkedik Porto Ce
sareo, ahol hófehér homok, kristály
tiszta víz és hangulatos homokdű
nék várják a fürdőzőt. Meg persze
több ezer másik fürdőző. A part sze
rencsére van olyan hosszú, hogy
könnyen találunk rajta kevésbé zsú

Kiváló vörösborok
Salento komoly szőlőtermelő vi
dék, és az itteni borokkal gyakran
találkozhatunk a magyar áruhá
zak és borszaküzletek polcain is.
A legnépszerűbb szőlőfajta a Pri
mitivo, a Negroamaro és a Nero
di Troia, melyekből jellemzően
testes, de jó ivású, remek árér
ték arányú borok készülnek. A
leg olcsóbb kategória kivételével
bátran rakhatunk a kosarunkba
salentói vörösöket!

szezonban is maximum egytucatnyi
fürdőzővel kell megosztanunk (ilyen
például a Guardiola). Emellett van
nak remek homokos strandok ezen
az oldalon is, például az Otrantótól
északra húzódó partszakaszon. 

Barokk csoda
A régióközpontba, Leccébe megér

kezve az ember rögtön megérzi a tele
pülés laza, fiatalos, nyitott hangulatát.

Egyetemi városról van szó, így egyál
talán nem szokatlan, hogy az ut
cán nem csak olasz szót hallani.
Utunk során itt tudtunk először
angolul igazán jól eltársalogni egy
helyi pincérnővel, aki rögtön rá is

beszélt minket egyegy üveg kéz
műves sörre. És milyen jól tette!

Lecce igazi barokk fellegvár, hangu
latos utcákkal, ókori amfiteátrummal
és több tucat kiemelkedő templom
mal. Erre sajnos a helyiek is rájöttek,
így idéntől belépőt kell fizetni, hogy be
jussunk a dómba, a Santa Crocéba, a
San Matteóba vagy a Santa Chiarába.
A kilenceurós kombinált jegy természe
tesen megéri az árát, de dönthetünk
úgy is, hogy továbbra is ingyenes temp
lomokat látogatunk meg, hiszen így is
komoly ízelítőt kaphatunk abból, hogy
milyen is a leccei barokk.

Végül pihenjük ki a séta fáradalmait
valamelyik hangulatos belvárosi tera
szon egy csésze kávé vagy egy pohár
vörösbor mellett. Utána pedig minden
képp szerezzünk be egy sárgapiros
Lecce sálat, hogy tudjunk majd mivel
szurkolni ősszel a tévé előtt!

A félszigeten 
egymást érik 

a jobbnál jobb
strandok

folt szakaszokat is. Ugyanez igaz a
Pescolusekörnyéki strandokra is: a
felkapott öblök tőszomszédságában
már békés, családias körülmények
között fürdőzhetünk.

A régió keleti oldalán inkább a
sziklás partszakaszok a jellemzők.
Sant'Andrea part menti homokkő
alakzatai világviszonylatban is kiemel
kedők, a Cioloöböl felett pedig egy
harminc méter magas viadukton ha
lad el a remek panorámát biztosító
közút. De találunk a félszigeten olyan
eldugott tengeröblöt is, melyet a fő



creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter
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Nagy Eszter creatíve chef e heti ajánlatában a nyár kedvenceit, a paradicsomsalátát és a sárgadinnyelevest bolondította meg különleges hozzávalókkal.
A tálalás sem szokványos, se nem hideg, se nem meleg, mert az ízek harmóniáját legjobban langyosan fogyasztva érezhetjük.

A quinoát kevés sóval szárazon
elkeverjük és kétszeres mennyisé
gű forró vízzel megfőzzük, majd el
keverjük, folpackkal jól lefedjük és
körülbelül 10 percig állni hagyjuk.
Addig a megmosott paradicsomo
kat és a hagymát karikára vágjuk,

LANGYOSAN az igazi!

