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A szeptember egy nagyon izgal
mas hónap, pláne azoknál a csalá
doknál, ahol új óvodát, iskolát kezd a
gyerkőc. Utóbbi talán az első nagy
sokk, ami bizony nem a kicsiket, ha
nem a szülőket viseli meg jobban.
Marianna úgy fogalmazott, a leválás
természetes folyamat, aminek előbb
vagy utóbb el kell következnie,
nem érdemes tehát húzni az
időt. Az általános iskola is nagy
kaland, pláne mert új időszámí
tás kezdődik. A napi rutin meg
változik, és életbe kell lépnie an
nak az alaposan kidolgozott és át
gondolt rendszernek, ami az alfája és

Az elmúlt évek tapasztalatai azt
mutatják, hogy a legtöbb esküvő au
gusztusban van. Nincs ez másként
Győrben sem, ahol évek óta nem
volt ennyi házasságkötés, mint az
idei nyár utolsó időszakában. 1979
augusztusában 170szer mondták ki
a boldogító igent a város illetékessé
gi területén, 40 évvel később, azaz
2019ben már most 167 azon eskü
vők száma, amik augusztusban lezaj
lottak, vagy be vannak jegyezve. Egy
átlagos hétköznapon a Győri Anya
könyvi Hivatalban akár 67 pár is ösz
szeköti az életét. Augusztus egyéb
ként is a legtermékenyebb hónap,
ami az esküvőket illeti, az idei pedig
az utóbbi 40 évből is kiemelkedik itt
Győrben. „Megállapítottuk, hogy bi
zony nagy hatással vannak a házasu
ló kedvre a magyar kormány utóbbi
időben bevezetett intézkedései” –
mondta Kun Mária, a Győri Anya
könyvi Hivatal csoportvezetője.

mondhatnak ki 

A házasulandók száma nő, ezzel
szemben a házasságot kötő párok átlag 
é letkora csökken. Legalábbis ezt tapasz
talják az anyakönyvi hivatalban. „3040
évvel ezelőtt, ahogy a fiatalok kikerültek
az iskolapadból, megkötötték a házas
ságot, aztán a ’90es és 2000es évek
tendenciája azt mutatja, hogy elsősor
ban a harmincon túliak kötelezték el
magukat. Az utóbbi időszakban azon
ban újabb csökkenést mutatnak a szá
mok, hiszen ismét inkább a húszéves
korhoz közelít a házasulandók éveinek
száma” – emelte ki a csoportvezető.

Kun Mária elmondta, már a 2020
as esztendőre is 94en jelezték házas
sági szándékukat. Az elmúlt 20 évben
csupán 2003ban haladta meg a 800
at a város illetékességi területén kötött
házasságok száma, átlagosan évente
6700 körül mozog. A szakember sze
rint azonban idén akár újra átléphetik
az álomhatárt, vagyis az 1000et, ami
re 1990 óta nem volt példa. 

Rekord számú

„igent” 

ajánló

ajánló

idén

Minden gyerek szeret is
kolába és óvodába járni –
állítja Pribránszki Marian
na, a Gyerkőcökkel Sutto
gó. Vagyis minden olyan
gyerkőc, aki kiegyensú
lyozott, akit nem stresz
szelnek otthon, és aki jó
helyen van. Erről beszél
gettünk a szakértővel leg
utóbb a Győr+ Estében.

ómegája az összeomlás nélküli évkez
désnek. Másik sarkalatos pont a
kommunikáció. Talán sokan ismerjük
a vállhúzogatást, a mi volt a suliban
kérdésre. A szakértő szerint nem

mindegy, hogy milyen kérdést te
szünk fel. Érdeklődjünk a többiek tíz
óraijáról, vagy arról, hogy ki milyen
táskát vitt magával tornára. A látszó
lag felszínes kérdések aztán elindít
ják a beszélgetést, és a gyermekünk

megnyílik nekünk, még olyan dol
gok kapcsán is, amelyet általá

ban eltitkolnának. Ide sorol
ható a zrikálás. A Gyerkőcök
kel Suttogó véleménye sze
rint a szülő felelőssége, hogy

a gyermek mennyire kiegyen
súlyozott az iskolában. Fel kell

tudnunk ismerni, ha bántják őt, és
nem szabad félni a változástól.

Ha mindenki a helyén van, elkez
dődött az iskola, senki sem utálja, be
állt a napirend, akkor sem dőlhetünk
hátra sajnos, hiszen szülőként gyak
ran elkövetjük azt a hibát, hogy túl
sokat várunk a gyermekünktől. Mari
anna szerint ebben is az tud segíteni,
ha odafigyelünk rájuk, és megismer
jük őket. Ne állítsunk irreális elvárá
sokat eléjük, engedjük, hogy abban
bontakozzanak ki, amiben tehetsége
sek, és a különórák száma semmi
képp ne menjen a közösen töltött mi
nőségi idő rovására. Ez ugyanis, év
szaktól függetlenül, mindig prioritást
kell, hogy élvezzen egy családban.

Sarkalatos pont
a kommunikáció

ajánló

ajánló

iskolakezdés
a drámamentes

Nem lehetetlen

Fotó: Natalia Kabliuk/Shutterstock.com

Fotó: tomertu/Shutterstock.com
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Megtudtuk: a közeljövőben átala
kul a szelektív hulladékgyűjtési rend
szer, megújul a rendszert kiszolgáló
géppark jelentős része, automata vá
logató rendszert építenek ki, továb
bá a fejlesztési projekt része
ként modern eszközö
ket szeretnének a
lakosság kezébe
adni annak ér
d e k é b e n ,
hogy a társu
lás területén
élő mintegy
260 ezer em
ber tisztább,
európaibb kö
rülmények kö
zött tudjon meg
válni az általa kelet
keztetett hulladékoktól.

Első körben hat Győr kör
nyéki településen a meglevő szürke
és barna kuka mellé egy harmadikat
is kapnak az ott élők. Ebbe gyűjthetik
majd a fémet, a papírt és a műanya
got. A 240 literes edényeket havonta
egyszer ürítik, díjmentesen, vagyis
pluszköltség nem terheli a lakossá
got. A tesztüzem után ezt a rend

szert kiterjesztik Győr családi házas
körzeteire is. Vagyis életbe lép foko
zatosan a három kukás rendszer. A
barnát továbbra is hetente ürítik, a
szürkét kéthetente, a belépő új

edényt pedig havonta. Azo
kon a területeken,

ahol a házhoz érke
ző gyűjtést beve

zetik, a szelek
tív szigeteken
csak az üveg
elhelyezésé
re lesz lehe
tőség. Azt a
m e n ny i s é 

get, ami eset
leg nem fér a

240 literes új ku
kába, továbbra is

elvihetik a hulladékud
varokba.

A társasházas, belvárosi öveze
tekben ugyancsak terveznek válto
zást. A gyakori panaszok enyhítésé
re – tele vannak a tárolók és min
dent beleszórnak – további harang
alakú gyűjtőket helyeznek ki, ezzel
jelentősen korlátozni lehet az oda
nem illő hulladék bedobását. Mivel

az új rendszer 115 megyei telepü
lést érint, várhatóan jelentősen
csökken a környező falvakból Győr
be érkező szemét is. Ha ugyanis a
falvakban megteltek a tárolók, gyak
ran Győrbe hozták be a szemetet és
itt dobálták be az edényekbe az ás
ványvizes flakonokat, sörös dobozo
kat, felhalmozott újságokat.

A tervek szerint újabb föld alatti
hulladékgyűjtő szigetek létesülnek
Győrben, ezzel is jelentősen csök
kenthetők az olykor áldatlan állapo
tok. Ezekből jelenleg kettő található
a megyeszékhelyen. Emellett a társu
lás a meglévő szelektív hulladékgyűj
tő szigetek meglévő kapacitását is
igyekszik bővíteni az edények számá
nak növelésével, illetve nagyságuk
növelésével.

A fejlesztésre saját forrásból 1,3
milliárd forintot költ a Győr Nagytér
ségi Hulladékgazdálkodási Önkor
mányzati Társulás – mondta el Borsi
Róbert. Ebben az összegben nincse
nek benne az új tárolóedények. A
pénzből beszereznek egy új hulladék
válogatót, ez Sashegyen áll munkába,
s több új kukásautót is vesznek. A
sashegyi lerakóba beszállított hulla

dék válogatásának automatizálása el
engedhetetlen feltétele a házhoz
menő gyűjtési rendszer széles körű
bevezetésének.

Tízéves a rendszer, hozzá kell nyúl
ni, mert a világ megváltozott – hang
súlyozta Sági Géza, kiemelve azt,
hogy jelentősen nő a szemét mennyi
sége, így új megoldások keresése el
engedhetetlen.

Egy új okostelefonos alkalmazás is
segíti a polgárokat. A hulladék112
mind androidos, mind pedig iOSes
verzióban ingyenesen letölthető. A
cím beállítása után a rendszer jelzi,
mikor viszik el a kukánkat. Az esetle
ges változásokról a rendszer üzene
tet küld, s bejelentést tehetünk, ha
illegális szemétlerakókat észlelünk.

Mind Sági Géza, mind pedig Borsi
Róbert kiemelte az állampolgári fele
lősség fontosságát. Ennek erősítésé
re szemléletformálási kampányt indí
tanak annak tudatosítására, ha fele
lősek vagyunk, csak azt a szemetet
dobjuk abba az edénybe, amit a pik
togram jelez. Vagyis valamennyien
hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a szi
getek környékén tisztaság és rend
uralkodjon.

Fokozatosan
életbe lép

a háromkukás
rendszer

A Győr Nagytérségi Hulla
dékgazdálkodási Önkor
mányzati Társulás – a Győri
Hulladékgazdálkodási Non
profit Kft.vel együttműkö
désben – elfogadta a 2019–
2022 közötti időszakra szóló
fejlesztési stratégiáját, mely
nek következtében nagy be
avatkozást hajtanak végre a
jelenlegi hulladékgazdálko
dási rendszerben – jelentet
te be a városházán tartott
sajtótájékoztatón Borsi Ró
bert, a Győr Nagytérségi Hul
ladékgazdálkodási Önkor
mányzati Társulás elnöke és
Sági Géza, a Győri Hulladék
gazdálkodási Nonprofit Kft.
ügyvezetője.

HÁZHOZ ÉRKEZŐ 
szelektív gyűjtést terveznek

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Stratégiai változások a hulladékszállításban
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Lőrinci György családjával és négy
lábú kedvencükkel, Oszival gyakran
barangolnak az említett területeken,
néhány napja azonban meglepő do
loggal találkoztak: „Este 7 óra körül
Győrújbaráton, a Kossuth utcától
800 méterre felfegyverkezett vadá
szok vontak kérdőre ingerülten, hogy
mit keresünk az erdőben ilyenkor. El
mondásuk szerint akár le is lőhettek
volna minket.” 

György történetével
felkerestük a Kisal
földi Erdőgazda
ságot (KAEG).
Orbán Tibor
vezérigazga
tó is megle
pődött, ami
kor mesél
tünk neki az
incidensről.
Elmondta, az
erdők nagyrészt
magánterületek,
de tárvanyitva állnak
mindenki előtt, hiszen igye
keznek pozitív kapcsolatot ápolni a
túrázókkal, sportolókkal és persze a
vadászokkal.

Az eset után György szeretné, ha
mindenki tisztában lenne azzal, hogy
mikor is lehet járni az erdőt, nehogy

Vadászba 

nagyobb baj legyen. „Sajnos azt ta
pasztalom, hogy hibásan alakították
ki a rendszert, hiszen a sportoló azt
hiszi, hogy szabadon futhat, míg a va
dász azt gondolja, hogy szabadon lö
völdözhet. Ez így nincs jól. Több mint
tíz éve élünk Győrújbaráton, de csak
egyszer futottunk bele vadászati te
vékenységbe, akkor el is állták az
utunkat és nem engedtek be minket.

Akkor tudtuk, hogy nem me
hetünk be, hiszen

egyértelműen a
tudtunkra adták,

hogy éppen va
dászat van” –
árulta el Lő
rinci György,
aki most
semmilyen
útzárral, kor

látozással, fi
gyelmeztető

táblával nem ta
lálkozott. „A vadász

a helyszínen azt mond
ta, hogy naponta idegesíti

fel magát túrázókon, futókon, akik a
területére tévednek. Arra a kérdésre,
hogy azt mégis honnan kellene tud
nunk, hogy 18 óra után tilos az erdő
ben tartózkodni, azt válaszolta, olvas
suk el a vadászati törvényt. Rámuta

tott a puskájára és megkérdezte, mit
gondol, ez viccből van nálam? Elég
ijesztő volt.”

A Győrújbarát környékén találha
tó erdők nagy része a KAEG tulajdo
nában van, és a területen vadászat
ra jogosult a Baráti Vadásztársaság,
aminek tagjai az erdő teljes terüle
tén vadászhatnak. „Tevékenységünk
semmiben nem gátolja, veszélyezte
ti az ide látogató túrázókat, örülünk
neki, hogy egyre több embert vonz
a rengeteg erdei látnivaló” – ezt
már Nagy Ákos hivatásos vadász
árulta el, aki hozzátette, vadásztár
sa nem mondhatott volna ilyet az
erdőjáróknak. Kiemelte, kőbe vé
sett szabályozás nincs, de napnyug
tától pirkadatik nem ajánlott az er
dőkben tartózkodni, hiszen ekkor in
tenzívebb a vadak mozgása és a va
dászok is ilyenkor járják az erdőt.
Egyedül főszezon ideje alatt rendel
nek el erdőjárási tilalmat, ilyenkor
szeptemberben két hétig – szarvas
bőgés idején – lezárják a területet.
„Sajnos ilyenkor is előfordul, hogy
az éjszakai, hajnali órákban találko
zunk futókkal.”

Egy 2009es törvény kimondja,
hogy a gazdálkodó átmenetileg kor
látozhatja és feltételhez kötheti az er
dő egyes részeinek látogatását,

amennyiben az otttartózkodás élet
et vagy testi épséget veszélyeztet.

Nagy Ákos hivatásos vadász el
mondta, szívesen adnak tanácsot és
segítenek mindenkinek, aki az esti
órákban szeretne barangolni az erdő
ben, hiszen az a céljuk, hogy mindenki
élvezhesse a természetet. Orbán Ti
bor, a KAEG vezérigazgatója is kihang
súlyozta, hogy közeledik a főszezon a
vadászatban. „Szeptember 10. és 25.
között erdőlátogatási tilalmat szoktak
elrendelni. Erről folyamatosak a tájé
koztatások, a sajtóban is megjelenik, il
letve táblákon is hirdetik.”

Sokan arra törekszenek, hogy jó
kapcsolatot ápoljanak egymással, a
túrázók, sportolók és a vadászok is,
de sajnos biztosak lehetünk abban,
hogy előfordulnak még hasonló ese
tek. Fontos, hogy védjük az erdőt és
a természetet, óvjuk környezetét, és
ne zavarjuk az ott élő állatokat.

