Győr-Moson-Sopron megyében 1,663 milliárd forintból 87 településen 110 templom, imaház, plébánia újulhat meg a Magyar Templomfelújítási Program
keretében, Magyarország kormánya támogatásával.

A LELKI ÉLET IS ÚJRAINDUL
A PANDÉMIA UTÁN
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A Magyar Templomfelújítási Program keretében
Győrben és térségében is számos templom
megújul. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség
egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára Győrben, a Szent Imre-templomnál
tartott sajtótájékoztatón bejelentette, a kormány
húsvétkor döntött, hogy folytatódik hazánk egyházi épített örökségének megújulása. Összesen
26 milliárd forintos támogatásból 1800 templom, imaház, plébánia megújítása valósulhat
meg, melyből 400 a határon túli magyar lakta területeken történik. „A másfél év pandémiás időszak után újraindítjuk nemcsak a gazdaságot, de
a lelki életet is. A megújuló egyházi épületek pedig javítják a településképet, szépítik a környezetünket” – hangsúlyozta Soltész Miklós.
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
bejelentette, körzetében Győrben, Nagybajcson
és Véneken újulnak meg a templomok, 123 millió

forintból, 9 egyházközségben.
„Fontos az infrastruktúra de a lelkek karbantartása, a közösség építése
még annál is fontosabb” –
emelte ki a politikus.
A plébánosoknak, lelkészeknek mondott
köszönetet a járvány idején nyújtott segítségért, támogatásért Kara Ákos országgyűlési
képviselő. Körzetében 16 településen 291 millió
forintból 20 projekt valósulhat meg, többek között a Szent Imre-templom is részesül a támogatásból. „A Magyar Templomfelújítási Program
egészíti ki azt a korábbi helyi, közösségi és kormányzati támogatást, amelyből jelentős felújítások, fejlesztések zajlottak, ilyen volt az általam
kezdeményezett győri evangélikus sziget megújítása is” – emlékeztetett a képviselő.

KARA ÁKOS FOGADÓÓRÁJA KERÉKPÁROSOKNAK
A győri országgyűlési képviselő lapunknak
elmondta, hogy fejlesztésekkel kapcsolatban sok ötletet, véleményt kapott kerékpározást kedvelőktől. Különösen az utóbbi
időszakban érkezett hozzá sok-sok felvetés, javaslat, amikor egyre inkább láthatóvá vált az általa kezdeményezett Győr–
Pannonhalma kerékpárút megvalósítása.
„Mindezek miatt elhatároztam, hogy Győr
és a térség országgyűlési képviselőjeként
rendhagyó fogadóórákat szervezek – két
helyszínen – kerékpárosoknak, kerékpározást kedvelőknek. Jó hangulatú találkozások voltak Tényőn és Écsen is. Természetesen a Győr–Pannonhalma kerékpárút
melletti, écsi vasútállomáshoz jöttek el
többen. Ott kifejezetten sokan voltunk.”
Kara Ákos azt is hozzátette: „Köszönöm a

sok-sok ötletet és véleményt, mind a kerékpáros fogadóórákon elmondottakat,
mind a Facebook-oldalamra írt, illetve az emailen keresztül megküldött javaslatokat
is.” A képviselő a javaslatok mindegyikét
továbbítja az érintett állami szervezetek
számára. Az ötletek között vannak olyanok, amelyek a győri önkormányzat hatáskörébe tartoznak, ezekben pedig egyeztetést kezdeményez Győr polgármesterével.
„Miután nagy volt az érdeklődés és pozitívan is fogadták ezt a kezdeményezésemet,
ezért a jövőben folytatom ezeket a találkozókat is, és a személyes, valamint a telefonos fogadóórák mellett időről időre ismét szervezek majd kerékpárosoknak külön is országgyűlési képviselői fogadóórát”
– mondta el Kara Ákos.
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KÖZGYŰLÉSI SZÓCSATÁK, AZ ELLENZÉKIEK EGYMÁST IS HAZUGOZTÁK

SIKERES, DE NEM GAZDASÁGOS
A HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Főleg két téma hozta izgalomba azokat a győrieket, akik elmentek a járvány okozta vészhelyzet utáni első
közgyűlésre. A belvárosiakat az érdekelte, milyen rendeletet alkotnak az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről. Dr. Dézsi Csaba András polgármester javaslatára további egyeztetés végett ezt a témát levették a napirendről. A másik az ellenzéki sajtó által folyamatosan ébren tartott téma, a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (GYHG) beszámolója volt.
Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

A

hogy várható volt, Pollreisz Balázs (MSZP)
szőnyegbombázással esett neki a GYHG
ügyvezetőjének és a polgármesternek.
Herceg Sándor Ottó, a nonprofit cég ügyvezetője elöljáróban elmondta: tavaly december
18-a óta vezeti a társaságot, a polgármestertől
azt a megbízást kapta, hogy vizsgálja át az eddigi működést és racionalizálja a kiadásokat.
Azonnal egy budapesti ügyvédi irodával vizsgáltatott át minden szerződést büntetőjogi
szempontból. Azt a szakvéleményt kapta, hogy
szerintük bűncselekmény nem történt. Számos
szerződés műszaki tartalmát módosították, illetve a költséghatékonyság jegyében többet
meg is szüntettek.
A cég pénzügyi helyzetéről szólva megjegyezte: az éjszakai szemétszállítás negyed év alatt
78 millió forint többletkiadást okozott a városnak. Az éjszakai szemétszállítás ötlete
Pollreisz Balázstól (MSZP) származott. Ezért
a polgármester meg is jegyezte: jól ráfizettünk,
hogy a cég vezetése elfogadta ezt az ellenzéki
javaslatot. Pollreisz szerint a polgármester azt
nehezményezi, hogy az éjszaka dolgozók pótlékot kaptak, amire válaszként a közgyűlésen
szembesült azzal, hogy dr. Dézsi kezdeményezésére a cégnél 2020-ban 20 százalékkal
emelték a fizikai dolgozók fizetését, tíz százalékkal pedig a szellemi foglalkozásúakét. Az éjszakai szemétszállítás megszüntetésekor a jelentős veszteség mellett figyelembe vették a
lakók kéréseit is.

A vitát a polgármester úgy összegezte: sikeres, de
nem gazdaságos Győrött a hulladékgazdálkodás.
Annak ellenére sem, hogy Győr a jogszerűen adható legmagasabb támogatást kapja a kormánytól. Az önkormányzat mindent megtett azért, hogy
a GYHG racionális stratégia alapján költséghatékonyan működjön. Radnóti Ákos alpolgármester
utalt arra: azt sem szabad elfelejteni, hogy Győrben
befagyasztották a lakossági szemétszállítás díját.
A polgármester ezt követően beszámolt a vészhelyzet alatt a közgyűlés hatáskörében általa hozott határozatokról. Ezzel kapcsolatban ismét aktivizálta magát Pollreisz Balázs. Számon kérte a
polgármestert, hogy miért nem helyi igazgatót
választottak a Győri Nemzeti Színház élére. Forgács Péternek lejárt a szerződése. A kilenctagú
szakmai zsűri pedig egyhangúlag Bakos-Kiss
Gáborra szavazott. Ön ezek után mást nevezett
volna ki? – kérdezett vissza dr. Dézsi Csaba András. Hol van az aljegyző? – folytatta Pollreisz az
érdeklődést. Közös megegyezéssel távozott –
válaszolta dr. Lipovits Szilárd jegyző.
Ezek után az ellenzék percei következtek. Kiderült: eddig azért nem kaptak bizottsági helyeket,
mert nem tudtak megegyezni. Ehhez fél évre volt
szükségük. Glázer Tímea (DK) szerint Radnóti
Ákos vezetésével mostanra korrekt megállapo-

dást kötöttek. Pollreisz hozzátette: azért kellett
fél év az ellenzéki megállapodáshoz, s azért kapott felügyelőbizottsági helyet az ellenzék soraiban ülő Kovács László (Civilek Győrért), mert ő
köztudottam nem az ellenzék szekerét tolja. Kovács a civilségét hangoztatta, Glázer Tímea szerint viszont Kovács nem mond igazat. Kovács
meg úgy vélekedett: Glázer hazudik. Balla Jenő
(Összefogás Győrért) is képbe került, Kovács azt
állította róla, hogy az LMP színeiben akar indulni
a választásokon. Balla korainak találta az ilyen találgatást, jelenleg azt a szervezetet keresi, amely
finanszírozná az ő szerepvállalását.
A viták mellett érdemi döntések is születtek. A
képviselők egyhangúlag elfogadták a polgármester javaslatát, hogy a Győr királyi várossá válásának 750. évfordulója alkalmából kibocsátott
rézötvözetű, 750 forintos címletű érméből azoknak a 20 éveseknek és náluk fiatalabb győrieknek adományoz egyet-egyet, akik erre igényt
tartanak. A gesztus a városhoz kötődő identitás
érzését hivatott erősíteni a fiatalokban.
Új utcanevekről is határozott a közgyűlés. Közterületet neveztek el köztiszteletben álló győri
emberekről, Halbritter Mátyásról, Östreicher
Emilről, Éltes Mátyásról, Szelényi Imre Rudolfról és dr. Németh Viktorról.

Győrben a hulladékszállítás az évtizedek alatt kialakított rendszer miatt ezer sebből vérzik, ugyanis a győriek kizárólag a házaktól elszállított hulladék súlya alapján fizetnek díjat, ezért a teljes városra kiterjesztett, húsz éve bevezetett szelektív
hulladékgyűjtés után a házaknál kihelyezett kukák
száma csaknem a felére csökkent. Ezt paradox
módon komoly köztisztasági problémákat is generált, ezért tűzte ki másfél éve célként a polgármester, hogy Győr legyen a legtisztább város.
Ezen a területen jelentős eredményeket értek el.
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DÍSZKÖZGYŰLÉSEN ADTÁK ÁT A DÍJAKAT, VOLT KÖRMENET, KOSZTÜMÖS FELVONULÁS

SZENT LÁSZLÓ MÁR ÉLETÉBEN

PÉLDAKÉP VOLT
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

M

indene volt az országa, aszkéta módon élt, kerülte a fényűzést. Szent
László már életében is egy igazi példakép volt, hangsúlyozta a Szent László-napi
díszközgyűlésen dr. Dézsi Csaba András polgármester. Ő valóban nagyobb volt mindeneknél, mondta a polgármester Szent Lászlóról,
akit 1192-ben szentté avattak. Jobbját ma
Dubrovnikban őrzik egy ferences templomban.
Mi, győriek büszkén őrizzük hermáját a káptalandombi székesegyházunkban. A Szent
Korona, a Szent Jobb után a harmadik legfontosabb szakrális ereklyeként. Önök, akik Győr
Megyei Jogú Város Közgyűlése által adományozott Szent László-díjban részesülnek,
szintén példamutatásukról tettek tanúbizonyságot, gyarapítják a városunk értékeit,
tisztában vannak azzal, hogy „Győr több, mint
egy város” – hívta fel a figyelmet dr. Dézsi
Csaba András, majd hozzátette: Kérem, egész
lényükkel, elhivatottságukkal, tehetségükkel
továbbra is Győrért, a mi csodálatos közösségünkért tevékenykedjenek, hiszen mindanynyiunknak szívügyünk Győr.
Ezt követően adták át a Szent László-érmeket.
Szent László-érem kitüntetésben részesült

4

2021. július 2.

dr. Egresits Ferenc. A plébános a több évtizedes, példaértékű egyházi szolgálata, kiváló intézményvezetői munkája és magas színvonalú
oktatói tevékenysége elismeréseként kapta
meg az érmet.
Szintén méltatták Lencsésné Csurák Erzsébetet, aki Győr kulturális és művészeti
értékeit gazdagító, igényes, magas színvonalú szakmai tevékenysége és fesztiválszervező munkája, valamint kiemelkedő
képzőművészeti alkotásaiért érdemelte ki
a kitüntetést.
Dr. Galli Csaba Béla, a Széchenyi-egyetem
tanára, a Győri Evangélikus Egyházközség világi vezetője is a kitüntetettek között szerepelt, aki a győri felsőoktatást szolgáló, több
évtizedes, kiváló oktatói és vezetői tevékenysége, valamint az internet alapú távoktatás megalapozásában és irányításában
végzett eredményes munkája elismeréseként kapott Szent László-érmet.
A Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház osztályvezető főorvosa, dr. Pesztenlehrer Norbert a
magas színvonalú, korszerű eljárásokat alkalmazó gyógyító tevékenysége, valamint a járványügyi ambulancia vezetésében végzett áldozatos munkája elismeréseként részesült a
köszönetben.