Hozzávalók: 80 g quinoa,
250 g sárga és piros koktél‐

paradicsom, 60 g salotta hagyma, 
1 marék bazsalikom só, bors, 

60 ml olívaolaj,  25‐30 ml fehér‐
borecet, 160 g mozzarella, 

200 g lazacfilé

Langyos, quinoás
paradicsomsaláta mozzarellával, 

grillezett lazackockákkal

a mozzarellát pedig nagyobb dara
bokra tépkedjük. A lazacot 23
centiméteres kockákra vágjuk és
forró serpenyőben meggrillezzük.
Az elkészült quinoához hozzáönt
jük az olajat, az ecetet és az előké
szített zöldségekkel, valamint a

Mentás, őszibarackos sárgadinnyeleves
langyos kecskesajttal

A fűszereket a cukorral körülbelül 0,5 liter vízben leg
alább negyedórán át forraljuk, majd hűlni hagyjuk. Ami
kor szobahőmérsékletű, hozzákeverjük a reszelt limehé
jat, a levet és a kimagozott, héjától megfosztott ősziba
rackkal, a kockázott sárgadinnyével, illetve a mentával
alaposan összeturmixoljuk. (Aki szeretné még pikánsab
bá tenni, adhat hozzá még egy dl kókusztejszínt.) A gril
lezhető kecskesajtot enyhén olajozott, forró serpenyő
ben hirtelen meggrillezzük. A levest ezzel kínáljuk.

Hozzávalók: 2 db őszibarack, 1 közepes sárgadinnye,
5 szem szegfűszeg, 1 rúd fahéj, 1 rúd vanília

8 dkg cukor, 1 lime leve és héja, egy kisebb marék menta

durvára tépett bazsalikomlevelek
kel alaposan összeforgatjuk. A sa
látánkat tányérra szedjük és a
mozzarellát, valamint a halat gusz
tusosan ráhalmozzuk. Ha szeret
nénk, a tetejét még egy kis olívá
val locsolhatjuk.
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• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

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

„KalandoZoo” programunk egész napos élményt
kínál a kíváncsi állatbarátoknak. A csodaszép főbejá
ratunkon belépve, egy hatalmas tábla fogadja az ér
kezőket, erről megtudhatják, hogy melyik időpont
ban, melyik állatunk látványetetését csodálhatják
meg, ennek segítségével megtervezhetik állatkerti
sétájukat. A mindennap ingyenesen látogatható iz
galmas látványosságunk egész napos időtöltést nyújt
a különleges élményre vágyóknak. Kollégáinkhoz
csatlakozva megismerhetik állatkerti lakóinkat, meg
tudhatják, mi történik a kifutókban, és segíthetnek
kedvenceik takarmányozásában.

Jöjjön el, ha többre kíváncsi, vagy szeretne egy
kicsit a kulisszák mögé látni, és sok érdekes infor

mációt megtudni az állatainkról. Az új progra
munk különlegessége, hogy szakavatott kollégánk
segítségével, látványos etetésekkel kísérve hallhat
nak meglepő történeteket és sok érdekességet, az
itt élő állatokról. Munkatársunk mesél az adott faj
ról, elmondja, hogy mi történik a kifutóban, és kér
dezni is lehet tőle.

Állatbemutató is vár a Xantus János Állatkertben.
„ZooTime – Showtime!” Fantasztikus produkcióval
kápráztatjuk el a nagyérdeműt, mindennap 11 és
15 órától. Aki megváltotta belépőjegyét, bátran ke
resse „Arénánkat” az épülő új csimpánzkifutó mel
lett, ahol testközelből is találkozhatnak állatkertünk
lakóival. Hazai és egzotikus fajok is bemutatkoznak

egy látványos show keretében. A bemutatóval sze
retnénk megismertetni önökkel az állatkert lakóit,
mert mindegyikük külön egyéniség. A két trénerünk
bemutatója látványos és vidám kikapcsolódást biz
tosít az egész családnak. Majd a show után minden
kedves nézőnknek lehetősége van egy kis simoga
tásra és a felmerülő kérdések feltevésére. De min
den részletet azért nem árulunk el, jöjjenek, és cso
dálják meg a saját szemükkel!

A győri állatkert, az ünnepi hosszú hétvégén is
mindennap, változatlan nyitvatartással, 10–19
óráig, és állandó programjaival várja látogatóit!

Kalandozzunk együtt! Töltsék velünk és állata
inkkal ezt a csodás hétvégét!

Még nincs vége a nyár
nak! A hosszú hétvégén
is változatlan nyitvatar
tással, tárt kapukkal és
rengeteg programmal
fogadja látogatóit a Xan
tus János Állatkert. Sze
rencsére az időjárás is
ünnepi kedvét mutatja,
a kellemes meleget pe
dig a nálunk élő állatok
is nagyon szeretik.