„Az elmúlt időszakban azt tapasz
taljuk, hogy a legnagyobb kárt a mo
torosok és a quadosok okozzák az er
dőkben. A környezetszennyezés mel
lett folyamatosan zavarják az álla 
tokat és a kirándulókat, arról nem is
beszélve, mekkora károkat okoznak
azzal, hogy keresztülhajtanak az er
dőn, sokszor a kijelölt útvonalakat
mellőzve” – zárta szavait Orbán Tibor.

Csak fôszezon
ideje alatt

rendelnek el
erdôjárási
tilalmat

Népszerű rekreációs tevékenység a kirándulás, sportolás a természetben, szerencsére ehhez nem is kell sokat utaznunk,
hiszen erdő akad bőven Győr környékén. Rengetegen járnak mozogni a Püspökerdőbe, és sok futóval találkozhatunk
Győrújbarát erdős területein is. 

Mikor lehet látogatni az erdőt?

a futó
BOTLOTT 

Szerző: Rozmán László
Fotó: Marcali Gábor
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GyőrMosonSopron megye terü
letén mérik fel azon területeket,
amelyek parlagfűvel fertőzöttek. A lé
gi felderítés az egyik leggyorsabb és
leghatékonyabb módszer, amit a föl

A MAGASBÓL KERESIK
Már nyolcadik alkalommal de
rítik fel légi úton a parlagfüvet
megyénkben, mintegy 361
ezer hektárt vizsgálnak át a
szakemberek helikopterről. 

visszatérő helyek, ahol nagymértékű
a fertőzés, elsősorban Sopron, Harka,
Ágfalva, Fertőd, Tőzeggyármajor,
Csorna, Kóny, Tét és Mosonmagyar 
óvár térségében. A kultúrnövények
közül nagyrészt a szója és a naprafor
gó területei fertőzöttek, de a gyomir
tó technológia fejlődése miatt, az
utóbbiban már nem akkora a fertő
zöttség, mint korábban.

„A növényvédelmi bírság függ a te
rület nagyságától, illetve a fertőzött
ség mértékétől, 15 ezertől 5 millió fo

rintig terjedhet. Belterületen is ezek
az összeghatárok érvényesek, de ott
szűkebbek a bírságkategóriák, tehát
kisebb területen nagyobb mértékű
növényvédelmi bírság is kiszabható. A
fertőzött helyekre a felügyelők vissza
mennek, és megindítják az eljárást. El
rendelik a kényszerkaszálást, a föld
használóját pedig megbüntethetik. 

A Parlagfű Bejelentő Rendszeren
keresztül interneten bárki jelezheti
az általa észlelt parlagfüves területet
a pbr.nebih.gov.hu címen.

A pártszövetség 16 egyéni képvi
selőjelöltje esetében sem álltak
meg az előírtnál, sőt a FideszKDNP
tovább folytatja a támogatói aláírá
sok gyűjtését. „A célunk, hogy minél
több győrit meg tudjunk szólítani,
megköszönjük az eddigi bizalmat, és
elmondjuk, hogy a 13 évvel ezelőtt
megkezdett utat szeretnénk a jövő
ben is folytatni. Az elmúlt időszak
ban számos szép eredményt értünk
el együtt, mi, győriek, de még sok
feladat áll előttünk!” Borkai Zsolt
hozzátette, a jövőben is folytatni kí
vánják a közlekedés és a városré
szek kiegyensúlyozott fejlesztését,
megőriznék a város erős szociális
hálóját, továbbra is támogatják a
családokat, folytatnák a nagyszabá
sú, évi ezer fát számláló faültetési
programot, a zöldövezetek fejleszté

Fidesz-KDNP: Fókuszban
a közös eredmények

Leváltaná a Fideszt 
az ellenzéki összefogás

sét, a nagyberuházások mellett még
komfortosabbá tennék a lakókör
nyezeteket annak érdekében, hogy
Győr európai léptékű, de továbbra
is élhető város legyen. A kérdésre,
hogy miként készül a negyedik pol
gármesterjelölti kampányára, el
mondta, hivatalban lévő polgármes
terként a következő hetekben is a
városért dolgozik tovább. „A kam
pányban az elvégzett munkára he
lyezzük a hangsúlyt, a saját eredmé
nyeink és terveink bemutatására
koncentrálunk és a választópolgá
rokkal való párbeszédre fókuszá
lunk. Képviselőjelöltjeinket jó szív
vel ajánlanom a választók figyelmé
be. Mi a város töretlen fejlődéséért
dolgozunk, nem ad hoc szövetségek,
hanem valódi összefogások, tartós
együttműködések mentén.”

Elsőként adta le csütörtökön reggel az Ellenzéki Pártszövetség, Glázer
Tímea polgármesterjelölt a jelöltséghez szükséges ajánlásokat a Vá
rosházán, majd sajtótájékoztatón bejelentették: felkészültek, hogy le
váltsák a Fideszt Győrben. 

A közös összefogáson alapuló
pártszövetségben (DK, MSZP, Jobbik,
LMP, Momentum, MMM) a nagyobb
ellenzéki pártok közösen szeretnék
Borkai Zsoltot leváltani, bíznak a győ
ri polgárokban. Glázer Tímea (DK)
polgármesterjelölt kijelentette, tet
szik a polgároknak a három pontjuk,
amire kampányukat építik. „Köszön
jük a nagy aktivitást, amit az elmúlt
napokban tapasztaltunk, erős és egy
séges a szövetségünk. Kijelenthetem,
hogy le akarjuk váltani a Fideszt,
ezért arra kérek minden civilként in
dulót, hogy álljanak mellénk és támo
gassák a mi jelöltjeinket. Aki nem ve
lünk indul, az bomlasztja az egységes
összefogást. Szeretnénk, ha csatla
koznának hozzánk, hogy egy az egy
ellen indulhassunk a jobb oldal ellen”
– jelentette ki Glázer Tímea.

Elhangzott, szakértői csapattal ál
lították össze kampányukat, és az ed
digi felmérések bizonyítják, hogy jó
irányba indultak el. „Közel áll a győri
ekhez a három fő pontunk, ami a jó
buszközlekedés, egy tisztább, zöl
debb város és a nyitott városháza” –
zárta szavait Glázer Tímea. 

Pollreisz Balázs, az MSZP győri elnö
ke kijelentette, hogy a győriek támo
gatják őket és örülnek a közös összefo
gásnak. Fodor Roland, a Jobbik városi
elnöke is hangsúlyozta, hogy sok pozi
tív visszacsatolást kaptak a lakosoktól.
„A választók be tudnak minket azono
sítani, tisztában vannak azzal, hogy
együtt indulunk, közös összefogással
szeretnénk irányítani a várost. Ez egy
új kezdet, új Győrt, új városvezetést
akarnak a szimpatizánsaink is” – jelen
tette ki Fodor Roland.

ÖNKORMÁNYZATI              VÁLASZTÁSOK 2019

a parlagfüvet Szerző: Rozmán László

di beazonosítás követ. A gépen nö
vényvédelmi felügyelők ülnek, akik
már messziről felismerik a sárgás, vi
lágoszöld színű gyomnövényt.

„Idén a tarlóhántást és a tarlóápo
lási munkákat a gazdák időben elvé
gezték, és továbbra is ezt kérjük tő
lük, hiszen az elmúlt években a leg
több fertőzést tarlóterületeken talál
tuk” – mondta Szemerits Attila, a me
gyei kormányhivatal főosztályvezető
je. A fertőzött területek száma és
nagysága évente változik. Vannak

Borkai Zsolt polgármester, a Fidesz győri szervezetének elnöke csütör
tökön adta le a jelöltséghez szükséges ajánlásokat. A polgármesterje
löltséghez előírt mennyiséget már az első napon összegyűjtötték, vé
gül a kötelező aláírások mintegy ötszörösénél adták le az íveket.
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Három helyszínen filmek, közön
ségtalálkozók, kiállítások, színházi
előadások várják az érdeklődőket. Dr.
Fekete Dávid utalt rá, hogy 2016ban
a magyar hangosfilmplakátok kiállí
tása és az azokat bemutató könyv
szerkesztése során kiváló kapcsolat
alakult ki a Magyar Nemzeti Filmar
chívummal. Ennek is köszönhető,
hogy különlegességeket is láthatnak
a nézők a 2. Győri Filmnapokon.

A rendezvényt pénteken este Bor
kai Zsolt polgármester nyitja meg a
Széchenyi téren, ahol ezt követően a
Meseautó című filmet nézheti meg
a közönség. Dr. Fekete Dávid hangsú
lyozta: ezt az 1934ben készült zenés
vígjátékot az idén digitálisan felújítot
ták, s Győrben vetítik le először.
Szombaton A tanú eredeti, cenzúrá
zatlan változatát mutatják be ugyan
csak szabadtéri vetítésen, vasárnap
este pedig egy új alkotást, a Kölcsön
lakás című magyar vígjátékot láthat
ják a filmnapok iránt érdeklődők. Az
alpolgármester a különlegességek

A Szigetköz Kupa hagyományosan a világbajnokságra ké
szülő válogatott – amelyet idén Finnországban rendeznek –
felmérő versenye, ahol az indulók tesztelni tudják felkészült
ségüket. A megmérettetés szombaton és vasárnap is két pá
lyán, 8 órakor startol. A szintes agility és open agility futam
dobogósai szombaton, a bónusz futamon is bizonyíthatnak,
ahol a nap legjobbjai újra megküzdenek egymással.

A futamokat elismert hazai bírók értékelik: Káli Anita
és Wéber Krisztina, akik szintén aktív agility versenyzők,
és mindketten voltak már válogatottak is. A Szigetköz Agi
lity Kupán maximum 140en versenyezhetnek három ka
tegóriában – mini, midi, maxi –, a magyarok mellett szlo
vákok és osztrákok is neveztek.

Az agility egy díjugratáshoz hasonló kutyás sport, egy
pálya 15–20 akadályból áll, amelynek sorrendje és útvo
nala versenyenként különbözik, ezeket a bíró határozza
meg. A körök végén elsősorban a hibátlanság vezethet
győzelemhez. 

A versenyzők mellett az érdeklődőket is várják augusztus
31én, szombaton és szeptember 1jén, vasárnap 8tól 19
óráig hódolhatnak szenvedélyüknek a kutyás sport kedvelői
Győrzámolyon. A nézők ingyenesen, fedett lelátóról élvez
hetik a versenyt.

Az ATeam Győr Agility Egyesület hetedik alkalommal rendezi meg a Szigetköz
Agility Kupát augusztus 31én, szombaton és szeptember 1jén, vasárnap a győr
zámolyi sportpályán, ahol különböző kutyafajták, gazdáik irányításával mérhetik
össze ügyességüket és gyorsaságukat.

ISMÉT KUTYÁSOK versenyeznek a Szigetközben

Mozgóképes hétvégét ajánlott
a győrieknek és a városba láto
gatóknak szeptember 5–8ig
dr. Fekete Dávid alpolgármes
ter, a programot bemutató
keddi sajtótájékoztatón.

között említette A tolonc című néma
filmet, melyet a Rómer Házban mu
tatnak be, a Hoppáré élő zenéjével.

Grászli Bernadett, a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum igaz
gatója a kísérőprogramok közül a Figu
ra című improvizációs estet emelte ki:
csütörtökön este fél nyolckor Szabó Si
mon és az Import Impró Társulat lép a
közönség elé. Izgalmasnak ígérkezik a
Remélem legközelebb sikerül meghal
nod című magyar thriller vetítése csü
törtökön, melyet közönségtalálkozó kö
vet a film szereplőivel. Ezt az alkotást

pénteken is láthatják az érdeklődők,
ekkor Szirmai Gergely filmkritikussal
nyílik mód a beszélgetésre. A Magyar
Ispitában pedig csütörtöktől vasárna
pig a Bedőgyűjteményből tekinthető
meg plakátkiállítás.

A filmnapok rendezvénysorozatá
ba az idén is bekapcsolódott a Szent
László Látogatóközpont. Dr. Cseh
Sándor igazgató a sajtótájékoztatón
azt mondta: Győr legfrissebb galériá 
ja a szakrális művészetek otthona, de
a szakralitást tágan értelmezik. A Tri
angulum galériában már most meg

nézhető Borsos Miklós Győrhöz kötő
dő szobrászművész 77 grafikája, me
lyeket Az ember tragédiája ihletett.
Szombaton levetítik Az ember tragé
diája animációs filmet is, utána Jan
kovics Marcell, a film rendezője be
szélget a filmről. 

Szentgyörgyi Anna, az önkormány
zat sajtóreferense bemutatta az őszi
programajánló füzetet, melyet a láto
gatóközpontban ingyen beszerezhet
nek az érdeklődők. A programokról
részletes tájékoztató a hellogyor.hu ol
dalon is olvasható.

Meseautó 
Felújított

a Széchenyi
téren

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor
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Nem gondoltuk volna itt, a szer
kesztőségben, hogy az Országos
Mentőszolgálat Facebookoldaláról
értesülünk arról, hogy megszületett
a várva várt harmadik baba Beáéknál.
„Újszülött gyermeke életét mentette
meg egy győri apuka” – így szólt a
poszt címe, melyben leírták, a min
denórás édesanyához „szülési fájdal
mai miatt kérték a mentők segítségét.
A helyszínre azonnal több mentőegy
ség is indult, ám a baba nem várt, a
szülés beindult. Rutinos mentésirá
nyító bajtársunk telefonon instruálta
a bejelentő apukát, aki világra is segí
tette gyermekét.” A mentősök leírták
azt is, hogy a magzat nyakára ráteke
redett a köldökzsinór, „ami csaknem
a baba életébe került. A vonal végén
levő szakember lépésenként magya
rázta, mi ilyenkor a teendő, az apuka
pedig elképesztő lélekjelenléttel és
nyugalommal szabadította ki gyer
mekét a szorult helyzetből. A kiérkező
mentők végül az egészséges újszülöt
tet és anyukáját is stabil állapotban
szállíthatták kórházba.”

Az országos sajtóig is eljutott egy ménfőcsanaki baba születésének híre: hétfőn az édesanyja a férje segítségével
otthon adott életet a kisfiúnak úgy, hogy a köldökzsinór a kicsire tekeredett, s a helyzet megoldásában telefonon
mentésirányító instruálta a házaspárt. A gyönyörű újszülött édesanyja máshol részletesen és névvel nem mesélt
a történtekről, velünk azonban kivételt tett. Lapunk korrektora, Silnicki Beáta hozta világra ugyanis a kis Olivért.

Az édesanyát másnap, azaz ked
den látogathattuk meg. Bea elmesél
te, nem drámaként élték meg a hely
zetet, csak tették a tőlük telhetőt fér
jével. Percek alatt zajlott le minden,
így csak utólag, főként az óriási sajtó
érdeklődés után szembesültek vele,
hogy baj is történhetett volna, ha
esetleg pánikba esnek. „A mentésirá
nyító nagyon profi volt, minden flot
tul ment” – árulta el a háromgyer
mekes édesanya és
hangsúlyozta, na
gyon hálásak a
mentőszolgá
latnak és a
kiérkezők
nek a se
gítségért.