Fehér Imre Pál, a katona- és határőrhagyományok ápolása, a győri civil szervezetek alapításában és irányításában végzett munkája, valamint a Szent László király örökségének őrzésében vállalt kiemelkedő szerepe miatt vehette
át a kitüntetést.

MEGÚJULT, MEGSZÉPÜLT A NEFELEJCS KÖZ
A megújuló, hangulatos tér a győriek, a fiatalok találkozási pontja,
a „rómeres” események mellett a
múzeumi programok fontos helyszíne is lesz.
A fejlesztés nagyobb részben TOP-támogatásból, ezt kiegészítve pedig önkormányzati finanszírozásból valósult meg.
A 138 millió forint+áfás TOP-támogatás révén
a tér burkolatának anyaga minden felületen
megújult. A múzeum előtti kiskockakő burkolatot és a klasszikus, domború nagykockakő
lépcsőburkolatot egységesen a város többi területén is használt, fűrészelt nagykockakő burkolatra cserélték. A két meglévő fa körüli műkő
üldögélőtámfalat felújították, a meglévőn felül
2 fát telepítettek.
A tér emellett új kiegészítő szerkezeteket és térbútorokat is kapott: kerékpártárolókat, padokat,
forgalomgátló oszlopokat. A Rómer Ház melletti
közösségi terasz napernyőkkel, székekkel és
asztalokkal várja majd az ide látogatókat. A meglévő közművek cseréje ugyancsak megtörtént.
A beruházás fennmaradó, több mint 22 millió
+áfás összegét Győr Megyei Jogú Város önkormányzati forrásból biztosította.

Ebből a keretből valósult meg egyebek között a
tér elektromos ellátásának kiépítése, az új közvilágítási rendszer, a meglévő kandeláberek cseréjével egy időben további kandeláberek építése

(összesen 4 db), az elektromos rendezvényszekrény telepítése, valamint a rendezvényekhez
szükséges fény- és akusztikai vezetékrendszer
telepítésének térszín alatti előkészítő munkái.

SINDELFINGEN TÁMOGATJA A SEGÉLYALAPOT

S

indelfingen Győr egyik legrégebbi testvérvárosa. A szerződés 1989-es aláírása
óta számos területen alakult ki együttműködés a két település között.
2014-ben Sindelfingen is várossá avatásának 750. évfordulóját ünnepelte, amely alkalomból testvérvárosai fát ültettek a Dornfield parkban. A jubileumi évben Győr is csatlakozott a kezdeményezéshez, dr. Fekete

Dávid alpolgármester ültette el Sindelfingenben a város fáját.
A gesztus viszonzásaként most Sindelfingen
főpolgármestere, dr. Bernd Vöhringer is fát
adományoz Győrnek a város 750. évfordulója
alkalmából, valamint ezen felül 1000 euróval
támogatja a Győri Segélyalapot, amelynek célja
a koronavírus elleni küzdelem segítése, illetve
a koronavírus által okozott károk mérséklése.
Az ajándékot a főpolgármester személyesen
nyújtotta át dr. Dézsi Csaba András polgármesternek június 20-án, a város 750. évfordulójának megünneplése alkalmából. Szeles Szabolcs
alpolgármester kiemelte: „Fontosak a testvérvárosi kapcsolatok, Sindelfingennel különösen
jó a kapcsolat. Külön köszönjük, és nagyra becsüljük azt a gesztust, amellyel a Győri Segélyalapot támogatták.” Radnóti Ákos, aki a nemzetközi kapcsolatokért is felelős alpolgármester, elmondta: „Köszönjük a felajánlást, én is
többször személyesen találkoztam már dr.

Bernd Vöhringerrel, a kapcsolat a két város között kiváló. Korábban videóüzenetben is gratulált már a 750. évfordulóhoz Győrnek, ezt a
plusz gesztust nagyra értékeljük.”
A Győr városával, valamint annak polgáraival való
szoros kötődés jeleként nyújtotta át dr. Vöhringer
főpolgármester adományát a 2021-ban alapított
Győri Segélyalapba dr. Dézsi Csaba Andrásnak.
Ebből a segélyalapból elsősorban embereket támogatnak, akik a világjárvány következtében
szükséget szenvednek, valamint a helyi kórháznak szereztek be speciális védőfelszerelést.
Dr. Bernd Vöhringer főpolgármester úr ehhez elmondta: „A válság megmutatta nekünk, hogy
csak közösen tudunk fellépni a vírus ellen. Mindenekelőtt a helyi közösségek azok, amelyek a
járvány elleni küzdelem frontvonalában állnak.
Ezért is nagyon fontos, hogy európai szinten
partnerként összefogjunk, szorosan együttműködjünk, és egymást kölcsönösen támogassuk.”
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ÁTVETTÉK A VÁROS LEGRANGOSABB DÍJAIT

N

em szerettük volna elmulasztani az alkalmat az ünnepélyes átadásra, hiszen
a pillanat öröme számunkra és bizonyára a kitüntetettek számára is fontos – mondta
prof. dr. Dézsi Csaba András polgármester a város legjelentősebb díjainak átadásán. Március
15-én a Covid-19 vírus miatt nem volt lehetőség
átnyújtani azokat a címeket, elismeréseket, melyeket Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
az arra méltónak tartott személyiségeknek adományozott. Ezt pótolták a számukra rendezett
ünnepségen. Győr Megyei Jogú Város díszpolgára lett dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egyetem rektora, Sütő Csaba, a győri intézményes
hajléktalanellátás vezetője, dr. Tamás László János érsebész, a Petz Aladár Egyetemi Oktató
Kórház volt főigazgató főorvosa, Verebics Ibolya
operaénekes, dr. Veres András megyés püspök.
Pro Urbe Győr díjat kaptak: az Aurora zenekar, Kovács János, a Vitál Judo Fight Club vezetője, dr. Mézes Péter Barnabás kardiológus, Vigh Attila, a Győri
Lovas Nemzetőr Díszszakasz Egyesület vezetője.
Győr Város Sajtódíjának kitüntetettjei: Galambos-Németh Boglárka, az RTL Klub korábbi szerkesztő-riportere, aki már a Győr+ Média munkatársa, valamint O. Jakócs Péter, a
Győr Plusz Média fotóriportere. Gratulálunk
minden kitüntetettnek, büszkék vagyunk
munkatársainkra!

ELISMERÉSEK A SEMMELWEIS-NAPON

A

z egészségügy példát adott a nemzeti
összefogásra – mondta a város Semmelweis-ünnepségén prof. dr. Dézsi
Csaba András polgármester.
A díjátadó rendezvényen részt vett dr. Pergel
Elza alpolgármester is. Közösen két „Győr Város Egészségügyéért” és két „Győr Város Szociálpolitikájáért” kitüntetést nyújtottak át az
arra érdemeseknek.
Előbbit kapta dr. Tamás T. László fül-orr-gégész
főorvos és dr. Papp Mária Magdolna háziorvos,
míg utóbbit Karip Ferencné, a Hajléktalanokat
Segítő Szolgálat gondozója, illetve Musitz Marianna, az EESZI Mohi utcai Idősek Otthona
szakmai vezetője.
Ők igazi példaképek a fiatal kollégák számára,
emelte ki a polgármester, aki visszaidézte: „Az
utóbbi másfél évben százmilliók tapasztalták
meg az egész világon a járvány hatásait. A Covid-19 vírus úgy támadott meg bennünket,
hogy jórészt védtelenek voltunk ellene. Nem
volt vakcina, nem volt gyógyszer, nem volt is-
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mert terápia. Ott álltunk vele szemben kiszolgáltatottan, csak a betegek kétségbeesett, segélykérő tekintetét láttuk. Meg a belénk vetett
bizalmat éreztük, a tőlünk remélt reményt.
Ilyen körülmények között kellett helytállni, s az
egészségügyi dolgozókra számíthatott a beteg
ember, számíthatott a társadalom.” Emlékez-

tetett arra, hogy kezdeményezésére az önkormányzat Köszönet-díjat alapított azoknak, akik
a munkahelyük szerint a legtöbbet tettek a járvány megfékezésében, a betegek kezelésében,
gondozásában. Nemrég több száz kórházi nővér, mentős, szociális gondozó kollégának adhatta át ezt az elismerést.

ISMÉT FRÖCCSNAPOK!
A 16. Győri Rotary Fröccsnapokon különböző régiók borait
kóstolhatjuk meg Rotary-fröccsösök faházaiban. Színes
programokkal és koncertekkel is készülnek a szervezők
július 16-17-18-ra.
Szerző: Győr+
Fotó: Marcali Gábor

gimnázium Szép magyar beszéd versenyének
részére fordítja.

A

A Baross utcai Látogatóközpontban az érdeklődők szódásszifon-kiállítást tekinthetnek
meg. A motorok szerelmesei a Dunakapu téri
Harley Davidson-kiállításon több mint harmincféle különböző kategóriájú nagymotort
csodálhatnak meg.

rendezvényt új helyszínen, a Dunakapu
téren tartják, és július 16-án, pénteken
délután 5 órakor nyitja meg dr. Dézsi
Csaba András polgármester.
Radnóti Ákos alpolgármester a sajtótájékoztatón elmondta, hogy az eseményen befolyt öszszeget idén is jótékonysági célra szánják. Már
a szervezés kezdetén úgy döntött a Rotary
Club, hogy a rendezvény bevételét a Kazinczy-

Míg szombaton a rocké a főszerep, addig vasárnap a jazz szerelmeseinek kedveznek a
szervezők. Az első napon a Red Roosters,

Váray Laciék és a Dzsem zenekar lépnek fel.
Szombaton Republic-koncert kezdődik este 9kor, előtte pedig Török Ádám és barátai alapozzák meg a hangulatot, fél 7-es kezdéssel.
Vasárnap délután öt órától a Dániel Balázs Triót
és Pleszkán Écskát hallgathatják meg, majd az
est folytatásaként fél 7-től a Lilien és Kónyai
Tibor jazzduó koncertjétől lesz hangos a Dunakapu tér. Zárásként este fél 9-től Elsa Valle világhírű jazzénekes lép színpadra.
Részletes program: hellogyor.hu

SEGÍTETT A PLÜSSKOMMANDÓ

BABAFÉSZKEKET KAPOTT A KÓRHÁZ
A Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórházban ápolt koraszülött
babák ellátását és fejlődését segítő textilcsomagot adott át
kedden az Alapítvány az Alapítványokért szervezet 1 millió
670 ezer forint értékben.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A