Szöveg és fotó:
Xantus János Állatkert

Tám
ogatott tartalom

VÁR AZ ÁLLATKERT
Az ünnepi hosszú hétvégén is
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Álláshirdetés

Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik egy stabil,
kiszámítható munkahelyen, kötetlen munkaidőben?
Akkor nálunk jó helyen kopogtat!

A Győr-Szol Zrt. Társasházkezelő üzletága 
felvételt hirdet

munkakör betöltésére!

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzettsé-
gű, jó szervező és koordináló képességgel rendelkező,
önálló munkavégzésre képes, vezető egyéniség. Fő fel-
adata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban tár-
sasházkezelői tevékenység ellátása. A felvételnél előnyt
jelent a társasházkezelői végzettség és/vagy az építő-
iparban szerzett gyakorlat. A feladatot ellátó egyéni vál-
lalkozók jelentkezését is várjuk.

Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 23.

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

társasházkezeló́

A GyőrSzol Zrt. hiba és kár
bejelentő vonala a 96/505055
ös telefonszámon minden nap
tári napon 0–24 órában hívható.
Augusztus 19én, hétfőn és au
gusztus 20án, kedden a Győr
Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit
Kft. ügyfélszolgálati irodái egysé
gesen zárva lesznek, a telefonos
ügyfélszolgálat nem működik. A
Jókai, a Révai és az Árpád parko
lóházban, valamint a Dunakapu
mélygarázsban folyamatosan a
szokásos, érvényben lévő díja
kért lehet parkolni. Augusztus
19én a szombati rend szerint,
20án díjfizetés nélkül vehetőek
igénybe a felszíni fizetőparkoló
hálózat beállói. Augusztus 19
én, hétfőn és 20án, kedden a
Bartók Béla út és a Szigethy At

s FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Köz-
gyűlése a Győri Törvényszékre 2019. szeptember
30-ig választja meg a bírósági ülnököket. 

Az ülnökké történő jelölést és a jelölés elfogadásáról
szóló nyilatkozatokat 2019. augusztus 30-án 12 óráig
beérkezőleg kell eljuttatni a következő címre: Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Jogi és Önkor-
mányzati Osztály Győr, Városház tér 1.

A jelöléshez szükséges nyomtatványok, tájékoztatók
és a személyes adatok kezelésérŐl szóló tájékoztató
beszerezhetŐk a Városház tér 1. szám alatti épület
portáján, valamint letölthetŐk a www.gyor.hu honlap-
ról. Információ kérhetŐ továbbá a 96/500-171-es te-
lefonszámon.

LICIT FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyilvános licit útján bérbe kívánja adni a Győr Megyei Jogú
Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, alábbiakban megjelölt helyiségeit:

Cím Helyrajzi szám Terület megnevezése
Győr, Városház tér 1. 7031/1 506 m2 alagsori étkező-konyha

7031/1 25,88 m2 földszinti büfé

A helyiségeket együttesen, jelenlegi állapotukban és közműellátottsággal lehet bérbe venni.
Helyszíni bejárás időpontja: 2019. augusztus 29. 10 óra 

Bérleti díj alsó határa: 471.000 Ft/hó+ÁFA. Bánatpénz összege: 1.413.000 Ft

Részletes licit felhívás a  www.gyor.hu  honlapon Vagyonhasznosítási felhívás menüpontban tekinthetŐk meg, ahonnan
a pályázati dokumentumok is letölthetŐk. ÉrdeklŐdni és jelentkezni lehet:  Polgármesteri Hivatal (9021 GyŐr, Városház
tér 1. )Vagyongazdálkodási FŐosztály Vagyonhasznosítási Osztályán, ügyfélfogadási idŐben, vagy telefonon: (96) 500-
236-os és (96) 500-277-es számon.

Részletes ismertetés a licit felhívásban és a pályázati dokumentációban található!
A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE: 2019. szeptember 12. (csütörtök) 12 óra
A licit helye: Városháza, Győr, Városház tér 1. Zechmeister II Terem (I. emelet)
A licit időpontja: 2019. szeptember 19. 10 óra.

tila út sarkán kialakított Ideigle
nes vásárcsarnok és piac zárva
tart. Augusztus 17én, szomba
ton a Tarcsay úti piacon a szom
bati nyitvatartás szerint 6 és 14
óra között lesz kereskedés. Au
gusztus 20án, kedden a Ma
gyar Vilmos Uszoda zárva tart, a
többi napon a létesítmény a
rendes nyitvatartás szerint vehe
tő igénybe. Az ünnepnapon a
Barátság Sportpark korlátozott
nyitvatartással üzemel. A műfü
ves pályák, a kiszolgáló létesít
mény zárva lesznek, míg a ját
szótér, a futópálya és a park to
vábbi sporteszközei használha
tóak. A többi napon a létesít
mény a rendes nyitvatartás sze
rint vehető igénybe. A szabad
hegyi, nádorvárosi, révfalui, új

városi, Sugár úti, Templom úti,
Malomsori és a Koroncói úti köz
temetők egységesen 7 és 20 óra
között lesznek nyitva. 