Bea ké
résünkre fel
idézte az előzmé
nyeket is. Már vasár
nap nagyon fáradt volt, így főként
ágyban töltötte a napot, és két kislá
nyukat is elvitték a nagyszülőkhöz,
mert ekkor már számítottak rá, hogy

a szeptember 1jére kiírt Olivér pár
nappal előbb érkezik. 22 óra tájékán
el is kezdődtek a fájások, de csak 20
30 perces időközönként, így a ruti
nos anya úgy döntött, még korai kór
házba menni. Hajnalban aztán ezek
is elmaradtak, így elaludt, majd hét
főn, 7.30kor egy erős fájásra ébredt.
De aztán ezt több nem követte, ezért
úgy gondolta, hogy lezuhanyozik,
reggelizik, és kivasal még néhány ru

hát a kislányoknak,
ezután mennek

csak be a
kórházba.

Zuhany
zás után
a zo n b a n

rögtön két
tolófájás ér

kezett, miután
csak arra volt ideje,

hogy az ágyig elmen
jen, férje pedig tárcsázta a mentőket.
Ez történt 9 óra 2 perckor. 8 perccel
később, 9.10kor megszületett Olivér
2560 grammal és 47 centiméterrel.

Mindössze 45 tolófájás után meg
mutatta a kis fejét és a vállait, tovább
azonban nem akart jönni. Ennél a
pontnál következik, ami miatt az or
szágos tévécsatornákat szinte a kór
házi ágy mellől kellett eltessékelni a
szülés utáni órákban: a köldökzsinór
rátekeredett a babára. A mentésirá
nyító pontról pontra elmondta az
édesapának, hogy mit tegyen, aki lát
ta, hogy lélegzik, és a bőrszíne is
rendben van. Óvatosan és nagyon
higgadtan lefejtette a gyermekről a
rátekeredett köldökzsinórt, így Olivér
rendben és gyorsan érkezhetett to
vább a világra. 

Bea elmesélte azt is, az első két
szülésnél is viszonylag gyorsan jöttek
a babák, de közel sem ilyen sebes
séggel, mint most, hiszen néhány
órába telt, míg megszülettek.

Nem tudjuk, milyen front vonul
hatott át felettünk, de a kórtermen,
ahová munkatársunkat vitték a sze
rencsés szülés után, egy olyan édes
anyával osztozott, aki a mentőben
adott életet gyermekének.  

Dr. Nagy Sándor, a győri Petz Ala
dár Megyei Oktató Kórház szülésze
tének osztályvezető főorvosa kérdé
sünkre elmondta, nem túl gyakori,
hogy otthon vagy mentőben szüles
senek meg csecsemők. „Rohamos
vagy gyors lefolyású szülésnek nevez
zük, ha mégis így történik. Ez isteni
áldás, egyéni adottság kérdése” –
mutatott rá a főorvos, aki arról is be
szélt, hogy a köldökzsinór hosszától
is függ, hogy a magzat nyakára teke
redike a köldökzsinór az anyaméh
ben. „Akár egy fejmozdulat következ
tében is bekövetkezhet ez a jelenség,
de ez az esetek 99 százalékában sem
miféle gondot nem okoz” – hangsú
lyozta és beszélt a maradék egy szá
zalékról is: elhalkulhatnak a szívhan
gok a vajúdás során, s rendkívül ritka,
extrém esetben pedig bekövetkez
het a méhen belüli elhalás is. Mindez
pedig nem az otthonszülés következ
ménye, hiszen nem a szülés közben,
hanem már korábban alakul ki az
anyaméhben. „Kolléganőjük példája
is mutatja, az esetek nagy többségé
ben ez nem jár semmiféle káros kö
vetkezménnyel” – mondta még vége
zetül dr. Nagy Sándor.

Beáék szerencsére jól vannak, csü
törtökön hazamehettek a kórházból,
mi pedig csatlakozunk a több ezer
gratulálóhoz: Jó egészséget és sok
örömet kívánunk az immár nagy csa
ládnak!

Nem drámaként
élték meg 
a helyzetet

Olivér nem várt a mentőkre, munkatársunk otthon szülte meg

ISTENI áldás Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: Marcali Gábor
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A Safri Duo indította az idei nyárzáró koncertet.
Nemzetközi és magyar sztárok hada vonult fel a
színpadra és fakasztotta dalra, perdítette táncra a
közönséget, miközben a Széchenyi és a Dunakapu
téren a legkiválóbb pincészetek borait mustrálhat
ta a tömeg.

A nyárzáró koncert előtt Borkai Zsolt polgár
mester szólt a győriekhez. „Számos nagy előadót
köszönthettünk városunkban ezen a nyáron is, hi
szen felejthetetlen koncertet adott többek mellett
Rúzsa Magdi, és az Edda is megtöltötte a Dunaka
pu teret” – emelte ki a polgármester rámutatva,
hogy a kulturális események mellett komoly sport
rendezvények is voltak városunkban a nyáron. 

„Azt gondolom, hogy a Total Dance Fesztivállal,
több együttes fellépésével, valami újat és szépet
tudunk nyújtani. Remélem, a korábbi évekhez ha
sonlóan, most is gazdag élményekkel zárják ezt a
csodás nyarat.”

Az este fellépett a Safri Duo, az Aqua, Jenny az
Ace of Baseből, a 2 Brothers on the 4th floor, a
magyarok közül pedig DJ André, a Happy Gang és
a Hip Hop Boyz. Az estét tűzijáték koronázta meg.

A XII. Győri Bornapokon választották meg váro
sunk borát, és kiosztottak öt fesztiválbor díjat is. 

A XII. Győri Bornapok, Bor, Borlovag és Gasztronómiai Fesztiválra idén is több ezer ember látogatott ki, ahol rengeteg borász kínálta
a legkiválóbb nedűit. Ahogy már megszokhattuk, a számos koncert mellett a bornapokon tartja a város a nyárzáró koncertet is, így
igazi fesztiválhangulat alakult ki a belvárosban.

Total Dance Fesztivállal
búcsúztattuk a nyarat

Borral telt poharak koccantak a hétvégén Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter
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A város bora:
Herold Pincészet
• Sárga muskotály 2018

A Fesztivál Fehérbora: 
Babarczi Szőlőbirtok és Pince
• Sirius 2018

A Fesztivál Rozébora: 
Hauer Erik Soproni Borászat 
• Kékfrankos Rosé 2018

A Fesztivál Vörösbora: 
Pannonhalmi Apátsági Pincészet
• Infusio 2016

A Fesztivál Édes Bora: 
Holdvölgy Pincészet
• Signature 2002

A Fesztivál Habzóbora: 
Pécsinger Szőlőbirtok
• Hableányka 2018
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TANULÓKNAK
Társastánc szept. 12. csütörtök 16:30

FITNESZ
Latin fitnesz hétfő 1 7 : 4 5
Alakformáló fitnesz péntek 1 7 : 4 5
Zumba csütörtök 18:00
Fitnesz balett szerda 08:30

vasárnap 16:30
Stretching vasárnap 19:00
Preventív gerinctorna vasárnap 1 5 : 1 5

Induló kezdő
tánctanfolyamok

További információ és jelentkezés: www.elpaso.hu • centrum@elpaso.hu • +36 20 922 9009 • Győr, Zechmeister u. 2.

FELNŐTTEKNEK
Társastánc szept. 17. kedd 20:30

nov. 10. vasárnap 18:00
Kizomba szept. 18. szerda 18:45
Bachata szept. 16. hétfő 18:00
L. A. Salsa szept. 16. hétfő 20:30

GYEREKEKNEK
Társastánc szept. 9. hétfő 16:30
Girls Show szept. 12. csütörtök 16:45
Latin4Girls szept. 11. szerda 16:30
Balett szept. 13. péntek 16:15

ÓVODÁSOKNAK
Társastánc-előkészítő szept. 10. kedd 15:30
Balett szept. 13. péntek 15:15 Ingyenes, 30 perces próbaórákNYÍLT NAP: SZEPTEMBER 7.

A Felfedezések elnevezésű évadot
ugyanis a Kamarazenekar indítja
szeptember 5én, az új helyszínen,
Kis esti zene címmel. Fűke Géza, a
Győri Filharmonikus Zenekar igazga
tója elárulta, a korai évkezdés egyik
oka a társulat október 8án induló
háromhetes távolkeleti turnéja: Ja
pánban, Tajvanon és DélKoreában a
legjelentősebb hangversenytermek
ben lépnek közönség elé tíz koncer
ten. A koncertműsorban elsősorban
a magyar kultúrát mutatják be, így
Bartók és Kodályművek is felcsen
dülnek Berkes Kálmán és Dobszay Pé
ter vezényletével.

Az évadban 8 bérletben 34 kon
certet hallgathat meg Győrben a kö
zönség, vidéken 5 sorozatban 24

hangversenyt adnak, valamint több
mint félszáz az ifjúsági koncertjeik
száma. Az új évad tematikája egy
részt lehetőséget jelent olyan kar
mesterek, művészek és ze
neművek megismeré
sére, akikkel, ame
lyekkel eddig
nem találko
zott a hallga
tóság. Hét új
karmester
rel, hét új
szólistával és
tucatnyi új
zeneművel is
m e r k e d h e t
meg a közönség.
Bemutatkozik Káli

Gábor, a tavalyi Hongkongi Nemzet
közi Karmesterverseny győztese, aki
a Nikisch bérlet februári koncertjén
áll a zenekar élére. Mendelssohn

Bartholdy hegedűversenyé
nek szólistája, a Cseh

Filharmonikus Ze
nekar koncert

mestere, Jiří
Vodička lesz,
a társulatot
Petr Popelka
v e z é n y l i ,
akit erre a
feladatra a

Maestro Solti
N e m z e t kö z i

Karmesterverse
nyen kért fel a zene

A FELFEDEZÉSEK évada
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor

A Győri Filharmonikus Zenekar évadnyitó sajtótájékozta
tóját az Evangélikus Öregtemplom kertjében tartotta ked
den délelőtt, muzsikával fűszerezve. A helyszínválasztás
nem volt véletlen.

A zenekar
háromhetes
távol-keleti

turnéra
indul

kar. Tadaaki Otaka japán karmester is
dirigálja a társulatot, a szólista Tani
sawa Haruka oboaművész lesz. Fiatal
tehetségeket is felfedezhetünk, így
az ifjú győri zongoristát, Baross Ádá
mot, aki a weimari Liszt Ferenc Zene
művészeti Főiskola növendéke. Az
évad az újrafelfedezésről is szól, így
hosszú évek után ismét Győrben ve
zényel például Medveczky Ádám.

A Kossuthdíjas karmester a saj
tótájékoztatón elmondta, rendkívül
örül, hogy újra Győrben dirigálhat.
Nagyon készül már arra, hogy egy
igazi zenei csemegével nyissa meg
a Sándor János bérletet. Dubrovay
László: Ünnepi zene, Bartók Béla: A
fából faragott királyfi és Rimszkij
Korszakov: Seherezade műveiből
csendülnek fel részletek szeptem
ber 19én.

Berkes Kálmán művészeti vezető a
számos nagyszerűnek ígérkező koncert
közül kiemelte a Rómától Moszkváig cí
mű estet, ahol Berlioz Római karnevál
ja, Dohnányi: Változatok egy gyermek
dalra és Csajkovszkij IV. szimfóniája
csendül fel Baross Ádám zongorakísé
retével. Kuriózumnak ígérkezik az Ama
deus Live március 26án az Egyetemi
Csarnokban, ahol a 8 Oscardíjas Ama
deus című, Milos Forman rendezte fil
met vetítik élő zenekari kísérettel, ere
deti szöveggel, magyar felirattal.

Fekete Dávid alpolgármester a
magas színvonalon dolgozó, a hiva
tásának élő zenekar munkájáért
mondott köszönetet, majd felhívta
a figyelmet arra, hogy a társulat ha
gyományteremtő szándékkal BÚÉK
Győr 2020!!! újévi gálát szervez
sztárokkal, zenével, tánccal január
4én, az Audi Arénában. A Győri Fil
harmonikus Zenekar Farsangi kon
certjét pedig ezúttal is az Aqua
Sportközpontban tartja. 
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Forma és tér címmel kortárs alkotók vándorki
állítása nyílt a Cziráki Lajos Kiállítótérben, ahol Né
meth Zoltán utalt rá: A GyőrMosonSopron Me
gyei Önkormányzatnak húszéves kapcsolata van
Pforzheim városával és Enzkreis járással. Ezek fő
leg gazdasági, környezetvédelmi területekre ter
jednek ki. Felidézte, hogy ajándékba vitt német
partnereinek a megye által 2015ben kiadott al
bumból, melyben térségünk kortárs alkotóinak a
képei szerepelnek. Ezeket az alkotókat meghívták
egy kiállításra Németországba. A mostani tárlat tu
lajdonképpen ennek a viszonzása. Huszonhét

északfeketeerdői kortárs művész 51 művel mu
tatkozik be a tárlaton a Cziráki Lajos Kiállítótérben.

Dr. Pongrácz Attila, a Széchenyi István Egyetem Apá 
czai Csere János Kar dékánja arról beszélt: Győrben és
a megyében művészeti várrendszer alakult ki. Ennek
egy fontos bástyája az Apáczaikar, főleg a Cziráki Terem,
amely nagyon sok rangos kiállításnak adott otthont.
Szólt a kar művészeti neveléséről, az oktatási intézmény
ben dolgozó tanárok, hallgatók művészeti munkájáról. 

A tárlatot méltatta és megnyitotta Borbély Ká
roly festőművész. A kiállítás szeptember 8ig láto
gatható naponta 8 és 18 óra között.

A művészet nemzetközi és békés –
mondta az északfeketeerdői kor
társ művészek kiállításának megnyi
tóján Győrben Németh Zoltán, a me
gyei közgyűlés elnöke.

Fekete-erdői kortárs művészek
a Cziráki Teremben
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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!

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

angebotPROGRAMM

Das Wein, und Traubenfest von Ménfőcsanak
wird am 7. September ab 15 Uhr auf dem Hof des
BezerédjSchlosses veranstaltet. Volkstänzer, Hu
saren, Blasmusik, Pferdekutschen ziehen durch
die Straßen, und dann werden die Interessenten
mit Musik und Tanz, Kinderprogrammen, feinen
Gerichten und mit regionalen Weinsorten erwar
tet. Stargast: Marót Viki und Nova Kultúr Band.

Szabadhegyen, a Móra parkban
szeptember 7én rendezik meg a
XXI. Szabadhegyi Szüreti Feszti
vált. 15 órától programok sokasá
ga várja a kicsiket és a nagyobba
kat egyaránt. A rendezvény sztár
vendége Janza Kata. Az est az Ak
kordeon zenekar muzsikájával és
utcabállal zárul.