Plüsskommandó programban bárki ajánlhat fel plüssfigurát, amit aztán meg lehet vásárolni. Az így befolyt
pénzt a „Koraszülött Hadműveletre” fordítja az alapítvány. „Célunk, hogy minden koraszülött pici baba gyógyulását
segítsük az általunk megalkotott babafészekcsomagunkkal,
melyek gyengéd törődéssel óvják a piciket” – tájékoztatott Nyilka Ildikó kuratóriumi elnök. A koraszülött-babafészkekből eddig
húsz magyar kórház kapott, mintegy 25 millió forint értékben.
Győrben 50 csomagot és 16 szoptatóspárnát adtak át.
Egyre több gyermek születik a győri intézményben, évente
mintegy 3800, közülük 280-380 koraszülött. A pici babák ellátását a Perinatális Intenzív Centrumban (PIC) végzik, ahol kimagasló eredményeket érnek el, köszönhetően a modern
eszközöknek, a gyógyszereknek, valamint az orvosok és az
ott dolgozók áldozatos munkájának – erről dr. Ruszinkó
Viktória, a kórház Gyermekgyógyászati Szakmacsoportjának
vezető főorvosa beszélt lapunknak.
Radnóti Ákos alpolgármester megköszönte az adományt az
alapítványnak, mint mondta, nagy segítség lehet a babafészek a koraszülötteknek, sokkal jobb, kényelmesebb körülmények között lehetnek az inkubátorban az innovációs fejlesztésnek köszönhetően. „Az önkormányzat nem is olyan
régen egy másik alapítványt támogatott, amely jóvoltából
a kórház területén egy játszótér létesült a beteg gyerekek
szórakoztatására” – emelte ki a politikus.
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JÓ KÁVÉ JÓ HELYEN

#CaféCollisGyőr • +36 30 618 9248 • cafe.collis@gmail.com
facebook.com/cafecollis

A KÁPTALANDOMB 11. SZÁM ALATT MEGNYÍLT A CAFÉ COLLIS,
Győr első olyan kávéháza, ahol fogyatékkal élők dolgoznak. A kiváló kávék mellett ínycsiklandozó sütemények
és finom, kézműves szörpök is várják a betérőket, a hét minden napján 10–18 óra között!

Legenda Aurea – Ereklyék vonzásában címmel nyílt meg pénteken a Káptalandomb 11. szám alatt a
Győri Egyházmegye Szent László Látogatóközpontjának új, állandó kiállítása, valamint az épület
földszintjén a Café Collis, amely Győr első, fogyatékossággal élők által működtetett kávéháza.

EREKLYÉK VONZÁSÁBAN

KÁVÉHÁZ NYÍLT A DOMBON

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A

z új állandó kiállítás a Könynyező Szűzanya-kegykép és
a Szent László-herma történetét és kultuszát mutatja be
tablók, filmbejátszások, fényképek
segítségével, valamint a győri püspökség féltett kincseit is kiállították. A tárlat közelebb hozza a ma
emberéhez, mit jelent az ereklyetisztelet, hogyan alakult ki egy-egy
tárgy kultusza, a misztikum mellett
pedig bemutatják a kiállított tárgyak
művészettörténeti jelentőségét is.
A megújult terekben installációkkal,
modern eszközökkel segítik a látogatók elmélyülését.
„A Café Collis Győr első, fogyatékossággal élők által működtetett
kávézója, mely a látogatók szellemi-lelki gazdagodásán túl testi felfrissülésüket is szolgálja” – emelte
ki a megnyitón dr. Veres András
megyés püspök, aki megáldotta a
vendéglátóhelyet. A kávéházban 13
megváltozott munkaképességű
fiatal fog dolgozni, akik többségében értelmi fogyatékkal élnek, de
van közöttük autizmussal élő és
Down-szindrómás, továbbá látássérült vagy mozgáskorlátozott. Ők
mentorok segítségével napi négy
órában dolgoznak.
Az új állandó kiállítás és a Café
Collis kávéház mindennap 10 és
18 óra között tart nyitva.
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A Biblia Isten igéje, szent írók által sugalmazott üzenete, ami mindenkihez szól. Nem túlzás azt állítani,
hogy a Könyvek Könyve az emberiség történelmét a leginkább meghatározta, létünk értelmét tárja fel, erkölcsi téren pedig az emberhez méltó élet mércéje.

FONTOS A GYERMEKEK LELKI EGÉSZSÉGE

KÉPES BIBLIÁKAT ADOMÁNYOZTAK
Szerző: Győr+
Fotó: Tóth Géza lelkész

A napokban a Hit Gyülekezete győri csoportja
ezer darab képes gyermekbibliát adományozott a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház
gyermekosztályának. Tóth Géza lelkésszel beszélgettünk.
Miért tartották fontosnak ezt a gesztust?
A Biblia történetei reményt és vigasztalást közvetítenek, Jézus földi élete is tele volt csodálatos gyógyulásokkal. Amellett, hogy szórakoztatóak is ezek a történetek, üzenetei hathatnak
a gyermekek lelkére. A beteg gyermekeknek
nemcsak a betegségükkel kell megküzdeniük a
kórházban, hanem a szüleik és testvéreik hiányával is. Ezért gondolom, hogy a kórház örömmel fogadja az ilyen jellegű adományt, amit tovább is adhatnak a gyermekeknek. Ezért annyi
Bibliát juttattunk el, hogy nemcsak az éppen
kórházban tartózkodók számára jelenthet olvasásélményt, hanem ezeket haza is vihetik.
Ez az adomány egy ráadás volt, mert pünkösd
környékén 8 győri és 12 város környéki iskolába juttattunk el ugyanezekből a kiadványokból
összesen 3700 példányt a hitoktatóinkon keresztül. Ez azért fontos, mert a Biblia az irodalomoktatás része, így segédanyagként is használhatják az irodalomtanárok, ha akarják.
Más jótékonysági akcióik is vannak?
Minden karácsony előtt a családsegítő központot támogatjuk élelmiszer- és ruhaadományokkal. A múlt évben 1000 darab könyvet, kisgyermekeknek szóló képes bibliát juttattunk el
környékbeli óvodáknak.
Úgy tűnik, hogy Nyugat-Európa megtagadja
keresztény gyökereit. Mi erről a véleménye?
Az új keletű európai trendek, például az LMBTQközösségek azon igénye, hogy jelen legyenek az
óvodai és iskolai oktatásban és felfogásaikkal
befolyásolják a gyermekeink lelki fejlődését, sokunk számára rendkívül aggasztó tendencia.
Egyetértünk a kormány azon kezdeményezésével, mely szerint a gyermekek szexuális nevelését kizárólag a szülőkre kell bízni. Magyarországon a magyar szülők döntsenek arról, hogy miként nevelik a gyermekeiket, és erről ne egy
nemzetközi szervezet, az Európai Unió hozzon
határozatot. Sajnos most már a nemzetközi fut-

ball egy része is is az LMBTQ-politika részévé
válik. Az Európa-bajnokságon szivárványos karszalaggal tiltakoznak neves focisták a magyar
parlament által megszavazott pedofiltörvény ellen. Mi úgy gondoljuk, hogy egy ilyen helyzetben
mindenkinek át kell gondolnia, hogy mit tehet
még a gyermekek mentális egészségének védelme érdekében. A politikusok megteszik a
magukét, de közösségi összefogásra van szükség, mert jelenleg egy kulturális forradalom zajlik. Csak éppen ez a forradalom nem alulról szerveződik, hanem felülről szervezik.
A Biblia hosszú évszázadok óta az európai oktatás alapját képezte, most meg azzal szembesülünk, hogy ezt és az egész európai kultúra
gyökereit el akarják feledtetni az emberekkel,
illetve ki akarják irtani. Ezért kell mindent meg-

tennünk annak érdekében, hogy a gyerekeket
megismertessük a bibliai történetekkel, hiszen
ezekből a történetekből nőtt ki mindaz, amiből
most lehet táplálkozni, Ha felnőnek, hogyan
gondolkoznak a házasságról, a gyermekvállalásról, a családról? A Bibliának mindez központi
üzenete, a kereszténységnek is az alapsejtjét
képezte. Európa enélkül nem lenne az, ami. Az
a demográfiai katasztrófa, ami felé Európa halad, összhangban van a keresztény értékek
megtagadásával.
Ezért tarjuk fontosnak, hogy a gyerekek megismerjék, megszeressék a bibliai történeteket.
Ez meg fogja erősíteni a nemi identitásukat,
mert a Biblia által képviselt férfi és női ideák
sokkal szorosabb összefüggésben vannak a
valósággal, mint korunk trendjei.
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A Győri Városrendészet állománya folyamatosan bizonyítja, érdemes volt alaposan válogatott szakemberekkel feltölteni: rendbontások megfékezése, bűncselekmények megelőzése, körözött személyek elfogása,
s a város biztonságának visszaállítása jellemzi működésüket. Azonban a folyamatos fejlődésre nekik is
szükségük van. Erre most kiváló lehetőséget kaptak.

DEREKASAN HELYTÁLLTAK MILETICS MÓR EMBEREI

´´
A LEGJOBB KIKÉPZOKNÉL
JÁRTAK
A GYŐRI VÁROSRENDÉSZEK

Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Marcali Gábor

A Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási
Központjába kaptak meghívást, ahol olyan
szakmai kiválóságok oktatnak, mint dr. Farkas
István dandártábornok és dr. Végh József nyugalmazott ezredes, túsztárgyaló. Az oktatási
központban eddig csupán a fegyveres testületek tagjainak nyílt lehetősége a továbbképzésre. Knézy Jenőnek, a Győr+ Média vezérigazgatójának és kapcsolatainak köszönhetően azonban a győri városrendészek is részt vehettek a
speciális kiképzésen, amiről már Miletics Mór
szakmai igazgató beszélt.

„A szakma nagyágyúi figyelik a nemcsak fegyveres, de a rendfenntartás és a bűnmegelőzés
területén dolgozó szervezeteket. A Győri Városrendészet állományába pedig olyan embereket válogattunk össze, akik vagy rendelkeznek rendészeti múlttal, vagy kiváló fizikumú és
pszichéjű civilek. Beigazolódott, amit rólunk
hallottak, s a közbenjárásnak köszönhetően
úgy gondolták, esélyt adnak nekünk egy nagyon kemény, és a legmagasabb szakmai színvonalat képviselő kétnapos foglalkozásra.”
A kétszer nyolcfős csapat Budapestre utazott tehát, ahol a két nap alatt a legmagasabb fokú
pszichés és szakmai terhelést kapták, a kiképzők

főleg a terepmunkára helyezték a hangsúlyt.
Olyan szituációs feladatokat dolgoztak ki, amelyekkel a városrendészek találkozhatnak. A komolyságát mutatja, hogy a résztvevőkre testkamerát és pulzusmérőt is rögzítettek. Ez utóbbi
már a feladat kihirdetésekor többeknél 170 körüli értéket jelzett, és 140 alatti pulzust senkinél
sem mértek. Dolgozott tehát az adrenalin, csakúgy, mint a valóságban.