A GYHG Nonprofit Kft. üzemel
tetésében lévő hulladékudvarok
augusztus 20án, kedden egysége
sen zárva lesznek. A létesítmények
a többi napon a rendes nyitvatar
tás szerint üzemelnek. A GYHG
Nonprofit Kft. hulladékszállítási
működési területén a lakossági
hulladékszállítás mindennap válto
zatlanul, a Hulladéknaptárban
meghirdetett módon működik. 

A GyőrSzol Zrt. szolgáltatá
sairól és nyitvatartásairól a gyor
szol.hu, a GYHG Nonprofit Kft.
tevékenységével kapcsolatban a
gyhg.hu weboldalon olvasható
információ.

Tudnivalók a hosszú hétvégére
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Álláshirdetés Álláshirdetés

tetofedo–bádogos

csoszerelo

A Győr-Szol Zrt. Városüzemelte-
tési és Kivitelezési Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munka-
körök betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás 
munkaidő, egy műszakos munkarend

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

feltétel: szakirányú végzettség

feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
gépkocsivezeto

´́ ´́

feltétel: C kategóriás jogosítvány

´́

festo
feltétel: szakirányú végzettség

´́

komuves
feltétel: szakirányú végzettség

´́ ´́

Bérezés: megegyezés szerint

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre
várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-bérügyi osztály, 9024
GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a munkakör 
megnevezését.

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága felvételt hirdet az aláb-
bi munkakörök betöltésére:

gépi forgácsoló

hegeszto

csoszerelo vagy
futésszerelo

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány,
egyetemes forgácsológépeken 
szerzett gyakorlat

Feltétel: autogén, AWI és bevont 
elektródás hegesztő vizsga 
Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

´́

´́ ´́
´́ ´́

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

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

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

Az ivóvízvezetékek szivárgásainak felderítésére a modern
mérőműszerek, szenzorok mellett kutyákat is használnak. Az
ausztrál vízszolgáltatónál, a Queensland Urban Utilitynél nyolc
hónapos kemény kiképzés után állt szolgálatba Halo és Danny,
a két springer spániel. Michelle Cull, a cég szóvivője szerint a
kutyák szuper érzékeny orruknak köszönhetik megbízásukat. Az
ausztrál cég kilencezer kilométer főnyomócsőhálózatot üze
meltet, a vezetékek pedig néhol bokros terület, bozót alatt hú
zódnak. A kutyák egy méter mélységig meg tudják különböz
tetni az ivóvízvezetékből szivárgó vizet más felszíni vizektől.
Megfelelő oktatás után az ebek a klórtartalmú víz szagát érzik
meg. A kutyák mellett természetesen modern technikai eszkö
zöket is használnak. A négylábúak bevetése különösen vidéki
területeken előny. Ha megérzik a klóros víz szagát, orrukat a
földre nyomják és várják a jutalomfalatot.

A fotón Michelle Cull szóvivő, Dennis Gannaway kutyakikép
ző, kereskedő, valamint Halo és Danny szerepelnek. Forrásunk
a vizinform.hu volt.

A hegytetőn álló impozáns mér
nöki alkotás sok látogatót vonz, kilá
tóteraszáról remek panoráma nyílik
a városra. Tiszta időben Pannonhal
mánál és a Kőris hegynél jóval mesz
szebbre is el lehet látni. Ha szeren
csénk van, látszik a Vértes, a Sopro
nihegység, a pozsonyi tvtorony, sőt
akár az ausztriai Schneeberg is.