Győrszentivánon, a Dísztéren szeptember 7én
12 órától rendezik meg a Szüreti Napot főzőver
sennyel és felvonulással. A színpadon a helyi mű
vészeti csoportok mellett fellép: Foky, Matyi és
a hegedűs, A Két Zsivány, Peter Srámek, Mohá
csi Brigi, a Kredenc és LL Junior.

Az Újvárosi Művelődési Ház
ban szeptember 7én 15.30tól
rendezik meg az Újvárosi Nyár
búcsúztatót. Lesz táncbemutató,
énekeszenés műsor, kiállítás
megnyitó, Juhász Marcell bű
vészprodukciója. A gyermekeket
a Gézengúz Alapítvány játszóhá
za várja. Fellép Budai Beatrix ma
gyarnótaénekes és Baranyai Ist
ván prímás és zenekara.

Veres András megyés püspök hálaadó szentmi
sét celebrál a jubiláló házaspárok részvételével
szeptember 7én 14 órától, a győri Nagyboldog
asszonyszékesegyházban. A szervezők várják azo
kat a házaspárokat, akik szentségi házasságköté
sük kerek évfordulóját ünneplik.

Plattenbörse wird im Rómer Haus (Teleki Str. 21.) am 1. Sep
tember  zwischen 10 und 16 Uhr veranstaltet. Alle Liebhaber
der Musik werden zu diesem Herbsttreffen der Sammler herz
lich erwartet, wo mehrere Tausende von LP, CD, DVD auf die
Tische kommen. Der Eintritt ist frei.

De Markt
„Schütze das Heimi 
sche, Kauf Kisalfölder”,
bzw. das XVII. Euroregionale
Brotfestival und Handwer
kertreffen finden am 8. Sep
tember zwischen 9 und 15
Uhr auf dem Dunakapu
Platz statt.

Im Stadtteil Szabadhegy, im MóraPark wird
am 7. September das XXI. Wein, und Trau
benfestival von Szabadhegy veranstaltet. Ab
15 Uhr werden die Großen und Kleinen mit
Vielfalt von Programmen erwartet. Stargast
der Veranstaltung ist Janza Kata. Das Abend
programm schließt sich mit der Musik von Ak
kordeon Band und mit Straßenball.

Auf dem Paradeplatz von Győrszentiván
beginnt der Wein, und Traubentag am 7.
September ab 12 Uhr. Es gibt Kochwett
bewerb und Festumzug, und außer der
örtlichen Kunstensembles treten folgen
de Stars auf: Foky, Matyi és a hegedűs, A
Két Zsivány, Peter Srámek, Mohácsi Brigi,
aKredenc und LL Junior.

„Mikor az ablakon benézel…” – Dalok az öltözőből cím
mel a Dressing Room – Jáger András és Szabó Balázs – a
Hangraforgó együttes vendége szeptember 6án 17 órától,
a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér klubhelyiségé
ben (Herman Ottó u. 22.). 

Bögi Tamás fotós és Bán Tímea festő, mandalakészítő közös kiállítása
nyílik szeptember 2án 17 órakor, a ménfőcsanaki Bezerédjkastélyban.
A tárlat szeptember 24ig látogatható munkanapokon 8–18 óráig. 
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Bár a gyermekkorát Kónyban töl
tötte, már fiatalon tudta, hogy Győr
be szeretne költözni. Nem mintha
nem érezte volna jól magát szülőfa
lujában, de a megyeszékhely nyüzs
gése csábító volt. „Otthon, általános
iskolás koromban, a tanulás mellett
szüleimmel dolgoztam a földeken.
Később már két lóval, önállóan vé
geztem a munkálatokat” – idézi fel
Dömötör István a kamaszéveket. 

Az általános iskola 
elvégzése után sem tanulhatott,

csak a TSZek létrejötte után folytathat
ta tanulmányait a győri ipari iskolában,
majd bevonult katonának. A katonaság
után visszatért a GYÁÉVhoz, ahol
olyan jó benyomást tett a vezetőségre,
hogy épületgépészeti iskolába íratták
Budapesten. „Később többnyire épü
letgépész vezetőként dolgoztam, de a
főállásom mellett, közel tizenöt évig gé
pészeti vállalkozó voltam” – meséli Dö
mötör István, aki 1970ben nősült
meg, azóta Győrben él. „Büszke va
gyok arra, hogy három házat – az irá
nyításom mellett – szinte saját kivitele
zéssel építettünk fel” – teszi hozzá az
egykori vállalkozó. 

2003ban vonult nyugdíjba, de a
nyugodtan induló esztendők harmóni
áját családi tragédia törte ketté. „2004
ben elveszítettem kilencvenhét éves
apámat és hatesztendős unokámat” –
mondja Dömötör István, és megtörli
könnyfátyolos szemét. Akkor a fájda
lom olyan érzelmi gátat szakított fel
benne, hogy a következő évben meg
írta első versét. A rímbe szedett soro
kat újabbak követték, aminek eredmé
nye közel négyszáz vers lett. „A verse
im egy részét figyelemfelkeltő és figyel
meztető kategóriába sorolom. Ezek
ben kifejtem a véleményemet arról,
amit a mindennapokban tapasztalok.
A tiszteletlenségről, az erkölcstelenség

Az ember ősi vágya, hogy
gondolatait, érzéseit mások
kal is megossza. Az önkifeje
zésnek számos formája le
het, melyek közül az egyik az
írás. Ez egy olyan alkotó fo
lyamat, amely során belsőnk
megnyílik, majd a külvilágot
kizárva, gondolatainkat for
mába öntjük. Dömötör Ist
ván másfél évtizede, egy csa
ládi tragédia hatására kez
dett el írni, kezdetben azért,
hogy a fájdalmát enyhítse. 

ről, vagy a gyerekek neveletlenségéről”
– magyarázza a költő. Művei a Versek
Mondások (Észrevételek) című könyvé
ben olvashatók, amelyet 2018ban a
Győri Könyvszalonon mutatott be a kö
zönségnek. 

A versírás
tizennégy évet felölelő időszaka

alatt újabb kiadványok születtek a tol
lából. A Vallás és emlékeztető ünne
pei című írása azért született, hogy rá
irányítsa a figyelmet ünnepeink ere
detére, és a hozzájuk kötődő népszo
kásokra. A kiadványban helyet kapott
egy kivonat a Bibliából, valamint egy
összefoglaló a világvallásokról is. Dö
mötör István könyveit számos alka
lommal ismerhette már meg a közön
ség. Mesék és tanmesék című köny
véből két kötet látott napvilágot, a
másodikat 2017ben, szintén a Győri
Könyvszalonon mutatta be. 

„Rajongok a természetért. Talán
ezért van, hogy főként télen írok, mert
nyáron a feleségemmel együtt a kert

tel foglalatoskodunk” – mondja Dömö
tör István, aki bár mindig is a matema
tikát kedvelte, az elmúlt évtizedben a
történelemre is rátalált. Ez pedig a
Versben a magyar című könyvét ered
ményezte, amire saját elmondása
alapján a legbüszkébb. „Az internet, fil
mek és könyvek segítségével végzem
a kutatásaimat. Ez a
kötet verses formá
ban öleli fel a hon
foglalás és a
rendszervál
tás közötti
időszakot.
A szöveg
mellett, il
lusztrációk is
találhatók a könyv
ben, valamint család
fák, amelyek megalkotásába soksok
munkaórát fektettem.”

Az írásait 
bár kortól függetlenül mindenkinek

ajánlja, elsősorban az öt és tizennégy

év közötti korosztálynak szánja, és szí
vesen látogat el oktatási intézmények
be, hogy terelgesse a fiatalokat. „Már
nekiálltam az új kötetemnek, amely
ben földrajzi felfedezőkről és kutatók
ról írok. Útvonalrajzok is helyet kapnak
majd a könyvben, amelyeket szintén
én készítek” – meséli Dömötör István,

aki hálával gondol
m i n d a zo k ra ,

akik segítet
ték alkotói
kiteljese
dését.

B á r
még a nya

rat és a jó
időt élvezi, és

feleségével romanti
kus filmeket néz;

gondolatban már a következő eszten
dőre készül, hiszen jövőre ünneplik
az ötvenedik házassági évfordulóju
kat. Ez pedig nem csak számukra, ha
nem a családtagjaik és az olvasók
számára is ünnep lesz. 

KÖZTÜNK ÉLNEK

Családi tragédia
hatására 

kezdett el írni

szenvedélyére

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor Nyugdíjasként

TALÁLT ÚJ
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Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

gazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv linktr.ee/gazfroccs

Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

gyor+´́

Partnerünk az Audi Hungaria Zrt. HÍREK

A VW ugyan több rétegmodelljét kivonja
(pl. Beetle), de vannak új érkezők. A TRoc
népszerű kompakt városi crossover nyitható
tetős változata érkezik jövőre a szalonokba.
Érdekes kombináció a magas építés és a vá
szontető. A tető alig 9 mp alatt tűnik el – akár
30 km/h sebesség mellett is – a csomagtér
egy részét elfoglalva, ami így 284 lite
res, szemben a zárt verzió 445 li
terével. A nyitást a távirányító

T-Roc Cabriolet

val is kezdeményezhetjük, aminek a retesze
lése is automatikus. Alapvetően a méretei
alig térnek el hagyományos társától, talán a
magassága csökkent csak jelentően, 5 cmrel
– és az ajtók száma kettővel. A vászontetős
szerkezet nem engedi a felfúvódását, ami a

zajszintnek és légellenállásnak is jót tesz. Két
motorral érkezik a TRoc Cabriolet egyliteres,
115 lóerős háromhengeressel és az 1,5ös
TSIvel, ami 150 lóerőt ad le. Ami extra előny
lehet a szabadság ilyen formáját előnyben ré
szesítőknek, hogy vontatni is lehet majd vele,
így akár lakókocsival magunk mögött is meg

hódíthat juk
Európa útjait.

Az Audi RS6 az utóbbi évtizedekben fogalommá vált a sport
kombik között. Az amúgy sem kispályás A6 formavilágát tovább
morcosították egyedi első és hátsó kötényekkel, fényszórókkal,
kétcentis ültetéssel és oldalanként 4–4 cmes szélesítéssel. Az
alap 21es alufelnik 22 colosra is válthatók, ahogy a légrugózás
is felcserélhető adaptív acélrugós futóműre – felárért. De vajon
kelle ekkora felhajtás az RS6nak? Igen. A korábbi négyliteres
V8 biturbó benzines erőforrás csiszolásával 600 lóerős lett a friss
verzió. Ráadásul kiegészítették egy 48 voltos mild hibrid rend
szerrel, így 55 és 160 km/h között vitorlázó üzemmódban is su
hanhatunk. Ha viszont szeretnénk kihasználni az RS6 valós erejét,
3,6 mp alatt tud gyorsítani 100ra, és egészen 305 km/hig tart
hat a katarzis – ha megrendeljük a magasabb végsebességkor
látot. Nem lesz olcsó a csúcskombi, hiszen 40 millió forintnak
megfelelő euróért érhető majd el, de garantáltan élménydús
éveket fog okozni tulajdonosainak.

Bivalykombi

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ
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TESZT

Eshatvanasok
Az első S60 széria szűkös hátsó

traktussal indult, de csodás vállakat
kapott. A második méretben egy ka
tegóriával lejjebb versenyzett, látvá
nyos, de megosztó részletekkel.
Most itt a legfrissebb széria, ami egy
igazi középkategóriás prémium limu
zin. Arányai tökéletesek, mármár
hátsókerékhajtású autónak néz ki.
Orra extra hosszú, a sallangmentes
lemezruha nyúlánk, közel 4,8 méte
res. Elöl Thorkalapácsa fénylik, hátul
jellegzetes Calakú lámpák, az oldal
lemezen pedig csak egy látványos él
van, a tökéletes helyen – a hátsó sár
védőn. Kizárólag erős, turbós benzi
nes erőforrásokkal érhető el. Ilyen
kor megdobban az ember szíve, fő
leg annak, aki reggelente a kávé illata
helyett szívesebben szippantja be a
benzingőzét. Majd áhítattal várja az
aszfaltra tapadt, forró gumi füstjét.
Szóval egy 200 lóerőnél erősebb, Vol
vo S60 ruhába öltöztetett, szelídített
fenevad az érzelmeinkre hat.

Diszkrét erőgép
Csak kétliteres benzines turbómo

torokkal, az USAban gyártják a sze
dánt. A tesztautó 250 lóerős T5 válto
zat, ami 320 Nm nyomatékkal szolgál.
Ezt alapesetben az első tengelyre, fel
árért mind a négyre engedi rá. A nyolc 
sebességes automata váltó, a vissza

Autentik Motor-Car Kft.
9012 Győr, Mérföldkő út 1. 
Tel.: (+36) 96/556-270.
Web: www.autentik.hu

MEGSZELÍDÍTVE

Egy Volvo az utcaképben üdítő lát
vány. A legszebb és legsokolda
lúbb kombikat és SUVket gyárt
ják, miközben emberközpontú
részletekkel teszik otthonossá e
guruló szobákat. Mégis most egy
különc szedánról írunk.

fogott hangú kipufogó és motor hár
masa észrevétlenül, ugyanakkor ma
gabiztosan letaglózó. Ne klasszikus
sportautós élményeket várjunk, ha a
Volvo S60nal repesztünk. Viszont, ha
nem nézegetjük rendszeresen az LCD
kijelzőn kivetített körműszereken az
aktuális sebességet, gyakran számít
hatunk rendőrségi értesítőre gyors
hajtásért. A 6,5 másodperces 0–100
sprintet extra könnyedséggel teljesíti,
és minden előzés csak másodperce
ket vesz igénybe. Kevés ellenfelet ta
lálunk az utakon, közöttük a 310 ló 
erős, turbós kompresszoros T6, és a
390 lóerős S60 T8 Twinengine van a
listán. Utóbbi a legerősebb benzin
motor és egy villanymotor kombiná
ciójával, plugin hibridként kapható.
Nálunk az RDesign, sportos verzió
járt gyári, 15 mmrel ültetett sportfu
tóművel. Még úgy is jól kezelte a ma
gyar utakat, hogy a nagyobb, 20 co
los felnik voltak rajta. Végtelenül sta
bil és jóindulatú a közepes Volvo, az
összkerekes erre tud rátenni egy la
páttal. Ha mégis több ringatózásra
vágynánk, az állítható, adaptív futó
mű is választható – a kényelemre
hangolt, Inscription felszereltséghez.