A VÁROSRENDÉSZEKNEK
MINDEN KÖRÜLMÉNYEK
KÖZÖTT TUDNIUK KELL,
MEDDIG TERJED
A JOGKÖRÜK
„A végén közösen értékeltük a felvételeket, ami
roppant hasznos volt. Mindent az intézkedő
szemszögéből láthattunk, s elmondhatta, mit miért tett. Erre reflektáltak a kiképzők, így közösen
tanulhattunk és fejlődhettünk. Ez azért is nagyon
fontos, mert a városrendészeknek minden körülmények között tudniuk kell, meddig terjed a jogkörük, s mikor kell a rendőrséget értesíteni. Ráadásul nagyon sok szolgálatot adunk a rendőrökkel közösen, ott is tisztában kell lenni, mihez van
nekünk jogunk, s mikor kell csak például a helyszínbiztosítással segítenünk a hivatásos kollégát.”
A szakmai igazgató elismerően szólt a pesti kiképzésről, amelynek lesz folytatása, hiszen
nem okoztak csalódást.
„Nagyon büszke vagyok, hogy az állományról ismét csak pozitív visszajelzést kaptam. Dicsérték
a hozzáállásukat, a tudásukat, az elhivatottságukat olyanok, akik a rendészeti szakma legnagyobbjai. A legjobban az esett, amikor egy soproni
rendőr kolléga azt mondta az embereinkre: mindegyikkel szívesen és bátran adna közös szolgálatot, bármikor és bármilyen szituációban. Köszönjük, megtisztelő!”– zárta Miletics Mór.
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HÍREK RÖVIDEN
Útlezárás a belvárosban

Az Árpád út tehát zsákutcaként fog
üzemelni holnaptól a Baross úti kereszteződéstől. Az útlezárással járó átépítést az önkormányzat a nyári tanszünet idejére ütemezte, hogy a kisebb
forgalmi terhelés idejére essen a forgalom elterelése. A gyalogosok számára folyamatosan biztosítanak a kivitelezők átjárási lehetőséget a munkaterületen belül. Az útlezárás jelentős
forgalmi átrendeződést okoz, ezért arra kérik az autósokat, hogy ne rutinból
közlekedjenek!

A

z Aradi vértanúk útja–Árpád út sarkán egy időben összehangolt beruházások zajlanak, ami jelentős forgalomkorlátozással jár. Elkezdődött a Generációk Háza (korábbi nevén Gyermekek Háza) felújítása, valamint az
épület környezetében húzódó távhővezeték és gázvezeték átépítése. A munkálatok miatt az Árpád utat lezárják az
autós forgalom elől az Aradi vértanúk
útja csomópontnál augusztus végéig.

VAKOND-TÚRÁK

A VÁROS ALATT
Szerző: Földvári Gabriella

Izgalmas, a város alatti létesítmények felfedezésére szervez túrákat a megyei Polgári Védelmi Szövetség július 22-én 17
órától. A jelentkezők betekinthetnek többek között a várkazamatába, a régi városháza börtönébe, az egykori légópincékbe,
valamint a vasút alatti alagutakba.

A túra a római kortól kezdődik a Kőtárban,
a középkorral folytatódik a régi városházán, a világháborús időszakot az óvóhelyen mutatják be, majd végül a vasút alatti
alagutak felkeresése a program. „Azokat
várjuk a vakond-túrákra, akiket érdekel a
misztikum, kíváncsiak arra, hogyan éltek
az elmúlt korok emberei városunkban, valamint a győri legendák nyomába is eredünk” – mondta el lapunknak Csepi László
győri polgári védelmi felügyelő, a túra
egyik vezetője.
A maga nemében külön-külön is izgalmas
mindegyik helyszín. A Kőtárban a római
kori relikviákat lehet megnézni, majd a régi városháza pincéjében, az egykori várbörtönben a lőcsei fehér asszony legendáját idézik fel, aztán egy belvárosi társasház pincéjében berendezett óvóhelyet láthatnak a túrázók. Ezt követően egy városi
legenda nyomába erednek a résztvevők,
ahol kiderül, hogy tényleg vezet-e alagút
Győrből Pannonhalmára. Betekinthetnek
a vasút alatti alagutakba, és a város vezetőinek menekülésére szolgáló egykori átjárójába is. A program 21 órakor borkós-

tolóval, gasztrofalatozással ér véget, ahol
a résztevők megbeszélhetik a látottakat,
tapasztaltakat.
A túrákon a szervezők fotóznak, amelyből
majd kiállítást nyitnak, valamint akik lemaradtak, azok a későbbiekben egy virtuális túrán járhatják be a helyszíneket.

A szövetség tíz alkalommal szervezi meg a vakond-túrát,
az elsőt július 22-én. Július 10-én nyílik meg a www.gyorpv.hu oldal
regisztrációs felülete, ahol jelentkezni lehet a túrára.
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NYÁRI TÁBOROK
A RÓMER-MÚZEUMBAN

Várjuk a jelentkezőket a különböző korosztályoknak szóló
nyári napközis táborainkba!
Az „Időutazás” néprajzi, kézműves tábort azoknak a 10–14 év közötti diákoknak ajánljuk, akik
szeretnék megismerni a múlt értékteremtő mesterségeinek világát. A fiatalok a július 12–16-áig
tartó hét folyamán megismerkedhetnek a különféle népi mesterségek – fazekas, kosárfonó, kékfestő, nemezkészítő – anyagformáló fortélyaival.
A július 19–23-áig tartó „Sárkányok földjén”
művészeti tábort azoknak a 10–14 éves fiataloknak szervezzük, akik érdeklődnek a tradicionális keleti művészetek iránt. A Kelet fehér aranya című kiállításunk által inspirálódva
olyan tevékenységekben vehetnek részt, mint
a porcelánfestés, kalligráfia, sárkánytánc,
árnyjáték vagy a sárkányhajózás.

Július 26–30-áig „Vár állott…” címmel
helytörténeti-művészeti tábort tartunk
8–12 éves gyerekeknek. A napközis táborban a győri vár meghatározó szerepét,
múltját és jelenét ismerhetik meg játékos
formában.
Aki augusztus 9–13-áig részt vesz a „Kapitány a vártán” dráma- és művészeti táborunkban, az gróf Ferdinánd Hardegg, a
vár főkapitánya, a kor katonáinak és a vár
lakóinak bőrébe bújhat.
A felnőttek számára a július 26–30-ig tartó kerámiatábort, és az augusztus 23–27-ig tartó
KépAlkotó nyári festőkurzust ajánljuk. (x)

Jelentkezés, további információ:
Esterházy-palota | +36 96 322-695 | +36 20 425-2572
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Július 1-jével lépett a Győri Nemzeti Színház élére Bakos-Kiss Gábor, akit korábban a szakmai bizottság
egyhangúlag támogatott. A tegnap ünnepélyesen bemutatott új évad előadásai a hősökről szólnak, reagálva az elmúlt másfél év kihívásaira. Most az előadóművészeken a sor, hogy tegyenek azokért, akik az elmúlt
időszakban minket, hétköznapi embereket szolgálták. A teátrum bemutatóival az igényes szórakoztatás és
a közös gondolkodás mellett tesz hitet, a letisztultság és az elegancia jegyében.

BESZÉLGETÉS A GYŐRI NEMZETI SZÍNHÁZ
ÚJ IGAZGATÓJÁVAL, BAKOS-KISS GÁBORRAL

A JELEN ÉS A JÖVŐ

SZÍNHÁZA
Szerző: Farkas Mónika
Fotó: Marcali Gábor

Gratulálunk a kinevezéséhez! Hogy érzi magát
nálunk, milyen az íze, zamata a városnak?
Egészen hangulatos és esszenciális. Hál’ istennek most már ott tartunk, hogy látjuk a pandémia végét. Örömteli, hogy július 1-jével bemutattuk új évadunkat, szeptemberben pedig
megnyitja kapuit a Győri Nemzeti Színház. Elkezdjük pótolni az elmaradt bérletes előadásokat. A közönséget biztatom, hogy vegye fel velünk a kapcsolatot, szeretnénk nekik meghálálni, hogy kitartottak mellettünk az elmúlt másfél
évben. Hűséges bérleteseink bizalmát egy-egy
ajándék előadással szeretnénk megköszönni a
Győri Balett társulatával együtt. Büszkén
mondhatom, hogy nézőinket egy különleges,
izgalmas évaddal kínáljuk meg ősztől.
A jelen és a jövő színháza – ez az új évad mottója, és ez a címe győztes igazgatói pályázatának is. Melyek a legfontosabb alapvetései?
A pályázatom bizonyos szempontból számvetés is. Nagyon izgat az a kérdés, hol tart ma az
a színházi eszmény, amit jómagam is képviselek. A pályázatom címe az élet kihívásaihoz igazodik. Megéltünk egy világjárványt, melyről
még mindig nem tudjuk, véget ért-e, a színháznak ezekre a változásokra is jól kell reagálnia.
A legfontosabb, hogy aktív maradjon a kapcsolatunk a közönséggel, nem állhat meg az élet.
Van-e B terve arra nézve, ha ősztől ismét felüti
fejét a járvány?
A pályázat egy teljes fejezete foglalkozik ezzel
a kérdéssel, hogyan lehet színházat csinálni akkor is, ha megint be kell zárni az épületet.
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Értelemszerűen az elmúlt másfél évben is
számtalan jó megoldás született erre nézve,
kreatív szemlélettel lehet és kell hozzáállni az
adódó helyzethez. Természetesen van B terv,
de bízzunk benne, hogy nem lesz rá szükség.

AZ EXKLUZÍV INTERJÚ
A GYŐR+ TV-BEN
SZOMBATON
21.30-KOR, VASÁRNAP
19 ÓRAKOR LÁTHATÓ
Nézzük akkor az A tervet, milyennek álmodta
meg igazgatásával a Győri Nemzeti Színházat?
Elsősorban magas szintű művészi tartalommal
kell megtölteni azt a kulturális intézményt, melytől
valószínűleg jó pár év múlva el kell köszönnünk.
Köztes állapot, hiszen ide is még gondolatisággal
tartozunk, majd pedig ugyanezzel az alázattal és
tisztelettel kell fordulnunk az új játszóhely felé is,
hiszen tudva lévő, hogy Győr egy olyan városrészt
álmodott meg, melynek szívcsakrája az újonnan
létrejövő kulturális negyed lehet.
A Győri Nemzeti Színház július 1-jével hivatalosan is bemutatta új évadát, és mint írja köszöntőjében, előadásaik a hősökről szólnak
majd, reagálva az elmúlt másfél év kihívásaira.
A teátrum főbejáratának homlokzatára felkerült egy Peter Brook-idézet ,,A színház mindenekelőtt az élet” – kezdettel. Erre a gondolatiságra fűzzük fel az új bemutatóinkat. Egy étla-

pot nyújtunk át a közönségnek, a menüsor formailag ugyanaz, mint amit idáig megszokott,
de értelemszerűen mások a séfek, az ételek fűszerezése is változik majd. Az előadásokat továbbra is a nagyszínpadon és a Kisfaludy Teremben játsszuk, illetve folytatjuk a Vill-Korr
Sulibérletet Gasztonyi László nagylelkű támogatásának köszönhetően. A bérletes előadások
pótlása után az első nagyszínpadi produkciónk
Goldoni Mirandolinája lesz, Mózes Anitával a
címszerepben, a darab szeptember 25-én debütál. Az új évad a hősökről szól, áthozzuk az
elmúlt évadból Erkel Ferenc operáját, a Bánk
bánt, karácsony előtt tűzzük műsorra a Puskás
című musicalt győri színészekkel, élő zenekari
változatban. Bemutatóinkkal az életigenlésre
bólintunk rá, arra, hogy élni igenis jó, és a színház meghatározó alkotóeleme életünknek.
Milyen jelzőkkel írná körbe a megújuló Győri
Nemzeti Színházat?
Szeretnénk egy elegáns, patinás nyelven megszólítani a közönséget, előadásainkkal egyszerre szórakoztatni és gondolkodtatni. A
nemzeti státusszal bíró vidéki teátrumok népszínházak, a mai napig ez a legjobb műfaji
meghatározása annak a metodikának, hogyan
lehet a műfajokat egymás mellé helyezni, és
hogyan tud mindenkit megszólítani a fiataloktól a szépkorúakig, az ifjúságon keresztül a családokig. Ha már van egy olyan operaelőadás,
mint a Bán bán, akkor azt szeretnénk, hogy ez
a külföldieknek is érdekes legyen. Ha szórakoztatni szeretnénk, akkor arra az ország első számú musicalszerzőjét és rendezőjét, Szente Vajkot kérjük fel. Célunk, hogy nemzetközi színtű
előadások jöjjenek létre, ezért is rendezi első
nagyszínpadi bemutatónkat Vladimir Anton.