A földszinti előtérben a látogatók
megcsodálhatják a Harcsásféle falikút
gyűjtemény legszebb darabjait és Varga
Ervin víztoronymakettjeiben is gyönyör
ködhetnek. Lesz még arcfestés a kicsik
nek, be lehet ülni egy kismarkolóba, és
bemutatkozik egy csatornatisztító gép
kocsi is. A részvételhez regisztráció és
előzetes bejelentkezés sem szükséges.
Csupán annyi korlátozásra számíthat
nak, hogy a kilátóterasz teltsége esetén
szabályozni fogjuk a feljutást: annyian
mehetnek fel, ahányan lejöttek. 

A nyílt nap vendégei között hagyo
mányosan most is kisorsolunk egy
szódavízkészítő gépet.

A nagy sikerre való tekintettel, idén ősszel is kinyitjuk a szabadhegyi
víztorony kapuit. A szeptember 14i nyílt napon 10–13 óráig várjuk a
látogatókat!

Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.

ISMÉT KINYÍLIK
a népszerű víztorony 
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teljes körű felújítását válla
lom Győrben és környékén.
Tel.: 0630/5208875.

Vállalom limlomjának el
szállítását, megbízható csa
pat vagyunk. Hívjon biza
lommal, ár megegyezés sze
rint.  0670/5146990

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Hívjon bizalom
mal! 0670/7075812

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen

email: dcarkft81@
gmail.com. 1 órán belül vála
szolunk levelére!

Autómentés, baleseti men
tés, autószállítás 0–24h. D
CAR KFT. 0630/5275563

Fűnyírás, kaszálás, sövény
vágás, fakivágás, gyökérkivé
tel, fametszés, faültetés, bo
zótirtás! 0630/4036810;
0696/826322.

Vízvezetékszerelést, radiá
torok cseréjét, társasházak
ban alapvezeték, strangok

egyharmadát ágyban tölti.
Tolltisztítás Győrben. Tisztí
tott tollából paplant, párnát
vagy dunyhát készítek kí
vánt méretre. Tel.: 06
96/423342.

Gyomirtás, növényvédelem,
garanciával szakembertől.
0670/3848217

AUTÓFELVÁSÁRLÁS! Adásvé
telivel, azonnali készpénzfize
téssel! Öreg, sérült, műszaki
hibás, feleslegessé vált autó
ját megvásároljuk hivatalos
szerződéssel! 0630/5275563
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ÁLLÁS

3 és 7,5  éves kisfiaink mellé
heti 5 nap kb. 16.00–19.00
között megbízható, dinami
kus, gyermekközpontú és
gyermekekkel gyakorlott, sa
ját autós segítőt keresünk
Nádorvárosba. 
katami2010@gmail.com,
+3630/7674797.

Cégünk keres győri munka
helyre CNCgépkezelőket, ki
emelt bérezés: 2000–2100
Ft nettó/óra. Győri, illetve
Győr környékiek előnyben,

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

utazás biztosított. Érdeklőd
ni: 0620/2652969 telefon
számon.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá
dogos és lapos tetők, szige
telési munkák készítése. 06
30/3556991

Villanyszerelést és villany
bojlerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Érd.:
0670/3846557.

Gondolja meg! Életének

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
A Gyôri Ipari Park bôvítési területén,

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

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

aszfaltburkolatú utakkal és köz  világítással 
értékesítjük. 

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

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

elszállítom felesleges holmi
ját. 0620/9967268

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
0670/6750654

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. 0670/2657643

Kertek rendezését, fűkaszá
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. +36
20/5172701
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Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, relu
xa, szalagfüggöny, gurtnicse
re, redőnyjavítás. Ingyenes
felmérés! Telefon: 06
70/2339213.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést,
laminált padlók lerakását
vállaljuk. 0670/2458931

EGYÉB

Könyveket, útinaplókat, jegy
zeteket és térképeket kere
sek Északi és Délisarki expe
díciókról, földrajzi felfedezé
sekről. Tel.: 0620/9225716. 

KÉSZPÉNZÉRT magas áron
antik bútort, festményt, He
rendi porcelánt, Zsolnayt,
kristályokat, ezüsttárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve
ket, dísztárgyakat, hagyaté
kot vásárolunk. Hívjon biza
lommal! Telefon: 06
70/6405101. Díjtalan érték
becslés! 

Kéziszerszámokat, kalapá
csokat, kulcsokat, fogókat,
satukat, kisgépeket, kerti
szerszámokat, komplett mű
helyeket vásárolok. Tel.: 06
20/4153873.

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Tel.: 0620/5299861.