Saját limuzin
A Volvo életérzéshez kötelező hoz

závaló a skandináv tervezésű beltér.
Az elektromos első Contour ülések a
legkényelmesebbek, amiket autóba
szerelnek, sportülésekhez mérhető ol

daltartással, combtámasszal, minden
irányban állítható kialakítással. A mű
szerfal dizájnja és a felhasznált anya
gok első osztályúak. Középen a szoká
sos 9 colos, állított tabletre hasonlító
képernyő, alatta kevés, igényes gomb.
A „kardánalagút” magas, rá építették
az indításra használt forgókapcsolót
és az üzemmódváltót – ECO, Comfort
és Sport közül választhatunk. A légbe
ömlők formája és azok kezelé
se ebben a Volvóban is
elvarázsolt. Az
egyedi kinézetű
„Metal Mesh”
alubetét vé
gigfut a pul
ton, aminek
minden része
igényesen illesz
tett és puha tapintású. A
kormány gombjai belesimulnak a kül
lőkbe, kezelésük gyorsan tanulható.
Az olvasólámpák fényereje egyesével
állítható és programozható – micsoda
kényeztetés! A hátsó sorban a tér fe
jedelmi, ami fokozható négyzónás klí
mával és ülésfűtéssel. A hangulatról
600 Wos Harman/Kardon vagy 1100
Wos Bower&Wilkins csúcshifi gon

doskodik. A csomagtér ugyan szűk nyí
lású – a kupés tetővonal és a nyújtott
hátsó szélvédő miatt – de 440 literrel
élhető, felárért bővíthető az elektro
mosan dönthető hátsó támlák segít
ségével.

Biztonságos áron
Az alapáras City Safety rendszer

éjjelnappal gyalogost, biciklist és élő
állatot is felismerve

kerüli el az üt
közést. Jár

m i n d e n
Vo l v ó b a
s á v e l h a 
gyást fi

gyelő rend
szer, ami nem

enged le az útról,
vagy ha elkerülhetetlen,

élesíti a passzív biztonsági rendszere
ket. Így egy Volvo S60 T4 190 lóerős
alapmotorral 11,5 millió forintos ár
ról indul, míg a T5ös tesztalanyunk
néhány extra csomaggal 15 millióért
vihető haza. Csak egy gond van vele,
most úgy érzem, fel kell adnom a
kombimániámat, hogy egy dögös
négyajtósba ülhessek.

Volvo S60 T5 R-Design
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Szöveg és fotó: Nagy Viktor

A 6,5 másodperces
0–100 sprintet

extra könnyedséggel
teljesíti
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A kihívás
A Stelvio tervezésekor az volt a cél,

hogy egy tökéletes súlyelosztású, köny
nyedén és sportosan vezethető, mégis
jól használható, tágas autót készítse
nek. Az alapot a Giulia hátsókerékhaj
tású platformja adta. 50:50 arányú,  tö
kéletes súlyelosztást értek el, többek
között műanyag és alumínium karosz
szériaelemek kombinációjával. Ehhez
jön a hátsó kerekekre irányított maxi
mális nyomaték. Ha mégsem elég a ta
padó felület, akkor segítenek be az el
ső kerekek. Így már a hajtás ereje az
úton van. Kérdés, hogy válik kezelhető
vé? Először is ott a csupán 2,5 teljes
fordulatot megtevő, közvetlen kor
mányzás. Másodszor az elöl kettős ke
resztlengőkaros, hátul multilink felfüg
gesztés. Végül a brutális fékek. Egy kis
elektronikai angyal segédlete mellett
bárki kezes bárányként tud bánni a
Stelvióval. Mit kell pontosan „kezelni”?
A dízelek 2,2 literesek, 160 és 210 ló 
erő közötti teljesítménnyel. A benzine
sekből pedig van a 2 literes, 200 vagy
280 lóerővel, és a csúcsmotor a 2,9 V6
biturbo 510 eszméletlen lóerővel.

A megoldás
Megkaptuk a 280 lóerős benzines

Stelviót. Nyomaték 400 Nm, 0–100
sprint 5,7 mp, végsebesség 230 km/h.
Mielőtt beültem, körbejártam: az orra
egy felfújt Giulia, oldalról igazi méreg
zsák, komoly idomokkal a kerékjáratok

Alfa Romeo Stelvio 2.0 Super 280 LETESZT

50:50

Amikor az Alfa Romeo bemutatta a Giulia szedánt, újra feltalálta az autót.
Aztán megalkotta az igazi sportcrossovert és elkészült a Stelvio SUV. Amit
vállalt, az nem kockázat, hanem kihívás.

felett, hátulról pedig az Alfa Romeo,
amit nem tudsz elkapni. Nagy remé
nyekkel ültem be. Belül az fogadott,
amit vártam. Bőrrel varrott, vezető
centrikus műszerfal és egy központi ki
jelző, amit egy forgatható, nyomható
és tolható vezérlővel tudunk kezelni. A
kardánalagúton van a váltó fokozatvá
lasztója, és az üzemmódkapcsoló DNA
felirattal. Dynamic, Normal vagy Ad
vanced Efficiency, azaz sportos, normál
vagy takarékos állással. Előttünk pedig
a kormánykerék Alfa emblémával, bal
ra a Start gombbal, mögötte a mére
tes, alumínium váltófülekkel. Itt valami
lesz, gondoltam. Gyors indítás után
visszafogott négyhengeres hang duru
zsolt. Normál módban könnyedén kiju
tottam a városból. A 8 sebességes ZF
automata finoman dolgozott. Aztán el

jött az idő a D álláshoz. A bolygóműves
egység azonnal visszaváltott két foko
zatot, és elkezdődött AZ ÉLMÉNY.

Az eredmény
A Stelvio a gázpedál apró pöccinté

sére, a kormány minden rezdülésére
azonnal reagál. A gyorsítás egy kilövés
sel ér fel, a kanyarokban pedig beton
biztosan fekszik a kocsi – hiszen a len
géscsillapítókat felkeményíti. Ha fékez
ni kell, akkor a finom lassítást fokozhat
juk erőteljes, csúszásmentes vészféke
zésig – 39 méter alatt 100–0. A motor
teljesítményét többnek érezni 280 ló
erőnél. Talán azért, mert 5500as for
dulattól a négyhengeres azt visítja:
akarok még, válts és pörgess! Vagy
mert a tapadás hiányának jele sem
érezhető, miközben a 90–120 km/h

val haladó autók mellett pillanatok
alatt suhanunk el előzésnél. És ekkor
felfedeztem a félkormánynyi váltó
kapcsolókat, amikkel beavatkozhatunk
a játékba. Automata módban is, ha
például előzéshez készülünk, csak visz
szadobjuk kettővel és már mehet is az
iram. Ha manuálba tesszük, akkor pe
dig szabályozásig pörgethetjük, majd
egy szempillantás alatt kérhetjük a kö
vetkező sebességet. A Stelvióban van
igazán értelme a kézi üzemmódnak.
Olyan érzés autózni vele, mintha ez
ember a mennybe utazna, és minden
pillanatban azt érzi, megérkezett, pe
dig még mindig van egy szint. Sosem
lehet betelni vele. Ráadásul elvihetjük
magunkkal a haverokat vagy a csalá
dot is, mert 5 főnek és 500 liternyi cso
magnak is van hely.

A beszerzés
A Stelvio prémium közlekedési esz

köz. Nem hasonlítható semmihez.
Van belőle dízel, de jobb a benzines.
12 milliótól indul az ára a 200 lóerős
benzinessel, és ez a 280 lóerős most
19" kerekekkel, sportos külsőbelső ki
nézettel és az említett váltófülekkel
15,13 millió forintba kerül. Jár hozzá
szinte kivétel nélkül minden biztonsá
gi rendszer, és 5 év garancia. Talán
mondhatjuk, hogy kategóriájának egy
megfelelő ár/érték arányú modellje.
Ha ennél többet szeretnénk, arra meg
ott van a 2.9 T V6 Quadrifoglio…

AUTÓFÓRUM RIEGLER KFT. – ALFA ROMEO • Győr, Pesti út 4.
• Web: www.autoforumriegler.hu • riegler@autoforumriegler.hu

Tá
m

og
at

ot
t t

ar
ta

lo
mSzöveg és fotó: Nagy Viktor



18 2019. augusztus 30.

A 21 új motorvonat gyártása 100,75 milliárd forint
ból valósulhat meg uniós és hazai költségvetési támo
gatással. A szerződés aláírása szeptember első felében
várható, majd a forrás biztosítását követően indulhat
a gyártás. Tervezetten 2021 tavaszától havi 1 új, 600
férőhelyes emeletes KISS állhat forgalomba az újszászi,
a székesfehérvári és a győri vonalakon.

Az első 19 vonat gyártása is a tervezett ütem
ben halad, 2020 februárjától 11, 2020 végétől pe
dig további 8 KISS szállítja majd az utasokat a leg
forgalmasabb Budapest–Vác–Szob és Budapest–
Cegléd–Szolnok elővárosi vasútvonalakon.

A kétszintes motorvonatok összesen 600 fé
rőhelyesek, a kor követelményeinek megfelelő
utastájékoztató rendszerrel, légkondicionált, tá
gas utastérrel (három hagyományos és egy moz
gássérültek által is használható mosdóval felsze
relve), a multifunkciós terekben pedig 4 kerekes
szék, illetve 12 kerékpár vagy 5 babakocsi is szál
lítható, továbbá WiFivel, mobiltelefonok és lap
topok töltésére alkalmas hálózati csatlakozókkal,
valamint korszerű kamerarendszerrel rendelkez
nek majd. A járműoldalanként 12 ajtó a gyors
utascserét segíti majd.

Emeletes motorvonat
Fotó: MÁV

járhat a győri vonalon is

A MI

UTCÁNK
MÉNFŐCSANAK – 8. rész

Veres Péter utca
Veres Péter (1897–1970) Kos

suthdíjas író, politikus. A szegény
parasztság érdekeiért íróként fellé
pő politikus 1945–1949 között a
Nemzeti Parasztpárt elnöke volt,
1947–1948 között honvédelmi mi
niszter. A koalíciós időkben az
egyik legnépszerűbb személyiség.
1970ben nevezték át az utcát,
Győrhöz csatolásakor.

Világosvár utca
A valamikori Ménfő és Csanak

határán lévő dombon a 16.
században őrkastély, majd elő
vár (váracs) állt. Innen az elne
vezés, a kereszttel jelzett dom
bon – Világosvár, amiről jól be
látható volt a Pápára és Veszp
rémbe vezető út. Veszély ese
tén rőzsetüzekkel adtak jelzést
a Győri várat védőknek. Az ut
ca neve is ennek a történelmi
helynek állít emléket (1934).

Ybl Miklós utca, Ybl sétány
Ybl Miklós (1814–1891) épí

tész. A 19. század egyik legna
gyobb mestere. A budapesti
Operaház, a Corvinus Egyetem
főépülete, a Várkert Bazár, a
Szent Istvánbazilika és még
számos épület fűződik nevéhez.
1979ben kapta az utca a nevét,
a sétány pedig 2004ben.

Zsellér utca
Az 1983ban elnevezett ut

cában található az a határkő,
ami az 1934es három község,
Csanakfalu, Csanakhegy, Mén
fő egyesülésére emlékezik. A
kő egyik felén Csanak, másik
oldalán Ménfő felirat van be
vésve, jelezve a hajdani határ
vonalat.

Zsigmond király utca
Zsigmond, Luxenburgi

(1368–1437) magyar, német és
cseh király, németrómai csá
szár, a középkori Európa legje
lentősebb alakja. Több mint öt
ven éven keresztül viselte a ma
gyar koronát. 1970ben nevez
ték el a Ménfőcsanakfelső vas
úti megállóhelytől induló ÉNyi
irányú utcát.

A 40 KISS motorvonatra megkötött keretmegállapodás alapján 2017 augusztusában 11,
és 2018 decemberében 8 emeletes motorvonat szállításáról írt alá szerződést a MÁV
Start Zrt. Kedden eredményesen zárult a további 21 motorvonat beszerzéséről szóló írás
beli konzultációs folyamat. Ennek köszönhetően, a szerződés aláírását és a forrás bizto
sítását követően kezdheti meg a gyártást a nyertes vállalkozó, a Stadler Bussnang AG.
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Ahol valamikor távolban élő isme
rősök érdeklődtek egymás hogyléte
felől a recsegő vonalon, fiatalok re
begtek szerelmes vallomásokat, tele
fonbetyárok hívogattak békés polgá
rokat, taxit rendeltek és az orvosi
ügyeletet riasztották, az a helyiség
ma már egy négyzetméteres fülkéje
az olvasáskultúrának Adyvárosban.

Limpók Imréné öntevékenyen ren
det rak az adyvárosi telefonfülkében,
amelynek eredeti rendeltetését feles
legessé tették a mobiltelefonok. Köz
kedvelt „szabad polcos” könyvtár lett
belőle. Limpókné a közeli Ifjúság kör
úton lakik, rendszeresen visz el innen
könyveket. Nemrég az Erdély történe
téről szóló könyv második részét ta
lálta érdekesnek. Azért a másodikat,
mert az elsőt csak akkor látta meg,
amikor a befejező kötetet visszahozta.
Ekkor határozta el, hogy időnként
rendet rak a polcokon. Nem katalogi
zál, nem betűrend vagy műfaj szerint
állítja katonás sorba a gyorsan válto
zó köteteket, de a végén mégis kiala
kít egy átlátható rendet.

Az asszony nyugdíjas, korábban
gyógyszerész asszisztensként dolgo
zott. A receptek kibogarászásával a

kézírásos időben valószínűleg meg
gyűlt a baja, a könyvek azonban napi
élményt okoznak neki. 

A fülkét az év elején adta át Rad
nóti Ákos alpolgármester és dr. Hor
váth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács
Pál Könyvtár és Közösségi Tér igazga
tója. Napok alatt népszerű lett. Van
egy lehajtható kis műanyag szék ben
ne, itt akár esőben is elolvasgathat
az érdeklődő. A napokban egy hu
szonéves fiatalember mélyedt el ott
valamilyen könyvben. Szinte felriadt,
amikor ráköszöntem.

„Nagyszüleimnél voltam itt, amikor
megláttam a fülkét – mondja Németh
Zsolt. – Rögtön találtam egy nekem va
ló különlegességet. Művészettörténe
tet tanulok a fővárosban, így aztán
örömmel szúrtam ki Dénes Valéria Teg
napi művészet című könyvét. Egy
szuszra kiolvasom, nem viszem ma
gammal, hiszen nem jövök mostaná
ban Győrbe, soká tudnám visszahozni.” 

Ősz férfi érkezik, nyolc könyvet
szed elő a nejlonszatyrából. Ahogy lá
tom, főleg a krimiket szereti.

– Nincs elég izgalom a napi éle 
tében? – cukkolom.

– Vagy legalábbis nem olyan,

amilyenre vágyik az ember – feleli
a Józsefként bemutatkozó kertvá
rosi ember.

– Hány éves? – kérdezem tőle.
– Május óta ingyen utazom – utal

frissnyugdíjas korára.
– Hol dolgozott korábban?
– A legtöbbet villanyszerelőként

kerestem a kenyeremet, de voltam

osztályvezető is – áll fel a guggolás
ból, aztán megjegyzi: na, ezt nem kel
lett volna.

– Mit?
– Ilyen hirtelen felállni.
– Elsötétült a világ?
Nekem ilyenkor inkább kifényese

dik, mintha a napba néznék. Lehet,
hogy fordítva vagyok bekötve.