A közös együttgondolkodás mentén a színházon belül egy művészeti tanácsot hozott létre,
kik a tagjai?
A művészeti tanácsot jeles győri művészek alkotják:
a Kossuth-díjas Bede-Fazekas Csaba operaénekes
és színész, Silló István zeneigazgató és Nagy Balázs
kollégám, illetve Zakariás Zalán művészeti vezető
és felesége, Bereczki Ágota dramaturg, akik Sepsziszentgyörgyről költöznek ide Győrbe. Velekei
Lászlót, a Győri Balett igazgatóját is arra kértem,
vegyen részt a művészeti tanács munkájában, mert
ez egy hajó, és mindannyiunk közös érdeke, hogy
azt egy irányba evezzük. Az a célunk, hogy a létező
legjobb színház legyen a győri.
Rendezőként is bemutatkozik a társulat élén.
A filmet jól ismerjük, a két házaspár története
a színpadon kel életre, Yasmina Raze Az öldöklés istene című darabjában.

Bakos-Kiss Gábor (Nyíregyháza, 1981. augusztus 1.) Jászai Mari-díjas magyar színész, rendező, jogász. 2021. július 1-jétől
a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Szülővárosában, a Krúdy Gyula Gimnázium matematika tagozatán érettségizett, majd a
Miskolci Egyetem jogi karán szerzett diplomát. 2005–2009 között a Színház- és
Filmművészeti Egyetem hallgatója zenés
színész szakon, Huszti Péter és Kerényi
Imre osztályában. 2011-től a debreceni
Csokonai Színház, 2014-től a Nemzeti
Színház tagja, a színészet mellett rendez is.
2019 februárjától 2020 márciusáig a Váci
Dunakanyar Színház művészeti vezetője,
majd a Zenthe Ferenc Színház művészeti
tanácsadója lett, később ügyvezető igazgatóként működött a budai Karinthy Színház élén. 2021. július 1-jétől a Győri Nemzeti Színház igazgatója.

Nagy kedvencem a magyar származású francia
írónő, akinek harmadik darabját rendezem. Nem
titkolt szándékom, hogy szeretném őt Győrbe
meghívni, izgalmas dolog lenne ilyen értelemben
is megpezsdíteni a város kulturális életét. Nagyon
klappol a szereposztás is, a darabot Szina Kingával, Sárközi Józseffel, Agócs Judittal és Ungvári
Istvánnal október 2-ától tűzzük műsorra.
Milyen állapotban van a társulat, milyen energiával, lelkülettel vág neki az új évadnak?
A társulat elsősorban alkotni szeretne, az elmúlt
hetekben három darabunknak már megtartottuk
az olvasópróbáját. Győrt is köszöntjük királyi várossá válásának 750. évfordulóján. A Győr+ Médiával együttműködve született meg az ,,Itt járok
köztetek” című minisorozatunk, melyben hat
győri híresség, történelmi személy életútját idézzük meg. Az első részt július 7-én vetíti a Győr+
TV. Gőzerővel készülünk tehát a következő évadra, a társulat olyan, mint a versenylovak, akik alig
várják, hogy eldördüljön a startpisztoly.
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A KORSZAK SZUPERPRODUKCIÓJA, A LEGNAGYOBB SZÍNÉSZEKKEL

EGY MAGYAR NÁBOB

Az Egy magyar nábob és közvetlen folytatása, a Kárpáthy Zoltán Jókai Mór
azonos című regényeiből készültek, melyeket az 1850-es évek közepén írt.
A közel húsz évet felölelő történetek a személyes sorsok mögött a reformkor is életre kel, az elmaradottság és a fejlődés közötti választásról szól.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

A

két filmet egyszerre forgatták és a korszak szuperprodukciójának számított, a
legnagyobb színészekkel készült. A
számtalan itthoni és külföldi helyszín, az aprólékosan kidolgozott jelmezek és a hatalmas statisztéria lenyűgöző látványvilágot kölcsönöznek
a cselekménynek. A filmet az itthon akkor még
ritkaságnak számító szélesvásznú formátumra
forgatták. Az operatőr Hildebrand István volt. Hőse a különcségeiről híres vagy inkább hírhedt dúsgazdag Kárpáthy János (Bessenyei Ferenc) – a
magyar nábob –, unokaöccse: a cinikus Abellinó
(Darvas Iván), aki a vagyon örököse szeretne lenni, s ezért mindenre képes. Mellettük ott van a
gáncs nélküli lovag, Szentirmay Rudolf (Latinovits
Zoltán) és a reformkor nagy politikusa: Wesselényi
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Miklós (Básti Lajos). Abellinó megpróbálkozik azzal is, hogy szeretőjévé tegye Mayer Fannyt (Papp
Éva), de Kárpáthy János váratlanul keresztülhúzza
számítását.
Érdekesség, hogy a rendező Várkonyi Zoltán
édesapja, Várkonyi Titusz jó barátságban volt
Krúdy Gyulával, és gyermekei, Zoltán és Noémi
is a Jókai-hősök után kapták nevüket. A kis Várkonyi Zoltán kedvenc olvasmányai közé tartoztak a Jókai-regények, akkoriban mit sem sejtve
még arról, hogy mekkora szerepet játszik majd
a romantikus szerző az életében. Többek között
Vácrátóton, a Pozsony melletti Pálffy-kastélyban is folyt a forgatás. Kőcserepyék rezidenciáját például Erzsébet királyné bútoraival rendezték be. Az árvízi jelenetet a Rákos patak
mentén – egykori metszetek segítségével –
erre a filmre felépített utcában vettek fel.

A filmet július 9-én 19.30-tól vetítjük a Győrplusz filmklubban, a Győr+ Televízióban, ismétlése 18-án 16 órakor lesz.
A film a kor színészkrémjét vonultatja fel: Latinovits Zoltán, Ruttkai Éva, Bessenyei Ferenc,
Bitskey Tibor, Kovács István, Venczel Vera, Halász Judit, Szemere Vera, Kovács Károly, Básti
Lajos, Bárdy György, Darvas Iván, Tomanek
Nándor, Agárdy Gábor, Sulyok Mária, Pap Éva,
Major Tamás és Fonyó József. Még a legkisebb
szerepekben is olyan nagy formátumú színészek szerepeltek, mint Makay Margit.

Mélyen tisztelt Nagyérdemű!
Drága Közönségünk!
Peter Brook szerint: „a színház mindenekÐăĢĴĴ š ÑăÐĴȘȘȘȶș šĴ šďĊÅĊ ĊÐĉ ĉďĊÌȭ
ìĴþķāș ìďæř ĊðĊÆĮ āļăĘĊÅĮÑæ  ĮšòĊì®š
ÑĮ š ÑăÐĴ āĘšĴȘ TðĊÌšďĊ®ăĴă ĉÐĊĴìÐȭ
ĴÐĴăÐĊļăĉÐæŒ®ăĴďšĴĴþšĴșìðĮšÐĊĮšòĊȭ
ì®š ÆĮďÌ®þ ðæÐĊðĮ ìĴ®ĮĮă ĴķÌ ăÐĊĊð š
ÑăÐĴļĊāīÐȘšÐăĢĴĴļĊā®ăăĐīÑæðȭĸþÑŒÌďĴ
ĨÐÌðæÐīīÐāÑĨÐĮĮÑæÑīÐĮšÐīÐĴĊÑĊāÑĨòȭ
ĴÐĊðȘ
š ÐăĉĸăĴ ðÌĢĮšāÅĊ ĊÐĉ āÐŒÑĮ ĊÑăāļȭ
ăĘšÑĮÐĊ ÑĮ ĊÐìÑšĮÑæÐĊ āÐīÐĮšĴļă āÐăȭ
ăÐĴĴ ĉÐæĴĨĮšĴăĊķĊāș ìďæř š ÑăÐĴ 
ăÐæÌī®æ®ÅÅ āðĊÆĮȘ }ÐĮĴļĊā ÐæÑĮšĮÑæÐ
ĉÐăăÐĴĴăÐăāļĊāÐĴðĮ®ĨďăĊķĊāāÐăășìòŒȭ
þķāĮÐæòĴĮÑæļăĉņŒÑĮšÐĴÐāÐĴīīșìďæř
®ăĴăķāÑĨļăþļĊāăÑăÐāÅÐĊÑĮĮšÐăăÐĉÅÐĊ
Ðæřī®ĊĴȘ
OÐæřÐĊĉďĮĴìÑĴāĘšĊĨðìĢĮĘāșÐæÑĮšȭ
ĮÑæļæřð ÌďăæďšĐāș ĨÐÌæĐæķĮďā ÑĮ
ĉðĊÌšďā ĉÐăăÐĴĴș āðā ÐšÐāÅÐĊ š Ðĉȭ
ÅÐīĴ ĨīĐÅ®ăĐ ðÌĢāÅÐĊ Œðæř®šĊā ī®Ċāș
 ĮšòĊì®šð ìĢĮĘāÑ ðĮ  åĢĮšÐīÐĨȘ 'šĴ ĉð
ĮÐĉĮšðĉÅďăðš®ăþþďÅÅĊșĉðĊĴšșìďæř

ÆòĉÐðĊāÅÐĊ ðĮ ĴĘÅÅĊřðīÐ åĢìĢĮÐðĊāș
TðīĊÌďăðĊș®ĊāÅ®ĊșqķĮā®ĮșwìāÐĮȭ
ĨÐīÐș ZăðŒÐī þÐăÐĊĊÐā ĉÐæ bĊĘā ÐăĢĴĴ
 ĮšòĊĨÌďĊ ÑĮ ĉÐĮÑăĊÐā š ÑăÐĴīĢăț š
ÑăÐĴīĢășĉÐăřÐĴÑīÌÐĉÐĮÑăĊļĊāȘ
}ă®ăāďššķĊā  wšòĊì®šÅĊș ăÐæřÐĊ ĉðĊȭ
ÌÐĊ ÐăĢÌ®Į Ðæř Ċæř āĘšĘĮ ļĊĊÐĨș ÑĮ
Ĵă®ăāďššķĊā  ìÑĴāĘšĊĨďāÅĊ ðĮș ăÐȭ
æřÐĊāĘšĘĮļæřļĊā:řĢīðUÐĉšÐĴðwšòĊȭ
ház!
>ĘăæřÐðĉ ÑĮ īðĉȝ NðÆĮðā ÑĮ Uæřďāȝ
'šÐĊĊÐă ļĊĊÐĨÑăřÐĮÐĊ ĮšÑăÐĮīÐ Ĵ®īþķā
wšòĊì®šķĊāāĨķðĴȝ®īþķābĊĘāÐĴȝ

Bakos-Kiss Gábor
L®ĮšðTīðȭÌòþĮ
:řĢīðUÐĉšÐĴðwšòĊì®šðæšæĴĐþ

www.gyoriszinhaz.hu
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ELŐADÁSAINK