SZÉPKÁRTYA, Erzsébetutal
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven
nék. Tel.: 0670/5642280.

ELADÓ

GINOP8.1.116 149,6 millió
forint pályázatot nyert cég
eladó, minimális járulékfize
tési tartozással. Tel.: +36
70/2188824.

ÜZLETHELYISÉG

Győrben, Marcalváros IIn
18 nmes üzlethelyiség bér
leti joga átadó. Érdeklődni
munkanapokon 10–13 óra
között. 0620/3491462

KIADÓ

Balatonfüredi apartman
part közelben, Horváth Mi
hály u. újszerű, igényes, jól
felszerelt,  kiadó! Ár:
20.000–22.000 Ft/45
fő/nap. Tel.: 0630/428
6171. Dr. M.né.

GyőrRévfaluban, a Széche

nyi István Egyetemnél 23
személy számára (egyete
mistáknak) lakás egy bérleti
jogcímre 2019. szeptember
től kiadó. Érdeklődhet az
igénybevételi havidíjjal és a
lakással kapcsolatban az
alábbi telefonszámon: 06
30/7673923. Szalay Géza

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

Albérleti szobakonyha 2 di
áknak kiadó. 35.000 Ft+re
zsi/fő. Tel.: 0630/9766688.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 1 szobás, 40 nmes,
félkomfortos, határozott bér
leti szerződéses lakást cserél
ne 23 szobás, belvárosi, szi
geti, nádorvárosi határozat
lanhatározott idejű bérle
ményre. (Hirdetésszám: 705) 

Szabadhegy, Panoráma Lakópark
60—70 nm-es, 3-4 szobás

PRÉMIUM KATEGÓRIÁS LAKÁSOK
megvásárolhatók a beruházónál!

Értékesítés a beruházónál:
20/269-3234 • 20/966-1750 

gyor@orientik.hu • www.orientik.hu

A HÁZ CSAK EGY ÉPÜLET,
DE AZ OTTHON EGY ÉRZÉS!

CSALÁDBARÁT BERUHÁZÁS
Használja fel a babaváró hitelt nálunk!

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Elôrendelés személyesen vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

EXTRA MENÜAJÁNLATUNK
AUGUSZTUS 20-RA!

Az Extra menü ára: 6800 Ft/2 fő helyett 5000 Ft/2 fő!

Húsleves vagy májgombócleves 

2 személyes Marcal tál:
• Gordon csirkemell • Óvári sertéskaraj
• Hawaii csirkemell • Párizsi csirkemell
• Rántott sertéskaraj • Rántott gombafejek
• vegyes köret • vegyes saláta • desszert

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

Belvárosi 2 szobás, 53 nm
es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 53–60 nmig lévő,
23 szobás, határozatlanha
tározott idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 706) 

Szigeti 1 szobás, 36 nmes,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 1 szobás, 36–40
nmes, határozotthatáro
zatlan idejű, max. 3. emele
tig lévő, adyvárosi bérle
ményre. Tartozásátvállalás
lehetséges. Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 707) 

Marcalváros Ien 2 szobás, 49
nmes, összkomfortos, hatá
rozott bérleti szerződéses la
kást cserélne 23 szobás, 50–
60 nmes, határozatlanhatá
rozott idejű, liftes, nádorváro
si, Marcalváros I–II városrész
ben levő bérleményre. (Hir
detésszám: 708)

Nádorvárosi 1 szoba + hálófül
kés, 32 nmes, összkomfortos,
határozatlan bérleti szerződé
ses lakást cserélne 50–70 nm
es, 23 szobás, határozatlan
idejű bérleményre. Bán Aladár
u., Sziget, Újváros városrész ki
zárva. (Hirdetésszám: 709)

Érdeklődés: a 96/529-522-es telefonon vagy
a bercsenyi@bercsenyi.eu e-mailen

GYŐRI SZC BERCSÉNYI MIKLÓS 
Közlekedési és Sportiskolai 

Szakgimnázium és Szakközépiskola

rendszergazda/okt. technikus
munkakört hirdet.