NÉPSZERŰ
a kultúra fülkéje Adyvárosban

Szerző: Hajba Ferenc  /  Fotó: Marcali Gábor
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Bolognai spagetti 
ruccolával

creativechef.hu   
#creativechefeszter   
@creativechefeszter

Elkészítés
A hagymát apróra vágva kevés zsiradékon meg

dinszteljük, majd hozzáadjuk a szalonnát és a da
rált marhát, majd alaposan lepirítjuk. A húst ez
után felöntjük a fehérborral, és amikor az majd
nem elfőtt, hozzáadjuk a répát, a zellert, a fok
hagymát, a paradicsompürét és az alaplevet, és
az egészet alaposan összefőzzük. Minimum fél óra
elteltével, ha már kezd besűrűsödni a ragunk, hoz
záadjuk a tejszínt, sózzuk, borsozzuk és az egészet
még egyszer felforraljuk. Amikor kész, a tűzről le
véve belekeverjük a durvára vágott bazsalikomot
és spagettivel tálaljuk. Megszórjuk parmezánnal,
rukkolával, és extra szűz olívaolajjal locsoljuk.

Hozzávalók: 
50 g lila hagyma

300 g darált marhahús
100 g darált, vagy nagyon apróra

vágott szalonna
300 g paradicsompüré
60 g reszelt sárgarépa

60 g apróra vágott szárzeller
1 dl száraz fehérbor

1,5 dl alaplé
1 dl habtejszín

1 nagy marék friss bazsalikom
10 g zúzott fokhagyma

só, bors
rukkola

parmezán ízlés szerint

Bár korábban Nagy Eszter creatív chef készített már ha
sonló ragut, az olasz ételek közül a most ajánlott az
egyik kedvence. Akárcsak a milánói vagy a carbonara
„szószok”, úgy a bolognai körül is rengeteg tévhit ke
ring. A bolognai nem szósz, hanem ragu, és eredetileg
nem is spagettivel, hanem tagliatellével készítették.
Az, hogy miért nem hasonlít az otthon tálalt verziónk
az Olaszországban fogyasztottra, az bizony a téves el
készítési módban rejlik. Mi magyarok ezt is – mint
ahogy sok mást – jóval egészségtelenebbül, zöldség
nélkül főzzük. Íme az eredeti recept kicsit másképp.

SZERETETTEL
Olaszországból
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Gyôr-Újvárosban 613 nm-es tel-
ken, kétgenerációs családi ház el-
adó: 2 kétszintes családi ház, a na-
gyobb 144 nm, a kisebb 63 nm
alapterületû. A nagyobb ingatlan fél-
kész, a kisebb ház 1998-ban épült. 

Budai Mónika: 
30/640-8794

Családi ház ajándék borospincével!
Nyúlon 115 nm-es családi ház 20
nm garázzsal eladó. A telek 760 nm,
az amerikai konyhás nappali mellett
3 hálószoba kapott helyet. A ház 30-
as téglából épül.

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Szabadhegyen, új építésû tár-
sasházban 14,25 nm-es mélygarázs
beálló eladó/kiadó. Egyedi villanymé-
rôvel ellátott, elektromos gépjármû
töltésére is alkalmas. Bérleti díj:
27,5 E Ft/hó.

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Szabadhegy új, kedvelt lakó-
parkjában eladó ez az 1. emeleti, 45
nm-es, nappali+1 szobás, 7 nm er-
kéllyel rendelkezô lakás. Zárt udvari
gépkocsibeálló, önálló garázs és te-
remgarázs is vásárolható. 

Budai Mónika:
30/640-8794

Gyôr-Kisbácsán eladó új építésû,
72 nm-es, nappali+3 hálószobás,
földszinti lakás kis lakóközösségben.
Saját használatú kertrésze 263 nm,
dupla teraszos. Átadás várható idô-
pontja: 2019. év vége.

Horváth Csilla:
70/321-7759

Gyôr-Adyvárosban eladó 53 nm-es,
6. emeleti panellakás. Elosztása: 2
szoba+hall, a hallból is szoba lett ki-
alakítva. A ház fûtés-korszerûsített,
mûanyag ablakos, új radiátoros.
Több tároló is rendelkezésre áll. 

Tomena Ildikó: 
20/669-3903

Ár: 52,785 M Ft Ár: 36 M Ft 

Pannonhalmán, az apátság szom-
szédságában, új építésû, 72,69 nm-
es, nappali+3 szobás, erkélyes, elsô
emeleti, panorámás lakás eladó.  A
házban földszinti, kertes és emeleti,
erkélyes lakások közül választhat. 

Horváth Edina:
70/587-4020

Gyôr-Szabadhegy új lakóparkjában
eladó ez a földszinti, 62 nm-es, nap-
pali+2 szobás, 12 nm terasszal ren-
delkezô lakás, 79 nm saját kerttel.
Udvari gépkocsibeálló, önálló garázs
és teremgarázs is vásárolható. 

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

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó ez a
földszinti, 33 nm-es, nagy teraszos
lakás, 6 lakásos társasházban,
amely 2007-ben épült. Elosztása:
nappali + 1 szoba. A lakáshoz tarto-
zik egy szigetelt mobilgarázs is.  

Tomena Ildikó: 
20/669-3903 Ár: 22,8 M Ft 

Gyôr-Nádorváros csendes utcájá-
ban épül ez a 9 lakásos, liftes társas-
ház. Ez a lakás a tetôtérben találha-
tó, mérete: 55 nm, elosztása: nap-
pali+2 szoba. Várható átadás:
2020. május.

Tomena Ildikó:
20/669-3903 Ár: 25,5 M Ft 

Gyôr-Ménfôcsanak kedvelt, új
építésû részén eladó bruttó 71, net-
tó 55 nm-es, erkélyes, 2006-ban
épült lakás. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali+2 szoba+fél szoba. A
ház kívülrôl szigetelt.

Horváth Csilla:
70/321-7759 Ár: 33,5 M Ft 

Csend, nyugalom, madárcsicser-
gés! Nagyszentpál új építésû részén
eladó ez a 81 nm-es ikerház. Telek:
360 nm. Elosztása: 3 szoba+nappa-
li. Az ingatlanhoz 13 nm terasz tarto-
zik. Várható átadás: 2019. november.

Budai Mónika:
30/640-8794 Ár: 24,5 M Ft 

Idei átadású ikerház a Százszor-
szép lakóparkban: 84 nm-es, új
építésû ikerház, 787 nm-es telken.
Elosztása: nappali+3 szoba, háztar-
tási helyiség, kamra, 17 nm-es te-
rasz. a házaknak közös fala nincs! 

Tomena Ildikó: 
20/669-3903 Ár: 30,9 M Ft 

Csend, nyugalom, madárcsicser-
gés! Nagyszentpál új építésû részén
eladó ez a 91 nm-es ikerház. Telek:
470 nm. Elosztása: 3 szoba+nappa-
li. Az ingatlanhoz 13 nm terasz tarto-
zik. Várható átadás: 2019. november.

Budai Mónika: 
30/640-8794 Ár: 26,8 M Ft 

Ár: 28,5 M Ft 

Ár: 59,99 M Ft Ár: 21,9 M Ft 

Gyôr-Szabadhegyen új építésû,
79,21 nm-es, nappali+3 szobás, el-
sô emeleti, erkélyes lakás eladó kis
társasházban. A ház 30 cm-es tég-
lafalakkal épül, hôszigeteléssel, egye-
di kondenzációs kazánnal. 

Horváth Edina:
70/587-4020 Ár: 31 M Ft Ár: 2,75 M Ft Ár: 22,5 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy új lakóparkjában
eladó ez a 2. emeleti, 62 nm-es,
nappali+2 szobás, 8 nm erkéllyel
rendelkezô lakás. Zárt udvari gépko-
csibeálló, önálló garázs és teremga-
rázs vásárolható. 

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

GARÁZS
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sok foltosak, megint mások pedig
pöttyösek. Színük a világoskék és a
kékeslila között változhat, de más, új
színezetű hibridek is napvilágot lát
tak. Színei az orchideák esetében is
igazi különlegességnek számítanak.
Közös jellemzőjük, hogy egyegy szá

ron mindig több virág nyílik, illatuk
pedig nagyon kellemes.

A kertészetekben fellógatva állnak
katonás rendben csupasz gyökereik
kel. Természetes élőhelyén a
lecsorgó vízből és a le
vegő páratartalmá
ból szerzi a
m e g f e l e l ő
nedvességet
és tápanya
got. Napon
ta kell a gyö
kerét permetez
ni hígított tápoldat
tal. Hetente egyszer alaposan fel kell
szívatni a gyökereket vízbe merítés
sel. Júniustól novemberig rendszere
sen adjunk neki orchideatápoldatot.
Decemberben és januárban ne táp 
oldatozzunk. Ha ismételten virágzik,
akkor újra adhatunk neki tápanyago
kat. Nyáron minden öntözésnél lehet
az áztatóvízhez pár csepp tápot adni,
télen ritkábban tápozzuk. Gyökereit
ne takarjuk el, mert könnyen gombá

A vanda hazája DélkeletÁzsia tró
pusi vidéke, itt történik a különböző
változatok nemesítése is, valamint a
vad fajok begyűjtése. Eredeti hazája
Thaiföld és Tajvan, de Kínától a Fülöp
szigetekig sok helyütt fellelhetők. A
nemzetség mintegy 60 fajból áll, több
ségük epifita, azaz a fákon él a trópusi
esőerdőkben. A vandák igazi különle
gességek. Sajnos tömeges begyűjté
sük miatt megcsappant a természet
ben élő egyedek száma. A vad fajok
többsége védelem alatt áll, ezért jelen
tős számban szaporítják őket. 

Hatalmas virágai, nagy mérete, és
szabadon álló gyökerei tipikus esőer
dei növényt mutatnak. A feltűnő, kü
lönleges, nagyméretű virágok közé
tartozik. Egyes virágok csíkosak, má

Pápán jártam Gyuri bácsinál, aki híres orchideagyűjtemé
nyének éppen virágzó ékköveit mutatta be: méteres, gyer
mektenyérnyi virágoktól roskadó növényeit, a vanda (pár
toskosbor) nemzetség pompás példányait. Közben élvezet
tel mesélt élményeiről, amit a csodás virágok eredeti élő
helyén gyűjtött csokorba, hogy azután mások is részesül
hessenek belőle a beszámolója nyomán. Egzotikus utazá
sának részletei rendkívül érdekesek voltak, különösen,
hogy egy szakértő szemüvegén keresztül láthatjuk lel
ki szemeinkkel ezt a csodás világot. Elbeszélése alatt
szinte érezni lehetett a nehéz, fülledt, párás levegőt
és a 30 fokos hőmérsékletet.

m a g a z i n

SZERZŐ, FOTÓ: NAGY FERENC 

VANDA
az orchideák királynője

sodnak. Lakásban tartva, a 2030 fok,
valamint a napos, déli fekvésű, ablak
közeli hely az optimális számára, ár
nyékolással. Nyáron, kiakaszthatjuk a
teraszra, de erős napsütés ne érje,
mert levelei megégnek, megsárgul
nak. Nagyméretű üvegkaspóban is
tarthatjuk, de legalább hetente egy
szer a virágszárakig töltsük fel lágy
vízzel az üvegvázát, majd egy órával
később öntsük le a gyökerekről. Így
biztosíthatjuk neki a megfelelő párás,
nedves környezetet. Úgynevezett
mérsékeltházi tartást igényel. Párás,
középmeleg, az éjszakainappali hő

mérsékletingado
zást kívánó

n ö v é n y .
Néhány
példány
a k á r
m á s f é l

méteres
re is megnő.

A kertészeti
hibridek akár lakás

ban is tarthatók, kitartó kezdők szá
mára. Az igényesebb vad fajok csak
specialistáknak valók. Jól megterve
zett növényház, folyamatosan és kö
vetkezetesen tartott állomány akár
évtizedeken át is megörvendeztethe
ti gondozóját a vandák bőséges virág
zásával. Remélem, cikkünket olvasva,
önök közül néhányan kedvet kapnak
eme növények tartásához és gondo
zásához.
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Egy-egy száron
mindig 

több virág nyílik
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Zoo Show – Új, hangulatos esti bemutató a Zoo Arénában, a csimpánzkifutó
előtt. Az aréna befogadóképessége korlátozott, ezért kérjük, időben foglalják
el a helyüket! A későn érkezőket már nem tudjuk fogadni.

11.00 Zoo Show • 15.00 Zoo Show • 18.30 Esti Zoo Show 
• 20.30 Esti TalálkoZoo

Nem Szeretem Állatok bemutatása, bátorságpróba
16–21 óráig (a Terráriumháznál)

TapiZOO: különböző állatoktól származó tárgyakat érinthetnek meg
KígyóZOO: állatsimogatás (kígyó, teknős, agáma, madagaszkári 
bütykös csótány)

Ragadozók falatozása
Csak ezen a napon látható izgalmas látványosság, ahol megfigyelhetik,
ahogy ragadozóink a zsákmányukat becserkészni készülnek!
10.30 Jaguárreggeli • 17.30 Örvös medvék falatozása
• 19.30 Tigrisek vacsorája • 21.15 Vadkutyák vadászata

KalandoZoo program • Látványetetések egész nap
10.20 Tengerimalac‐vonat • 12.00 Vidraetetés • 12.30 Állati TalálkoZoo a be‐

járatnál • 13.00 Zsiráfetetés • 14.00 Gibbonetetés • 14.30 Gyűrűsfarkúmaki‐etetés
• 16.00 Ormányosmedve‐etetés • 17:00 Tapírcsalád etetése • 17.30 Tengerimalac‐
vonat • 18.00 Zsiráfetetés • 19.00 Vidravacsora • 20.00 Apellalakoma

Az egyes programok láthatósága a kifutók méretéből adódóan korlátozott. Az
etetések csak közvetlenül a kifutók előtti területről megfigyelhetőek, ezért felhívjuk
a látogatóink figyelmét, hogy korábban érkezzenek a kijelölt helyszínekre, hogy jól
láthassanak. A rendezvény az állatkert jelenleg érvényes jegyáraival látogatható.

A jegyek a rendezvén napján, az állatkert jegypénztárában 21 óráig vásá
rolhatóak meg. Előzetesen: az állatkert jegypénztárában, nyitvatartási időben.
Online: shop.zoogyor.com oldalon is megválható.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A hangulatosan megvilágított sétá
nyokon izgalmas programokkal foga
dunk mindenkit. Az Állatkertek Éjszaká
ja külön programjai 16 óra után kezdőd
nek. Csak ezen az estén, izgalmas látvá
nyossággal kedveskedünk az érdeklő
dőknek. Megfigyelhetik, ahogy a raga
dozóink elkapják a zsákmányukat. A tig
riscsaládunk antilopokra vadászik, a
medvék falatoznak, a program zárása
ként pedig, a különleges vadkutyacsa
pat is megtömheti a hasát.