É V A D

Carlo Goldoni

MIRANDOLINA
:ďăÌďĊð TðīĊÌďăðĊ ĮšÐĉÑăřÑÅÐĊ ĸæř ăāďĴĴ ĉÐæ š ðīďÌăďĉ
ÐæřðāÐăĮĢåÐĉðĊðĮĴăāþ®ĴșìďæřÐššðī®ĊřšĴĉÑæĊÐĉăÑĴÐšÐĴĴș
ÑĮĢĉæĊÐĉðæÐĊŒăăďĴĴìĮďĊăĐĊÑšÐĴÐāÐĴȘĮšĘŒÐæðæšĮ®æ
ÅÅĊ īÐþăðāș ìďæř òīĐþ  æřāďīăĴÅĐă ÑĨòĴāÐšÐĴĴș åĢĮšÐīÐĨăĢþÑĴ
Įþ®Ĵ ĉÐæåðæřÐăÑĮÐð åďīĉ®ăĴ®āȘ TðīĊÌďăðĊ  åÑīåðŒðă®æÅĊ ĮšďÆðȭ
ăðš®ăĐÌďĴĴĮšÅÌĊĢșāðĊÐĉÆĮāāðŒòŒĴșÌÐåÐĊĊðĮĴīĴþĘĊ®ăȭ
ăĐĮ®æ®ĴȘĉÐĉÅÐīÐĮš®ĉ®īðĮåďĊĴďĮæďĊÌďăĴďāĴĴīĴăĉš
īīĐăšÐĉÅÐīĴòĨķĮīĐășāðĉðĊÌÐĊĊÐìÑšĮÑæÐĊ®ĴĉÐæĴīĴþĮšȭ
ÅÌĮ®æ®ĴȘ

TĐšÐĮĊðĴ

ŒòŪ®ĴÑāɳīÐĊÌÐšĢȚăÌðĉðīĊĴďĊ

Marc Norman és Tom Stoppard forgatókönyve
alapján színpadra alkalmazta Lee Hall

SZERELMES SHAKESPEARE

NķīķÆš#®ĊðÐă

īďĉĊĴðāķĮŒòŪ®ĴÑāɳīÐĊÌÐšĢȚæĐÐīĴăĊ
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Aæšð ŒÑīÅĢ īÐĊÐĮš®ĊĮš āďĉÑÌðș ĮšÐīÐăÐĉĉÐăș æřðăāďĮĮ®ææă
ÑĮ ĮšòĊì®ššă 'īšĮÑÅÐĴ āðī®ăřĊÑ OďĊÌďĊþ®ÅĊȘ  īÐþĴÑăřÐĮș Ĵðȭ
ĴďāšĴďĮ ÑăÐĴņ wìāÐĮĨÐīÐ ÑăÐĴÑÅÐ ĨðăăĊĴìĴķĊā ÅÐȘ  åðȭ
Ĵă Ìī®ĉòīĐ ăāďĴĐð Œ®ăĮ®æÅ āÐīļăș ĮšďīòĴþ  ìĴ®īðÌĢ ÑĮ ĮšÐȭ
īÐĨăĢð ðĮ ìð®ĊřďšĊāȘ  Ĩ®ăř®þ ÐăÐþÑĊ þ®īĐș OďĊÌďĊ ĮšòĊì®šð
Œðă®æ®ÅĊ ĉÑæ ðĮĉÐīÐĴăÐĊ ĮšÐīšĢ ìďæřĊ āÑĨÐĮ ăÐæřĢšĊð š
ÐăĢĴĴÐ ĴďīĊřďĮķăĐ āÌ®ăřďāĴȟ (Į ŒþďĊ ĉð  ăÐæåĢÅÅ āÌ®ăřȟ

Győri Balett

THE WAVES / MIMI

TĴķšÌīðÐĊĊ

NďīÐďæī®åķĮďāȚOķā®ÆĮĊÌī®ĮșÐăÐāÐðO®ĮšăĐ
šÐĮĴÐăĮĢåÐăÑÅÐĊă®ĴìĴĐĨīďÌķāÆðĐðīæðĊðďďăåòīĐĊĢÅÐĴÐæȭ
ĮÑæÑĊÐāāļšÌÐăĉÑīĢăĉþÌĊĊāåÐăÌ®Į®īĐăĮšĐăȘOķā®ÆĮĊÌī®Į
ÑīšÑāÐĊřåðĊďĉĮ®ææăĉÐĮÑăðÐăĴĘīĴÑĊÐĴÐĴĸþāďīÐďæī®åð®þ®ÅĊș
ĉÐăř}ìÐŒÐĮȥ>ķăă®ĉďāÆòĉÐĴāĨĴȘ
OÐĊæřÐăTÐĊřìÑīĴÆĮďÌ®ăĴďĮĉĊÌīðĊþðìăÐĴĴÐÐăÐāÐðO®ĮšăĐ
ĸþāďīÐďæī®åð®þ®ĴȘšÐĮĴĉ®ĮďÌðāåÐăÑÅÐĊĮšòĊĴÑīÐæřĉÐĴīĐĉÐæȭ
®ăăĐșĴÑĴȚŒ®æřÅÐĴÐăþÐĮòĴÑĮÐȘŒ®æřĨÐÌðæĉæȚTðĉðȘ

Szente Vajk–Galambos Attila–Juhász Levente

PUSKÁS
ǠǨǢǦȘTæřīďīĮš®æȘ'æřăÅÌșĴðšÐĊÐæřæřÐīÐāȚšďīĮš®æĮĨďīĴȭ
ĴĘīĴÑĊÐăĉÐ ĘīĘāīÐ ĉÐæŒ®ăĴďšðāȘ ǠǨǣǤȘ 'æř Ċř®īð ĉÑīāĢšÑĮÐĊ Œȭ
æřķĊāș  ǠǡȘ ĨÐīÆÅÐĊ æĐăĴ ăĢĊÐāș qķĮā®Į ÐăĮĢ æĐăþ Ðš  ĉæřī
Œ®ăďæĴďĴĴĴæþāÑĊĴȘ'šÐæřĸĴĴăšÐăĢÌ®ĮǠǡȘĨÐīÆÐðĮșšďĊÅĊ
 ăÅÌ ĊÐĉ ®ăă ĉÐæș ÑĮ ĴďŒ®ÅÅ ĨĴĴďæ š ǠǨǤǡȭÐĮ ìÐăĮðĊāð ďăðĉȭ
Ĩð®Ċ ®Ĵș ìďă š īĊřÆĮĨĴ ĘĮĮšÐ®ăăĴș  ÐĉÅăÐř wĴÌðďĊÅĊ
ăÐšþăďĴĴ ĉÑīāĢšÑĮÑĊ āÐīÐĮšĴļăș ÐæÑĮšÐĊ š ÑŒĮš®šÌ ĉÐÆÆĮÑȭ
ðæș ìďă ĉÐæĮšļăÐĴðā  ăÐæÐĊÌ®Į ǥȚǢȘ TþÌ ĉðÐăĢĴĴ  åļææĘĊř ăÐȭ
ìķăăĊșqķĮā®ĮĴă®ĴþķāĮĨĊřďăĉÐšÅÐĊĉðĮÑăĢīÐāďīÌďĴ®ăăòĴĊðȘ

ÐīÑÅ}ĉ®Į

ĉķĮðÆăɳīÐĊÌÐšĢȚwšÐĊĴÐþā

Erkel Ferenc

BÁNK BÁN

TďăĊ®īOÐŒÐĊĴÐș
Haja Zsolt

ďĨÐīɳīÐĊÌÐšĢȚðÌĊř®ĊĮšāřĴĴðă
ďďĨÐīÑĮāďĨīďÌķāÆðĐĮĨīĴĊÐīÐðĊÐāĸþĨīďÌķāÆðĐþĴðĮšĴÐăæÑĮ
 ĊÐĉšÐĴð ĘĮĮšÐĴīĴďš®Į ÑŒÐș ŒăĉðĊĴ  ĉæřī ďĨÐīðīďÌăďĉ
ÐæřðāăÐæåďĊĴďĮÅÅĉņŒÐÐăĢĴĴȘšÐăĢÌ®ĮĴNďĮĮķĴìȭÑĮL®Įšðȭ
ÌòþĮ ðÌĊř®ĊĮšāř ĴĴðă īÐĊÌÐšðș ĉņŒÑĮšÐĴð ŒÐšÐĴĢþÐ  OðĮšĴȭÌòþĮ
TďăĊ®ī OÐŒÐĊĴÐș šÐĊÐð ŒÐšÐĴĢþÐ  OðĮšĴȭÌòþĮ āīĊæřș NÐĮĮÐăř®ā
:ÐīæÐăřȘ  ìšð ÑĮ ĊÐĉšÐĴāĘšð ĮšòĊĨÌďā ÐăðĮĉÐīĴ ďĨÐīÑĊÐāÐȭ
ĮÐð ĉÐăăÐĴĴ  æřĢīð ÐăĢÌ®ĮďāÅĊ :ÐīĴīķÌ ĮšÐīÐĨÑĴ O®šðĊ ÐĴīðŘș
ðÅÐīÆìĮšÐīÐĨÑĴwÆìœðĉĉÐīL®ĊďĮþ®ĴĮĮšșŒÐšÑĊřÐăwðăăĐAĮĴŒ®ĊȘ
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Ödön von Horváth

A VÉGÍTÉLET NAPJA

9ÐþĮšÑĮĴĴðă

ăÑăÐāĴĊðĨÑăÌÅÐĮšÑÌɳīÐĊÌÐšĢȚ¢āīð®Į¢ă®Ċ
āðĮÐĉÅÐīÐāĴīæÑÌð®þāĘšĘĮĮÑæðȴĉÐæĮšĐă®ĮĴĐăȶŒăĐåÑăÐăÐĉș
 āðĴĮšòĴďĴĴĮ®æ åÐĊřÐæÐĴĢ āĘšÐăĮÑæÑÅÐĊ ðĊā®ÅÅ ĘĮĮšÐåďæĊā ÑĮ
āðĴĮšòĴĊāșĉðĊĴĮÐĉĉÐæÑīĴÐĊÐāÐæřÐĉÅÐīðĮďīĮďĴȘā®īĮÐÅȭ
ÅĢăāðăĘāĢÌĢðÌÐæÐĊĊřæșbÌĘĊŒďĊ>ďīŒ®Ĵì>ķÌÐĴšÐāĘšĘĮĮÑæ
ĨÐīÐĉÑĊĴă®ăþĉæ®ĴșĉÐīĴ®ăăďĉ®ĮåĢĊĘāāÑĊĴìðÅ®ĴāĘŒÐĴÐĴĴÐăș
ĉðÐæřĮšĘīĊřņĮšÐīÐĊÆĮÑĴăÐĊĮÑæìÐšŒÐšÐĴÐĴĴȘåăķĮðāÐăăÐĊÐ
āļšÌÐĊÐāșĢĉÐæăÐăāððĮĉÐīÐĴÑŒÐăȘbÌĘĊŒďĊ>ďīŒ®ĴìāðåðĊďĉķăĴ
ĊřÐăŒÐšÐĴÑŒÐăÑĮðæÑĊřÐĮìķĉďī®Œă®ĴĮšĢĴĴĴĘīĴÑĊÐĴÅÐĊāĘŒÐĴìÐȭ
ĴðāĊřďĉďĊāðĮÐĉÅÐīĴīæÑÌð®þ®ĴȘ