Munkakör betölthetőségének időpontja:
2019. augusztus 15-től

Jogviszony: határozatlan idejű, közalkalmazott.
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A magyar leány válogatott
aranyérmet nyert az U17es kézi
labda Európabajnokságon, mi
után a fináléban 28–24re legyőz
te a svédeket a szlovéniai Celjé
ben, így százszázalékos teljesít
ménnyel nyerték a kontinensvia
dalt. A magyar együttes legered
ményesebb játékosa a Dunaújvá
ros balátlövője, Koronczai Petra
volt hét góllal. A torna legjobb já
tékosának Kajdon Blankát, a NE
KA irányítóját választották, az Eu
rópabajnokság álomcsapatának
jobbszélsője pedig a Győri Audi
ETO KC játékosa, Kürthi Laura lett.
Az ifj. Kiss Szilárd, Papp György
edzőpáros csapata a csoportkör
ben Szlovákiát, Ausztriát és Ro
mániát, a középdöntőben Norvé
giát és Svédországot győzte le, a
pénteki elődöntőben pedig Dáni
át búcsúztatta, és már a legjobb
nyolc közé kerüléssel indulási jo
got szerzett a jövő évi ifjúsági vi
lágbajnokságra. Az aranyérmes
magyar válogatottban az ETOt
Kürthi Laura és Farkas Johanna
mellett a szakmai stábban Kun At
tila képviselte.

GYŐRI KÉZIS
AZ ÁLOMCSAPATBAN
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Megkezdte a felkészülést az új sze
zonra a győri élvonalbeli női kosárlab
dacsapat, amely a következő szezon
ban UNI Győr Mélyút néven szere
pel. Az első napokban a játékosok
– a három légióst, Alicia DeVa
ughnt, Zofia Hruscakovát és Sand
ra Ygueravidét leszámítva – orvosi
vizsgálatokon vesznek részt Győr
ben és a fővárosban. Az első kosaras

edzésen pénteken találkoznak a lá
nyok. A felkészülést nehezíti,

hogy a keret csak szakaszosan
lesz kész a munkára, a külföl
diek is később csatlakoznak a
többiekhez, a korosztályos
válogatottak még pihenőjü

ket töltik, Papp Klaudia pedig a
3×3as válogatottal készül az Eu

rópabajnokságra. A felkészülési mér

kőzések programja hamarosan kiala
kul. A szakmai stábban Milos Pavlovic
vezetőedző munkáját honfitársa, Bo
jan Ivanovic, valamint a tavalyi stábból
FűzyAntolovics Adél segíti.

Nem lesz ott a csapatban a bajno
ki nyitányon Raksányi Krisztina csa
patkapitány, akinek a nyári Európa
bajnokság után megműtötték a bal
bokáját. „Bokaszalagrekonstrukciós
műtétre volt szükség, mert gyakorla
tilag a bal bokámban nem volt szala
gom. Tavaly valószínűleg teljesen
elszakadhatott, már nem volt semmi,
ami a lábamat tartotta volna. Nagy
fájdalmakkal járt ez, de megfelelő ke
zelésekkel tudtam edzeni és játszani.
Sosem panaszkodtam emiatt, így is
igyekeztem a lehető legjobb teljesít
ményt nyújtani a klubomban és a vá
logatottban egyaránt. Azt gondolom,
elég magas a fájdalomküszöböm, de
most már fontos volt, hogy ez a prob
léma megoldódjon” – nyilatkozta
Raksányi Krisztina, akinek a járógipsz
augusztus 21én kerül le a lábáról.

Az Európakupa csoportkörét már
korábban kisorsolták. A tavalyi sze
zonhoz hasonlóan, ismét két spanyol
és egy portugál gárda vár a győriekre.
A spanyol, korábban rendszeres Eu
roligaszereplő CB Avenida, a szintén
spanyol Lointek Gernika Bizkaia és a
portugál Olivais Futebol Clube lesz a
zöldfehérek ellenfele.

A csapatkapitány 

NÉLKÜL
kezdik az idényt

Fotó: Czucz Bálint

A közelmúltban rendezték meg a 31. Budapest–Baja Regattát, mely Eu
rópa leghosszabb evezősversenye a maga 165 kilométeres távjával. A 43 egy
séget számláló mezőny alig több mint fele ért csak célba. A hat, GYAC érde
keltségű egységből kettő tudta teljesíteni a versenyt. Aranyérmes és abszolút
győztes lett Forrai Dávid egypárban, a Bihari György, Fodor Beatrix, Visi Anita,
Klausz Orsolya, Tóth Ádám egység második lett. A mezőny lassabb részének,
köztük három kormányos kétpárevezős GYACos hajónak, egy vihar miatt –
a szervezők döntése alapján – Kalocsánál kellett befejeznie a versenyt.