Az érdeklődőket különleges, a kol
légáink által élőben közvetített látvá

Programok

nyetetésekkel is várjuk, ahol többek
között a csuklyás majmok, a tapírcsa
lád, vidrák, zsiráfok és az örvös med
vék etetését is megfigyelhetik, sőt
néha a részeseivé is válhatnak.

Ebből az alkalomból hangulatos,
esti showra és „Találkozoora” is ké
szülünk a bemutató állataival. 

A hüllőház mellett, „bátorság
próbát” tehetnek az erre vállalkozó
látogatók, ahol a TapiZooLáda kin
csein kívül a „nem szeretem” álla 
tokkal, hüllőkkel és csótányokkal is
találkozhatnak.

TE IS OTT LESZEL
az Állatkertek Éjszakáján?
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A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja a
lakosságot, hogy a Reptéri úti hulladék
udvar augusztus 31én, szombaton zárva
tart. Aznap 8 és 16 óra között Ménfőcsa
nakon, a vasútállomás melletti rakodóté
ren, a LAVILL telephelyével szemben mű
ködő kihelyezett gyűjtőponton van lehe
tőség a hulladék díjmentes elhelyezésé
re. A szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy
veszélyes hulladéknak számító anyagok
átvételére az ideiglenes gyűjtőponton
nincs lehetőség.

A Barátság Sportpark Győr és Ady
város egyik legnépszerűbb közösségi
tere. Játék és sporteszközök, foci és
kosárlabdapályák, komplett, ingyene
sen használható fitneszpark áll a lá
togatók rendelkezésére. Radnóti
Ákos alpolgármester, a városrész ön

A városi faállomány kezelőjeként
a GyőrSzol Zrt. nagy figyelmet fordít
a növényápolási munkákra. A lakos
sági bejelentések és a kertészek ész
revételei alapján napjainkban is zajlik
a közterületi fák elszáradt ágainak le
vágása. A biztonsági, biológiai és esz
tétikai szempontból is fontos tevé
kenység a lombos fákon végezhető,
mert ekkor válnak láthatóvá azok az
ágak, amelyek esetlegesen elszárad
tak. A munka elvégzéséhez a szakem
berek szükség szerint kosaras darus
autót is használnak, így a magasban
lévő elszáradt faágak is eltávolítható

Kiemelten nagy népszerűségnek örvend a gyermekek körében a GyőrSzol Zrt.
üzemeltetésében lévő, a Bisinger sétányon található vizes játszótér. A vakáció vé
gét követően a létesítmény szeptember 2án, hétfőn bezár. Az ilyenkor szükséges
munkálatok részeként a szakemberek lezárják a csobogókat és téliesítik a vízgé
pészeti berendezéseket. A vizes játszótér jövőre a gyermeknapon nyit ki újra.

KÖZMEGHALLGATÁS

A Győri Német Önkormányzat közmeghallgatást tart szeptember
4-én, szerdán 10 órától az önkormányzat Kazinczy u. 4. sz. alatti nagyter-
mében. Várják az érdeklődőket.

BEZÁR a vizes játszótér

hulladékudvar

ZÁRVA le
sz

a Reptéri úti

LEVÁGÁSA
ak. A program szerint végzett tevé
kenység során eltávolítják a fák tövé
nél kinövő, nemkívánatos sarjhajtá
sokat is. A száraz faágak levágását az
őszi lombhullás kezdetéig végzi a
GyőrSzol Zrt., ezt követően ősztől ta
vaszig koronaalakító metszéssel tart
ják karban a fákat. Az ütemezett nö
vényápolási munkák alól kivételt ké
peznek az élet és vagyonvédelmi
szempontokból azonnali beavatko
zást igénylő esetek. A GyőrSzol Zrt.
említett feladatai mellett metszési
munkálatokat más szervezetek is vé
geztethetnek.

ELKÉSZÜLT 
kormányzati képviselője fontosnak
tartja, hogy a környezet is megfelelő
színvonalú legyen a látogatók számá
ra, ezért kezdeményezte, hogy a
zöldterület fenntartását automata
öntözőrendszer segítse. A rendszer
kiépítésének első üteme már az el

az öntöző 

Száraz faágak 
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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

´́ ´́

Álláshirdetés

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

´́

´́ ´́
´́ ´́

múlt évben megtörtént, most a má
sodik ütem kivitelezése is befejező
dött már augusztus elejére.

Radnóti Ákos alpolgármester az
újabb fejlesztésről elmondta: az elmúlt
évben a park Szigethy Attila út és Ifjú
ság körút által határolt részén építették

ki az automata öntözőrendszert. Most
a sportpályáktól a Kodály Zoltán utca
felé eső területen kapott korszerű víz
ellátást a gyepfelület és a növényzet.
Ezzel gazdaságosabbá és nem utolsó
sorban hatékonyabbá válik a park fenn
tartása, hiszen a nyári kánikulában a ké

zi öntözés nem is elegendő a zöldterü
let jó állapotának megőrzéséhez. A ter
vek szerint a későbbiekben megtörté
nik az öntözőrendszer bővítésének har
madik üteme, ezzel a Barátság Sport
park zöldfelületének teljes lefedettsé
ge biztosított lesz.

rendszer bővítése a Barátság Sportparkban Szöveg: GyőrSzol Zrt.

Az időjárási előrejelzések szerint idén is esős évszak követi a nyári kánikulát. A híradásokban szinte
naponta látunk felvételeket pusztító záporokról, villámárvizekről. Augusztus 25én, vasárnap kora haj
nalban városunkra is hasonló mennyiségű csapadék zúdult le. A meteorológiai intézet likócsi mérőál
lomásán 38 mm csapadékot regisztráltak.

esős évszak közeleg?

A Belváros–Nádorváros–Adyvá
ros–Szabadhegy tengelyen rendkívül
intenzív viharzóna vonult végig. Itt, a
Likócson mért értéknél több csapa
dék hullott, az 50 mmt közelíthette
meg a mennyiség. A mélyebb fekvé
sű útszakaszokon, területeken a zá
port követően az úttesten összefüg
gő volt a vízborítás. Helyenként 1,5
2 órára volt szüksége az elvezető
rendszernek, hogy megbirkózzon a
közel 130 ezer m3 mennyiségű vízzel. 

Az ilyen brutális mennyiségű csa
padék mindig kárt tesz az elvezető

rendszerekben is. A Tihanyi Árpád út
kórház melletti szakaszán és a Bartók
Béla úton csatornafedelek sérültek.
Könnyen lehet, hogy a csatornavizs
gálatok során további meghibásodá
sokat tárunk fel. 

A vízmű diszpécserszolgálatára
aznap délelőtt húsz víznyelődugu
lásról érkezett bejelentés. A felhő
szakadás első perceiben az utcán
összegyűlt faleveleket, szétszórt
gyepnyiradékot a víznyelők fölé
sodorja a csapadékvíz. Nagy fel
adat előtt álltak, állnak a víznyelő

tisztítók és a közterületeket tisztí
tó munkatársak, mert több helyen
kupacokban áll a falevél a víznye
lők felett, szabaddá kell tenni a rá
csokat. 

Arra kérjük a területek kezelőit, le
hetőség szerint tartsák tisztán a víz
nyelők környékét, hogy azok teljes
kapacitással működhessenek.

Ha eltömődött rácsokat, vagy fel
iszapolódott víznyelőt látnak, kérjük,
jelezzék a 0680/204086os telefon
számon, vagy az iktato@pannon
viz.hu címen. 

ŐSZ HELYETT
Szöveg és fotó: PannonVíz Zrt.



OKTATÁS

Német tanítást, korrepetá
lást vállalok gyerekeknek,
kedvező áron. Érd.: 06
30/2789320

EGYÉB

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: 0670/640
5101. Díjtalan értékbecslés! 

Kékfrankos és olaszrizling
borszőlő eladó Felpécen.
120 Ft/kg. Érdeklődni: 06
70/5239281.

elszállítom felesleges holmi
ját. Érdeklődés telefonon:
0620/9967268

Kertek rendezését, fűkaszá
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. Érdeklődni
lehet a +3620/5172701 te
lefonszámon.

Ablak, redőny, okosredőny,
szúnyogháló, zsaluzia, reluxa,
szalagfüggöny, gurtnicsere,
redőnyjavítás. Ingyenes fel
mérés! Telefon: 0670/233
9213.

Szobafestést, mázolást, tapé
tázást, tisztasági festést, la
minált padlók lerakását vál
laljuk. Érdeklődés telefonon:
0670/2458931

dunyhát készítek kívánt mé
retre. Tel.: 0696/423342.

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes fel
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06
20/2399198.

Gyomirtás, növényvédelem,
garanciával szakembertől.
0670/3848217

Autómentés, baleseti men
tés, autószállítás 0–24h. D
CAR KFT. Telefonszám: 06
30/5275563.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvá
gás, fakivágás, gyökérkivétel,
fametszés, faültetés, bozótir
tás! 0630/4036810; 06
96/826322.

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

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

Vállalom limlomjának elszál
lítását, megbízható csapat
vagyunk. Hívjon bizalommal,
ár megegyezés szerint.  06
70/5146990

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

Lomtalanítást vállalok, elta
karítom limlomját, ingyen
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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!

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

ÁLLÁS

ViolaHús Kft. álláshirdeté
sek: hentes, csomagoló, C
kategóriás gépkocsivezető,
karbantartó (4 órás). Érdek
lődni: telefonszám: 
0696/511720, email:
info@violahus.hu

4 vagy 6 órában konyhalányt
keresünk, déli időszakba. Je
lentkezni telefonon a
96/431330as, vagy a
30/8112020as számon,
vagy személyesen a Marcal
Étteremben lehet.

Dinamikusan fejlődő győri
székhelyű cégünkhöz kere
sünk férfi munkatársakat.
Előkészítő, porfestő munka
körbe. Légy rátermett, akár

festő szakmában, fémipar
ban jártas. A többit megta
nítjuk. Jelentkezni bérigény
megjelölésével, az
info@acelplusz.hu email cí
men lehetséges!

SZOLGÁLTATÁS

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

Villanyszerelést és villanyboj
lerek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Érd.: 06
70/3846557.

Gondolja meg! Életének egy
harmadát ágyban tölti. Toll
tisztítás Győrben. Tisztított
tollából paplant, párnát vagy



900 nm kert eladó. Győr, Ba
nai út közelében. Villany van.
0630/9915608

KIADÓ

Balatonfüredi apartman,
part közelben, Horváth Mi
hály u., újszerű, igényes, jól
felszerelt,  kiadó! Ingyenes
zárt parkoló. Ár: 20.000–
22.000 Ft/45 fő/nap. Tele
fonszám: 0630/4286171.
Dr. M.né

GyőrRévfaluban, a Széche
nyi István Egyetemnél 23
személy számára (egyete
mistáknak) lakás egy bérle
ti jogcímre 2019. szeptem
bertől kiadó. Érdeklődhet
az igénybevételi havidíjjal
és a lakással kapcsolatban
az alábbi telefonszámon:
0630/7673923. 
Szalay Géza

Kiadó szoba! Ikva utca, 2.
emeleti, 4 szobás lakás nagy
és közepes szobája kiadó. A
lakás felszerelt, WiFi van. Ka
ució: 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.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi 1 szobás, 37 nmes,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse
rélne, belvárosi, révfalui, sárá
si, pinnyédi, nádorvárosi, jan
csifalui, ménfőcsanaki, 37 nm
nél nagyobb, határozatlanha
tározott idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 630)

Belvárosi 2 szobás, 69 nm
es, összkomfortos, határozat
lan bérleti szerződéses la
kást cserélne, belvárosi, rév
falui, szigeti, nádorvárosi, 80
nmnél nagyobb, 3–5 szobás,
határozatlanhatározott ide
jű bérleményre. (Hirdeté s 
szám: 632)

Marcalváros I. 2 szobás, 53
nmes, összkomfortos, hatá
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 53 nmesnél
nagyobb, határozatlanhatá
rozott idejű összkomfortos,
bérleményre. Újváros, Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetés 
szám: 635)

Gyárvárosi 2 szobás, 48 nm
es, komfortos, határozott

160 les öntöttvas szőlőprés,
3 db szüretelő káddal eladó.
Érdeklődni naponta 20 óra
után. 0630/4826009

Páncéltőkés Pianínó barna
színben, polyester bevonat
tal, szép állapotban eladó.
Érdeklődni naponta 20 óra
után. 0630/4826009

Könyveket, útinaplókat, jegy
zeteket és térképeket kere
sek Északi és Délisarki ex
pedíciókról, földrajzi felfede
zésekről. 0620/9225716. 

Kéziszerszámokat, kalapácso
kat, kulcsokat, fogókat, satu
kat, kisgépeket, kerti szerszá
mokat, komplett műhelyeket
vásárolok. 0620/4153873.

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

Adyvárosi, 9. emeleti, 62
nmes, 3 szobás lakás eladó.
0630/5700508
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

bérleti szerződéses lakást
cserélne 1 szobás, 24–30
nmes, határozatlanhatáro
zott idejű bérleményre. Lift
nélküli házban max.1 emele
tig.  Sziget, Újváros, kizárva.
(Hirdetésszám: 636) 

Nádorvárosi 1 szoba, 43
nmes, összkomfortos, hatá
rozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 50–68 nm
es, 23 szobás, gyárvárosi,
nádorvárosi, szabadhegyi
határozotthatározatlan ide
jű bérleményre. (Hirdetés 
szám: 637) 

Vizsgaidôpontok:
október 19., jelentkezés: szeptember 16.
november 23., jelentkezés: október 22.

Újra indul a telc államilag 
ELISMERT NYELVVIZSGA 
Gyôrben a TIT Pannon Egyesületnél.

Jelentkezés, infó: www.telcvizsga.hu
Gyôr, Munkácsy Mihály u. 6. • 96/525-060
gyor@titpannon.t-online.hu • www.titpannon.hu

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 

ÔSZI ZENÉS PROGRAMOK
Szeptember 6., péntek 18 órától

SZÓRÁDI ÁRPÁD ELŐADÓMŰVÉSZ 
ZENÉS-TÁNCOS ESTJE

Belépő ára vacsorával együtt: 2000 Ft/fő

Szeptember 13., péntek 18 órától
MAGYARNÓTA ÉS OPERETT EST

Nagy Ibolya énekművész és Sebestyén Tamás előadóművész
Zenei kíséret: Németh Rudolf és zenekara

Belépő ára vacsorával együtt: 4500 Ft/fő helyett 3500 Ft/fő

www.vidrauszoiskola.hu

ŐSZI ÚSZÓTANÉV KEZDÉS Az első 

alkalommal 

mindenkinek

INGYENES!

és a Győri Úszó Sportegyesület

SZERVEZÉSÉBEN

A Vidra úszóiskola

JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS:
06-70/947-9409 

Kovács Aliz szervező manager
06-30/272-2064 

Rákosfalvy Ferenc ügyvezető

Jelentkezés a késŐbbiekben is
folyamatosan!