Lionel Bart

OLIVER
ìīăÐĮ#ðÆāÐĊĮș}œðĮĴZăðŒÑīÆòĉņīÐæÑĊřÑĊÐāĉķĮðÆăŒ®ăĴďȭ
šĴ®ĴOðďĊÐăīĴāÑĮšòĴÐĴĴÐÐășĉÐăřǠǨȘĮš®šÌðOďĊÌďĊÅ
īÐĨòĴðŒðĮĮšĊÑšĢāÐĴȘðāĴĐīðāďīÅÐăðĊæăðŒðĮšďĊĴæĮ®ȭ
æďĮŒðă®æ®ÅĊåÐăĊĘŒĢāðĮZăðŒÑīì®ĊřĴĴĴďĴĴĮďīĮŒÑæļăþĐī
åďīÌķășĉðșĊÑšĢāĨÐÌðæŒÑæðæāĘŒÐĴìÐĴþļāĸĴþ®Ĵš®īŒì®šĴĐăș
ĴďăŒþÅĊÌĴæþāÑĊĴīÅăĐZăðŒÑīÐĊ®ĴșīÐĊÌÐšÐĴĴāĘīļăĉÑȭ
ĊřÐāāĘšĘĴĴĉÐæĊřķæŒĐāðĮæřÐīÐāðæȘ

ĮĊāĐ¢ďăĴ®Ċ

ÆĮă®ÌðĉķĮðÆăɳīÐĊÌÐšĢȚ}ĐĴì}ļĊÌÐ

MŰSORON MARAD
Michael Kunze–Sylvester Levay
Jávori–Miklós–Böhm–Kállai
Ken Ludwig
Presser–Sztevanovity–Horváth
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Elisabeth
Menyasszonytánc
Primadonnák
A padlás

Kszel Attila

Szemben a nappal

Ken Ludwig

ìĢĮĴÐĊďī

Yasmina Reza

AZ ÖLDÖKLÉS ISTENE
ì®šĮĨ®īÅþÐæřīÑĮšÅÐĊɳīÐĊÌÐšĢȚāďĮȭNðĮĮ:®Åďī
ĉæřīĮš®īĉš®ĮĸåīĊÆðòīĐĊĢĉÐæìĴ®īďš®Į®ÅĊšĘăÌĘāȭ
ăÑĮ ðĮĴÐĊÐȚ ì®šĮĨ®īÅþ Ðæř īÑĮšÅÐĊȘ UÑæř ĮšļăĢ ÅÐĮšÑăæÐĴ Ðæř
ăā®ĮÅĊșĉðāĘšÅÐĊāÑĴāðĮåðĸþ®ĴĮšðāĴÑīÐĊșÑĮšÐæřðāāðļĴð
ĉ®ĮðāĊā  åďæ®ĴȘ  ĮšļăĢā ÅÐĮšÑăæÐĴÑĮÐ ķĴ®Ċ ÐŒðÌÐĊĮȚ Ģā ĮÐĉ
þďÅÅāæřÐīÐāÐāĊÑășĮĢĴșšĢÅÐĮšÑăæÐĴÑĮļāăÐăÐĨăÐšðšĴāðĮȭ
Ĩďăæ®īð ®ăĮšÐĊĴĮÑæÐĴș ĉÐăř ĉÑăř æřĘāÐīÐāāÐă āĨĮšāďÌðā Ĵ®īȭ
ĮÌăĉķĊā ŒðĮšďĊřīÐĊÌĮšÐīÑÅÐȘ ÑīÅĢ āďĉÑÌð š ĢĮšðĊĴÐĮÑæ
ìð®Ċř®īĐășšÐăĢòĴÑăÐĴÐāīĢășĮÑīĴÐĴĴĮÑæīĢăȘ
w®īāĘšðLĐšĮÐåșwšðĊNðĊæșæĐÆĮLķÌðĴșĊæŒ®īðAĮĴŒ®Ċ

Dan Gordon

ESŐEMBER
š'ĮĢÐĉÅÐīāÑĴĴÐĮĴŒÑīÐæřĉ®ĮīĴă®ă®Į®ĊāĴĘīĴÑĊÐĴÐȘ
>ďæřĊŒ®ăĊāă®ĴĐÐĉÅÐīÐāāÑšÐæřĉ®ĮĴĐăæřÐīĉÐāāďīȭ
ÅĊÐăĮšāòĴďĴĴĴÐĮĴŒÑīÐāÐæřīĘŒðÌķĴš®ĮĮďī®Ċȟš'ĮĢȭ
ÐĉÅÐīÐæřĮšÐīÐĴÐĴĴÐă®ĴĮšĢĴĴșÆĮďÌ®ĮÌī®ĉȘNÑĴĴÐĮĴŒÑī
ĸĴþȘNÑĴÐĉÅÐīÐæřĉ®ĮīĴă®ă®ĮȘ

qďĮďĊřð}ā®ÆĮO®ĮšăĐ

Ìī®ĉɳīÐĊÌÐšĢȚqÐāāOĮďĊÐĊ

Olt Tamás

MINDEN JEGY ELKELT

NķÅðāĊĊ

šÐĊÑĮÑăÐĴīþšðĴīæðāďĉÑÌðɳīÐĊÌÐšĢȚZăĴ}ĉ®Į
 ĉæřī ĮšòĊì®šĉņŒÑĮšÐĴ Ðæřðā ăÐæĉÐæìĴ®īďšĐÅÅ ăāþ 
ĮďāĮšďī ĉÑăĴĴăĊķă ĉÐæìķīÆďăĴș āăĊÌďĮ ÑăÐĴņ ĮšòĊÑĮšăÐæÐĊÌș
9ÐÌ®āw®īðȘĉņì®īďĉðÌĢĮòāďĴĘăÐăȘþÐăÐĊUř®īÐæřì®šșĮšďÅȭ
āďĊřìșìďăšÐæřāďīðÌòŒĴ®īĮăāďÌĐĊĢþÑŒÐăÆĮÐĊÌÐĮÐĊĴÐĊæĢÌȭ
ŒÐĊæřŒðĮĮšĴÑīÑĮīÐāÑĮšļăȘT®ĮðāðÌĢĮòāĴ®ŒďăðĉĸăĴșðåþĸāďīð
ĊďĮšĴăæðș 9ÐÌ®ā āÐšÌÐĴð Įš®īĊřă®Į ÑĮ āÑĮĢÅÅð ĴļĊÌĘāăÑĮÐȘ 
ìīĉÌðāș9ÐÌ®āw®īðșÅ®ÅòĴÑĮšÐāÑĮìĉðĮĴĊĸāĮďī®ŒăåďăřĴȭ
ĴďĴĴĴ®īæřă®ĮșìòīÐĮ9ÐÌ®āĨÐīșìďăšþĴĐĊāðĮÆÑÌķăĴķÌĴĴ
šÑīÌÐāăĢÌĢāāÐăȚȴTðĊÌÐĊþÐæřÐăāÐăĴȶȘ
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Kszel Attila

ELEVEN NÉPMESÉK

Tðì®ăřðZīĮðșwòā9īðÌ

āĘīĊřÐšÐĴŒÑÌÐăĉðāīðĉðāďĉÑÌðÑĮÑÌÐĮÅĸĮÆĮă®ÌīÐæÑĊř
īÐĊÌÐšĢȚNĮšÐăĴĴðă
Œðă®æăÐæĢĮðÅÅĉÐĮÑðĊÐāÐīÐÌÐĴÐĉĸăĴìďĉ®ăř®ÅŒÑĮšș®ĉÐšÐā
 ȴŒ®ĊÌďīĴÑĉ®āȶ āĘšĘĴĴļĊā ÑăĊÐā ĉ ðĮȘ }ă®Ċ  ȴ>ĉķĨðĨĢāÐȶ ÑĮ
ȴqðīďĮāÑĮåīāĮȶăÐæÐăÐŒÐĊÐÅÅÐāȘšÐăĮĢīÑĮšȭȴ>ĉķȭ
ĨðĨĢāÐȶȭĊæřĮšļăÐðĊāāďī®ĊāȴĮšĢĴĴÐĮÐȶșšĢðåþĸĮ®æķāīĐăĉÐĮÑăȘ
ȴqðīďĮāȶȭŒ®ăĴďšĴŒòæþ®ĴÑāŒæřìĸæřĴÐĴĮšðāșāĘīĊřÐšÐĴŒÑÌÐăĉð
āīðĉðȚ ææĴÐăÐā āĘīĊřÑāÑĊ Ðæř ®ăăòĴĐăæďĮ åīāĮĴ®ĉÌ®Į āĘŒÐĴȭ
āÐšĉÑĊřÐāÑĊĴÌ®ĮšăĉďĮŒÌĢīăÐăĢÐæřåīāĮĴȘĉÐĮÐŒÑæÑĊ
ĨÐÌðæÐæřĊæřďĊðĮÐăÐŒÐĊāÑīÌÑĮīþšďăĐÌðāāðȚŒþďĊĊĨþðĊāÅĊ
åīāĮŒÐĮšÑăřÐĮȭÐšÐĉÅÐīīÐșŒæřÑĨĨÐĊåďīÌòĴŒȟ

Zalán Tibor

AZ ARANYKULCSOCSKA

}ďăĮšĴďþ ķīĴĴðĊďþ®Ċā āÐīÐĴĴĘīĴÑĊÐĴÐ ĉÐæÐæřÐšðā  ďăăďÌð
qðĊďāāðĐÆòĉņĉÐĮÑþÑŒÐăȘåĢĮšÐīÐĨăĢāðĮåÅ®ÅķșāðāòŒ®ĊÆĮðȭ
Į®æ ĉðĴĴ Įš®ĉďĮ ÅďĊřďÌăďĉÅ āÐŒÐīÐÌðāȘ Įðăðď āĊÌĸī ÑĮ
ăðĮīĐāāðÆĮăþ®āĨÑĊšÑĴÑĮTåăȭďīĮš®æÅŒðĮšðāȘAĴĴĴĐÅĊ
ăāĐĴÐāĊĢĮÅÑāīĊřāķăÆĮďÆĮā®Œăþ®ĊÌÑāďššĉÐæșÑĮÐă®īķăþș
ìďæřŒăĉðĊæřÆĮďÌŒ®īþšĴșāðāķăÆĮĴðĴā®ĊāĊřďĉ®īþķĴȘ
TÐĮÐ æřÐīĉÐāÐāĊÐā ÑĮ æřÐīĉÐāăÐăāņ åÐăĊĢĴĴÐāĊÐāș Įďā šÐĊÑŒÐăș
āăĊÌÌăș Å®Åďāāăș Åī®ĴĮ®æīĐăș ĘĮĮšÐĴīĴďš®ĮīĐăș ăÐăÐĉÑĊřÐĮȭ
ĮÑæīĢășÅ®ĴďīĮ®æīĐășÐĉÅÐīĮÑæīĢăȘ