A győri Stinner Kamilla és Fehérvári Eszter, a ferencvárosi Pilisy Zsanet
tel és a Danubius Nemzeti Hajós Egylet evezősével, Tóth Szofival verseny
zett az olaszországi Jeunesse Kupán. Első napon 12., míg a második napon
11. helyen zárt a négyes. A csapatot Pető Tímea készítette fel, a győri lá
nyok edzője Alföldi Zoltán. 

MEGNYERTE
Európa leghosszabb
evezősversenyét

A keret csak
szakaszosan lesz kész

a munkára
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: augusztus 16—22.

Marhalábszár

Univer torma
190 g, 1836,84 Ft/kg

349 Ft/db

1899 Ft/kg

2 db Fa tusfürdô (250 ml)

vásárlása esetén 
OXXO energiaital
INGYEN

1499 Ft/kg

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

219 Ft/db

Újburgonya
1 kg

179 Ft/kg

399 Ft/db

Pick füstölt tarja

Magyarország kickboxban most
rendez először utánpótlás Ebt. Össze
sen négy korosztály versenyzői indul
nak a kontinensviadalon, a 7 évesektől
egészen a 18 évesekig. Az Európabaj
nokságon bemutatkozik a sportág ösz
szes szabályrendszere. A küzdelmeket
nyolc tatamin és három ringben ren
dezik, de a versenyzők megmutathat
ják tudásukat formagyakorlatokban is.
A korosztályos kickbox Ebk történe
tében a győri lesz a legnagyobb létszá
mú. Az 1600 versenyzővel együtt ed
zők, kísérők, szülők összesen nagyjá
ból háromezren érkeznak majd az ese
mény miatt a városba.

„Soha nem vett részt utánpótlás
Európabajnokságon ennyi ország,
sem ennyi versenyző. Büszkék va
gyunk rá, hogy sporttörténelmi Ebt
rendezhetünk, és igyekszünk megfe
lelni az elvárásoknak. Fiatal sportoló
inktól pedig azt várjuk, hogy a nem
zetek versenyében a legjobb három
ban végezzenek” – mondta Galam
bos Péter, a Magyar Kickbox Szakszö
vetség elnöke. 

Sándorfi Róbert, Győr Kulturális,
Sport és Városmarketing Főosztályá 
nak vezetője elmondta, a város büsz
kén ad otthont egy újabb sikersport
ág kontinentális küzdelmeinek, ahol
a fiatal versenyzők nem csak számot
adhatnak tudásukról, de reményeik
szerint olyan élményekkel is gazda
godhatnak, amelyek az egész későb

bi sportpályafutásukra is hatással
lesz. „Nem csak a legmodernebb lé
tesítményekkel tudjuk segíteni az Eb
sikerét, hanem egy profi szervező 
csapattal is, amelynek tagjai komoly
gyakorlattal rendelkeznek, ez is ga
rancia lehet a sikeres rendezésre.”

A Los Angelesi olimpia szempont
jából is fontos lehet a győri utánpót
lás Eb. A sportág vezetői bizakodóak,

hogy a 2028as ötkarikás játékokon
ott lehet az amerikai eredetű küz
dősport.

„A győri versenyen részt vevő fia
talok lehetnek azok, akik megcéloz
hatják az olimpiai részvételt kilenc év
múlva. Nálunk olyan hagyományai
vannak a kickboxnak, hogy Ameriká
ban is elvárás lenne a magyar érem
szerzés. Győrben a fiataloktól tíz első
helyezést remélek” – mondta Király
István, az európai szövetség elnöke. 

Augusztus 26án, hétfőn 10 óra
kor kezdődik az ünnepélyes megnyi
tó az Audi Arénában, majd a selejte
zők következnek, kedden és szerdán
is az előküzdelmeké a főszerep. Csü
törtökön rendezik az elődöntőket és
a formagyakorlatokat, 30án, pénte
ken és 31én, szombaton pedig a
döntőket és szintén a formagyakorla
tokat láthatja a közönség.

Augusztus 26. és 31. között az Audi Aréna Győr ad otthont
az idei utánpótlás kickbox Európabajnokságnak. A verseny
a sportág eddigi legnagyobb korosztályos kontinensviadala
lesz 38 ország közel 1600 versenyzőjének részvételével. 

A GYŐRI 

RÉSZVÉTELI 
rekordot dönt 
Európa-bajnokság
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