úszásoktatás, kondicionáló úszás, edzés
óvodások, gyermekek, diákok, felnőttek 

számára, kezdőknek és haladóknak.

A foglalkozások a győri Aqua, Magyar Vilmos, 
Móra és Sátoros Uszodákban történnek.

Uszodánként különböző beosztásban (részletek a honlapon).

Kezdés: 2019. szeptember 16-tól

Felnőtt úszásoktatás, edzés: 
hétfő, szerda, péntek: Sátoros Uszoda,

kedd, csütörtök: Aqua Uszoda

BEIRATKOZÁS:
2019. szeptember 13-án pénteken

15:00–18:00 a Sátoros Uszodában
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A  helyes megfejtést jövő hét szerdáig küldheti be szerkesztőségünkbe: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a
vagy jatek@gyorplusz.hu. A szerencsés megfejtő nyereménye Alexay Zoltán A természet képekben című könyve. 
Előző rejtvényünk nyertesét emailben, illetve postán értesítjük.
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A bajnokságban, a Magyar Kupá
ban és a Bajnokok Ligájában is cím
védő győriek klubelnöke, Bartha
Csaba leszögezte, a címvédés a cél
juk mindkét hazai sorozatban. Danyi
Gábor igazán magasra tette a lécet,
hiszen vezetőedzőként az első sze
zonját veretlenül zárta. A sikercsa
patból távozott többek között Tomo
ri Zsuzsanna, a holland Cornelia
Nycke Groot, a román CrinaElena
Pintea és a norvég Nora Mörk, az
ugyancsak norvég Veronica Kristian
sen pedig továbbra is sérüléssel
küszködik, ezért a visszatérésének
időpontja kérdéses, a keret mind
ezek ellenére nem gyengült. Érke
zett például a Ferencváros jobbszél
sője, Faluvégi Dorottya, a Metz fran
cia beállója, Beatrice Edwige, a Bu
ducnost Podgorica montenegrói
jobb átlövője, Katarina Bulatovic, a

CSM Bucuresti norvég jobbátlövője,
Amanda Kurtovic, illetve Siófokról az
irányítóként és átlövőként is bevet
hető francia Estelle Nze Minko.

A női NB Iben továbbra is 14 csa
pat vesz részt, valamennyi helyezés
a 26 fordulóból álló körmérkőzéses
rendszerben dől el, rájátszást nem
rendeznek. Már az első hétvégén két
rangadót játszanak az élvonalban,
ugyanis szombaton a Ferencváros az
Érd otthonába látogat, vasárnap pe
dig a Siófok a Győr vendége lesz. A
Győr és az FTC először december 29
én találkozik Budapesten, a kisalföldi
megyeszékhelyen pedig május 2án
csapnak össze. A kumamotói olim
piai kvalifikációs világbajnokság mi
att november közepe és december
vége között nem rendeznek mérkő
zéseket, az utolsó forduló pedig
2020. május 23án lesz.

Elkezdődött a női kézilabda NB I új idénye, amely várhatóan ismét a Győr,
a Ferencváros és a Siófok versenyfutását hozza majd a dobogós helyekért.

CÍMVÉDÉSEKRE
készül az Audi ETO

Nyáron is ritka volt az üresjárat az
Olimpiai Sportparkban (OSP), szeptem
bertől, az iskolakezdéssel pedig újra
maximális fordulatszámon pörög majd
az élet Magyarország egyik legmoder
nebb multisportlétesítményében. A
kilenc szakosztállyal működő Győri At
létikai Club (GYAC) várja azokat, akik
szeretnének nagyszerű közösségben,
kiváló körülmények között sportolni
„Az iskolát most elkezdő 6 évesektől a
felnőttekig szeretettel várunk bárkit,
aki még nem választott magának
sportágat, és azokat is, akik szeretné
nek kipróbálni valami számukra eddig
ismeretlent. Jelenleg ezerötszáz spor
tolónk van, ez a létszám folyamatosan
nő, reméljük, a szeptemberi iskolakez
déssel és a gyerekek sportágválasztá
sával is gyarapodni fog a létszámunk.
Az edzések mindegyik szakosztálynál
igazodnak az iskolaidőhöz, az OSP
ben pedig olyan helyiségek is a fiata
lok rendelkezésére állnak, ahol nyu
godtan tanulhatnak az edzések előtt,
után” – mondta Petrahn Barbara két

szeres olimpikon atléta, a GYAC klub
menedzsere.

A GYAC nyári sporttábora is rendkí
vül sikeres volt, öt turnusban csaknem
120 gyerek kóstolhatott bele az atlétika,
az evezés, a birkózás, a judo, a tenisz, a
torna, a kerékpár és a súlyemelés vilá
gába. „Biztos vagyok benne, hogy a tá
borozó gyerekek közül is sokan lesznek
szeptembertől az egyesület tagjai vala
melyik szakosztályunknál. Vannak olyan
fiatalok, akik az egyhetes tábor után a
következő turnusra is beiratkoztak” –
tette hozzá a GYAC klubmenedzsere.

Az egyesület a tavaly megrendezett
első nyílt napja után szeptember 21én
második alkalommal is megnyitja kapu
it az érdeklődők előtt, így az a szombat
is nagyszerű alkalom lesz a gyerekek
nek a sportágválasztásra. A programok
10 órakor kezdődnek és 13 óráig tarta
nak, ekkor bárki kipróbálhatja azokat a
sportágakat, amelyek a GYACnál az
Olimpiai Sportparkban működnek. A
Futóklub pedig egy 2000 méteres fu
tással várja a nyílt nap látogatóit. 

A GYACVárja az iskolásokat 
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PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben
SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a  06-70/422-2599-es
és a 06-70/418-9038-as 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

Másodszor tartják meg szeptember 6án a Futball
Éjszakája elnevezésű országos programsorozatot,
amelyhez az NB Ies klubok mellett, másod és har
madosztályú egyesületek is csatlakoztak, ezek között
a klubok között ott van az ETO FC is. A Múzeumok
Éjszakája és a Színházak Éjszakája mintájára elindított
rendezvénysorozaton tavaly 24 helyszínen közel 20
ezren vettek részt a mintegy 250 programon. Idén
ezt is felülmúlhatja a rendezvény. A szervezők célja
változatlan: népszerűsíteni a nagyon szeretett, de
ugyanakkor sokat szidott magyar labdarúgást, bete
kintést nyújtani a klubok életébe, ezáltal a sportágat
közelebb hozni a szurkolókhoz.

Az országos program keretében szeptember 6
án, pénteken megnyílnak a legnagyobb hazai csa
patok edzőpályái, öltözői, a stadionok nézők elől
egyébként rejtett részei, például a rehabilitációs

Az utánpótlás kickbox Euró
pabajnokság megnyitójára szin
te teljesen megtelt hétfőn az
Audi Aréna. Az 1600 sportolóval
a kísérőkkel, edzőkkel, családta
gokkal együtt összesen 2500
3000 ember érkezett csak e mi
att az esemény miatt a városba.
A mostani Európabajnokság a
rekord létszám mellett azért is
különleges, mert itt versenyez

A FUTBALL ÉJSZAKÁJÁN
helyiségek, fitnesztermek. A szurkolók az ETO
Parkban egyebek mellett olyan sportfoglalkozáso
kon vehetnek részt, mint a kapusedzés, technikai
képzés és más egyéni fejlesztések, de lesznek ve
télkedők is, így tizenegyes párbajban, dekázásban,
teqballban, célba rúgásban, vagy lábteniszben is
összemérhetik tudásukat a vállalkozó kedvűek, az
ETO egyegy futballistájának segítségével. Az ETO
Parkban 17 órakor kezdődnek a programok, 21
órakor az ETO Old Stars a Gyirmóti Öregfiúkkal,
22.30kor a Szurkolói csapattal játszik gálamecs
cset, amelyen az Auróra együttes is részt vesz. A
közönségtalálkozó az ETO NB IIes együttesének
játékosaival 22 órakor kezdődik. A Futball Éjszaká
ja programjai részben előzetes regisztrációhoz kö
töttek, amit az érdeklődők a futballejszakaja.hu
weboldalon tehetnek meg.

Az ETO is várja a szurkolókat 

hetnek először Ebn a gyermek
korosztály tagjai. A 7–9 évesek
pointfighting szabályrendszer
ben küzdenek az érmekért. Mel
lettük még három korcsoport
ban mérik össze tudásukat a
résztvevők, a legidősebbek a 18
évesek. A 2017es budapesti fel
nőtt vbhez hasonlóan, a sport
ág mind a hét szabályrendszere
bemutatkozik a vbn, a küzdelmi

szakágak mellett formagyakorla
tokat is láthat a közönség. Az Ebt
nyolc tatamin és három ringben
bonyolítják le. A magyarok esé
lyesek arra, hogy az éremtáblá
zat első három helyének vala
melyikén végezzenek. A hazai
válogatott a legnagyobb küldött
ség, 180 fővel. Az Európabaj
nokságon pénteken és szomba
ton is a döntőket rendezik.

KICK-BOX EB
Rekord létszámú mezőny
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Magyarország öt arany, négy
ezüst és három bronzéremmel fejez
te be a múlt héten tartott szegedi ka
jakkenu világbajnokságot, így az ösz
szesített rangsor harmadik helyén vég
zett. Olimpiai számokban két arany,
egy ezüst és egy bronzérem volt a ma
gyar termés, amivel a németeket és Kí
nát előzve ebben az összevetésben, az
első helyen végeztek a mieink, és 12
olimpiai kvótát szereztünk.

Győrt a világbajnok kajakos Kopasz
Bálint, a kétszeres ezüstérmes Balla Vi
rág–Devecseriné Takács Kincső kenus
páros, valamint Kammerer Zoltán és
Erdőssy Csaba képviselte. Kopasz Bá
lintot nem zavarták meg riválisai, tak
tikus versenyzéssel magabiztosan győ
zött K1 1000 méteren. A Graboplast
Győri VSE klasszisa a döntő után el
mondta: legnagyobb ellenfelei, a cseh
Josef Dostal és a portugál Fernando Pi
menta fizikailag ugyan erősebbek nála,

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: aug. 30—szept. 5.

Bôrös sertéscomb

899 Ft/kg

1499 Ft/kg

Pecsenyekacsa

899 Ft/kg

Pick füstölt tarja

Persil mosópor, 
90 mosás
44,43 Ft/db

3999 Ft/cs

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

219 Ft/db

239 Ft/db

1db Rama kocka 250 g
vásárlása esetén

1 db Rama vaníliás cukor
AJÁNDÉK!
250 g,  956 Ft/kg

és a táv elején el is tudtak menni tőle,
de ez nem zavarta meg, mert látótá
volságon belül tudott maradni.  „Na
gyon szerettem volna őket legyőzni, és
gondoltam, ennél jobb hely és lehető
ség nem is kell rá, mint Szegeden, ha
zai közönség előtt egy vbdöntőben.
Az utolsó 50 méteren ki tudtam nézni
oldalra, láttam, hogy megnyugtató az
előnyöm, így kicsit kiengedtem, mert
addigra már nagyon nagy volt a nyo
más a fejemen” – mondta az aranyér
mes. „Óriási boldogság, hogy nyerhet
tem itt, Szegeden, a kedvenc pályá
mon, a fantasztikus közönség előtt.
Rég voltam ilyen boldog, ezt tervez
tem, ezt a formát. Sokat számított,
hogy otthon pihenhettem a saját
ágyamban és a legjobb minőségű éte
leket ehettem, köszönhetően a diete
tikusomnak és az édesanyámnak” –
tette hozzá Kopasz Bálint, aki olyan
aranyérmet szerzett meg, amire 22

éve várt a magyar kajakkenu sport.
Bálint pontosan akkor született, ami
kor Storcz Botond világbajnok volt
1997ben, ugyanebben a számban,
azóta nem született magyar siker.

A Balla Virág–Devecseriné Takács
Kincső győri kenus egység előbb az
olimpiai programban szereplő 500
méteren lett ezüstérmes, majd szűk
egy órával később – amelybe belefért
az éremátadójuk is – 200 méteren is
másodikként ért célba. „Nagyon nem
szeretnénk, hogy az olimpián kínai ri
válisaink ennyivel gyorsabbak legye
nek nálunk. Kemény felkészülés vár
ránk” – mondta Balla Virág.

A válogatott legrutinosabb tagja,
a 41 éves Kammerer Zoltán Gál Péter
Istvánnal kajak páros 1000 méteren
a 8. helyet szerezte meg. A szintén
győri Erdőssy Csaba pedig az 1000
méteres távon a 4. helyezett kajak
négyes vezérevezőse volt a vbn.

GYŐRI ÉRMEK
a szegedi világbajnokságon

Működésének lényege, hogy a
sportoló alatt elindul egy műanyag
borítású padló, amelyen úgy kell kor
csolyáznia, mintha a jégen lenne. A
játékos mozgását kamerák és szenzo
rok követik, amelyek révén utóbb
egyrészt kielemezhető, hogy milyen
erősségei és hibái vannak a mozgásá
ban, másrészt a kis távolság miatt bi
zonyos mozgástípusok hatékonyab

Modern technika segíti
Magyarországon egyedülálló jég
korongfejlesztő eszközt adtak át a
Győri NemakDana Jégsport Cent
rumban, amely a sportolók moz
gását egyénileg tudja megvizsgál
ni és fejleszteni.

mondta, hogy a sátorponyva fedé
sű Dana Műjégpálya mellett épülő
Nemak Jégcsarnok munkálatai a fi
nisbe értek. A létesítmény készült
ségi szintje 8085 százalékos. Jelen
leg a belső gépészeti munkák zajla
nak, amelyet az egész évben hasz
nálható pálya kiöntése, majd a lelá
tók kiépítése követ.

Az összesen 1800 ember befoga
dására képes csarnokot várhatóan jö
vő év elején adják át.

A Győri NemakDana ETO HCban
jelenleg mintegy 250 gyermek sportol,
már óvodáskortól. A klub célja, hogy
utánpótlásnevelésen keresztül egy el
ső osztályú férfi csapata legyen. Jelen
leg legmagasabb szinten az U20as
korosztályban versenyeznek.

ban és könnyebben begyakorolha
tók, mint jégen.

Az eszköz nemcsak a korcsolyázás
technikájának fejlesztésére, hanem
a korongkövetési és lövési technika
fejlesztésére is alkalmas. Ilyen Ma
gyarországhoz legközelebb Ausztriá
ban és Csehországban működik.

A Dana Jégcsarnokban található
központ közel 120 millió forintba ke
rült, az összeget a klub a Magyar Jég
korong Szövetség (MJSZ) eszközfej
lesztési pályázatán nyerte. Az egye
sület egyfajta koordinációs és fejlesz
tő szerepet tölt be, ezért a központot
más klubok csapatai is használni tud
ják a jövőben.

Szilasi Péter Tamás, a Győri Ne
makDana ETO HC alelnöke el

a jégkorongozókat
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