L®æÐīĊÌī®Į

åīæĴăĊĴĘīĴÑĊÐĴÅ®ÅďāāășšÐĊÑŒÐășǥÑŒÐĊåÐăļăðÐāĊÐā
īÐĊÌÐšĢȚT®īāĐ'ĮšĴÐī

Olt Tamás

BOHÓCKALAND

NďĨĨ®Ċř¢ďăĴ®Ċ

ĴīÑåǤȭĴĢăǠǟǤÑŒÐĮāďīðæɳīÐĊÌÐšĢȚ#®ŒðÌĴĴðăqÑĴÐī
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 ďìĐÆāăĊÌ šĮďĊæ®Įș ìĊæȭāŒăā®Ìș Ðæř ðæšð āďĊÆÐīĴȭþ®ĴÑā
ðæšðÅďìĐÆďāāăȘȴTÐīīÐŒĊåďīī®ĮșĉðāðŒÐšÐĴĮšļāĮÑæÅĢășĉð
ăÐĉďĮĮīÆķāīĐăåÐăìĢĴșĉð®ĴāīďăþŒ®ăăķĊāĴÑĮåÐăåÑĊřÐĮòĴðăÐăȭ
künket?”ďìĐÆāăĊÌĮšÐīÐĨăĢðÅÐĊĊļāăāĐÅďìĐÆďĴŒ®ăĮšĴȭ
þ®ā ðī®ĊřĴņĊÐāș ĉðāďī ÐăðĊÌķăĊā  āÐīÐĮÑĮīÐȘ Ĵš®Įķā  āĘšĘĮ
ìĊæš®ĮĴðĮšĴĘīĘĉÐåÐăÑĴīĴșĉÐăřÅÐĊšÐĊÐšÐæřÐĴăÐĊæřĐæřòī
ÌÐīņĉÐæĴĨĮšĴă®Į®ìďšȘšÐæřļĴĴšÐĊÑăÑĮðæšðĘīĘĉþ®ĴÑāā®
Œ®ăðāșĉÐăřÐĊāÐīÐĮšĴļăÐăÑīðāÅďăÌďæĮ®æåďīī®Į®ĴȘ

NðĮåăķÌřĴÐīÐĉ

Nagyszínház

9ÐăĊĢĴĴ

9ÐăĊĢĴĴ

Nyugdíjas

szerda, 17.00

tÌĊĐĴð

kedd, csüt., 17.00

Kazinczy

kedd, 17.00

Czuczor

kedd, 17.00

:®Ĵð

vasárnap, 15.00

ÐĴăÐĊ

vasárnap, 15.00

Sipka

szerda, 10.45

q®ăAĮĴŒ®Ċ

szombat, 19.00

Somlai

szombat, 19.00

Kisfaludy

szombat, 19.00

Csengery

péntek, 19.00

Várady

péntek, 19.00

Gárdonyi

péntek, 19.00

Földes

csütörtök, 19.00

Simon Kázmér

csütörtök, 19.00

Déryné

szerda, 19.00

Lelkes Dalma

kedd, 19.00

NðĮĮšĮ

szombat, 19.00

Premier
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Mirandolina
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Puskás
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Szerelmes Shakespeare
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šÐăĢÌ®ĮďāǡǟǡǟȥǡǟǡǠȭÐĮÑŒÌīÑīŒÑĊřÐĮÅÑīăÐĴÐāāÐăă®ĴďæĴìĴĐāȘ

×ɒÅÑīăÐĴìÐšĴīĴďšĐÐăĢÌ®Įĉ®īăÐþ®ĴĮš®ĮīāÐīļăĴșŒæřĊÐĉĴīĴăĉšĴÅÑīăÐĴȘ
Bérletek

Törzsvásárlói kedvezmény

ǡǟǡǠȥǡǟǡǡȭÐĮÑŒÌÅÑīăÐĴÐĮÐăĢÌ®ĮðǡǟǡǟȥǡǟǡǠȭÐĮ
ÑŒÌī ÑīŒÑĊřÐĮ ȧāÑā ĮšòĊņȨ ÅÑīăÐĴÐāāÐă ă®ĴďæĴìĴĐāȘ
ǡǟǠǨȥǡǟǡǟȭĮÑŒÌÅĊŒ®Į®īďăĴÅÑīăÐĴÐāÐăĉīÌĴÐăĢȭ
Ì®ĮðĴðĮǡǟǡǠȥǡǟǡǡȭÐĮÑŒÌÅĊĨĐĴďăþķāȘ

 ǡǟǡǟȥǡǟǡǠȭÐĮ Ǡǟǟǟ 9ĴȭďĮ þÐæřŒ®Į®īă®Įð āÐÌŒÐšĉÑĊřĴ
ÅÑīăÐĴÐĮÐðĊā ĴďŒ®ÅÅī ðĮ ÑīŒÑĊřÐĮòĴìÐĴðā  ǡǟǡǠȥǡǟǡǡȭÐĮ
ÑŒÌ ÐăĢÌ®ĮðīȘ UÐĉ āÐăă ĉ®ĮĴ ĴÐĊĊðÐș ĉðĊĴ þÐæřŒ®Į®īȭ
ă®Įāďī ǡǟǡǟȥǡǟǡǠȭÐĮ ÅÑīăÐĴÑĴ ÅÐĉķĴĴĊðȘ  āÐÌŒÐšĉÑĊř
ăÑĨÆĮĢþÐæřŒ®Į®īă®ĮÐĮÐĴÑĊÑĮ:řĢīðăÐĴĴÐăĢÌ®Įðī
ĊÐĉÑīŒÑĊřÐĮòĴìÐĴĢȘĴĘīšĮŒ®Į®īăĐðāÐÌŒÐšĉÑĊřĉ®ĮāÐÌȭ
ŒÐšĉÑĊĊřÐăĊÐĉĘĮĮšÐŒďĊìĴĐȘ

šÐăĢÌ®Įďāă®ĴďæĴ®Į®ìďšÑīŒÑĊřÐĮÐāāďī®ÅÅĊĉÐæȭ
Œ®Į®īďăĴÅÑīăÐĴÐāȘĉÐĊĊřðÅÐĊÅÑīăÐĴÐĮÐĴăÐæĉÐæĮÑīļăĴș
ÐăŒÐĮšÐĴĴșāÑīþļāșāÐīÐĮĮÑāåÐăĮšÐīŒÐšÑĮðďĮšĴ®ăřķĊāĴȘ

Új bérletvásárlóinknak
Ajándék előadások
ÑīăÐĴÐĮÐðĊā āðĴīĴĐ ĴļīÐăĉÑĴș ìņĮÑæÑĴ þ®ĊÌÑā ÐăĢÌ®ȭ
Įďāāă āĘĮšĘĊþļā ĉÐæȘ š þ®ĊÌÑā ÐăĢÌ®Į ĉÐæĴÐāðĊĴÑȭ
ĮÑìÐšǡǟǡǟȥǡǟǡǠȭÐĮÅÑīăÐĴĮšļāĮÑæÐĮȘ

ĉÐĊĊřðÅÐĊ ĸþ ÅÑīăÐĴÐĮāÑĊĴ ÆĮĴăāďšĊ ÐăĢÌ®ĮðĊā
ĉÐæĴÐāðĊĴÑĮÑìÐšșþ®ĊăþķābĊĊÐāwðāÐīÅÑīăÐĴāďĊĮĴīķāÆðȭ
ĐĊāĴȘ}ďŒ®ÅÅððĊåďīĉ®ÆðĐāĴwðāÐīÅÑīăÐĴīĢăāĘŒÐĴāÐȭ
šĢďăÌăďĊĴă®ăȘ
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Sipka

Betlen

Czuczor

Radnóti

×

×

×

z

×

×

z

z

×

×

z

×

Kazinczy

Paál István
×
z

Gáti

Somlai
×

×
z

z

Csengery

×
z

Kisfaludy

Várady

×
z

×

Gárdonyi

×
×

z

Földes

z
×

Simon Kázmér

×
×

Déryné

×
×

Lelkes Dalma

×
×

Premier
×
×

Kiss Bazsa
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wšĘāĴÐĴÑĮĮšÐī®þÅĐă
Mária evangéliuma

ĉÌÐķĮ

Nagyszínház

ìÐăřÐĴĴ

ìÐăřÐĴĴ
Menyasszonytánc

šÐăĢÌ®ĮďāǡǟǠǨȥǡǟǡǟȭĮÑŒÌīÑīŒÑĊřÐĮÅÑīăÐĴÐāāÐăă®ĴďæĴìĴĐāȘ

SIKERBÉRLET

SULIBÉRLET

Sikerbérlet 2021/2022

A Vill-Korr Sulibérlet előadásai
7-13 éves korosztály részére:

ÅÑīăÐĴǣÐæřĮÑæÐĴĴīĴăĉšȘwšÅÌďĊŒ®ăĮšĴďĴĴðÌĢȭ
ĨďĊĴÅĊșšÐăĮĢșĉ®ĮďÌðāșìīĉÌðāāĴÐæĐīðìÐăřÐðīÐș
ðăăÐĴŒÐNðĮåăķÌřĴÐīÐĉÅÐăÐìÐĴÅÐŒ®ăĴĊðȘ

'æřÅÑīăÐĴÐĴā®īĴĘÅÅĮšÐĉÑăřðĮìĮšĊ®ăìĴșòæřĨÑăÌ®ķăāÐĴȭ
ĴÐĊāÑĴÐăĢÌ®ĮĴĊÑšìÐĴĊÐāĉÐæÐăĢšÐĴÐĮÐæřÐšĴÐĴÑĮķĴ®ĊȘ
wðāÐīÅÑīăÐĴļĊā  ǡǟǡǠȥǡǟǡǡȭÐĮ ÑŒÌī ǠǤȘǤǟǟ åďīðĊĴďĮ
®īďĊŒ®Į®īďăìĴĐĉÐæȘwðāÐīÅÑīăÐĴÐæřĮÑæÐðǡǟǡǡȘĉ®ȭ
þķĮǢǠȭðæŒ®ăĴìĴĐāÅÐȘ

Ţ'ăÐŒÐĊĊÑĨĉÐĮÑā
ŢšīĊřāķăÆĮďÆĮā
ŢďìĐÆāăĊÌ
šÐăĢÌ®ĮďāāÐšÌÑĮððÌĢĨďĊĴþȚ
āÐÌÌșĮšÐīÌșÆĮļĴĘīĴĘāșŒæřĨÑĊĴÐāǠǠȘǟǟĐīȘ

wðāÐīÅÑīăÐĴĊÐĉÑīŒÑĊřÐĮqķĮā®ĮÆòĉņÐăĢÌ®ĮīÑĮ
:řĢīðăÐĴĴĨīďÌķāÆðĐðīȘ
ĢŒÐÅÅðĊåďīĉ®ÆðĐȚwww.gyoriszinhaz.hu

Sikerbérlet 2019/2020
 ǡǟǠǨȥǡǟǡǟȭĮ wðāÐīÅÑīăÐĴÐā åÐăìĮšĊ®ă®Įð ìĴ®īðÌÐȭ
þÑĴ ĉÐæìďĮĮšÅÅòĴþķā ǡǟǡǠȘ ÌÐÆÐĉÅÐī ǠǤȭðæȘ  ÅÑīăÐĴÐā
ÅÐŒ®ăĴìĴĐĮ®æ®Ĵ āðÅĢŒòĴÐĴĴļāȚ  āďī®ÅÅĊ ĉÐæìðīÌÐĴÐĴĴ
ĉ®ĮďÌðāÑĮìīĉÌðāāĴÐæĐīðĉÐăăÐĴĴșšÐăĮĢāĴÐæĐīðȭ
®ÅĊðĮåÐăìĮšĊ®ăìĴĐÅÑīăÐĴȘ

ǣÐăĢÌ®ĮĴĴīĴăĉšĐÅÑīăÐĴ

15.500 Ft!
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ǢÐăĢÌ®ĮĴĴīĴăĉšĐÅÑīăÐĴ
7.500 Ft helyett

5.500 Ft!
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BELVÁROSI DZSUNGEL A GYŐRI VÁR KAZAMATÁIBAN

HURRÁ, NYITUNK!
Örömmel tudatjuk a kedves érdeklődőkkel,
hogy a Füles Bástya július 1-jétől ismét várja
vendégeit! Ugyan hosszú időre voltunk bezárva, de ez az idő sem telt tétlenül.

Tegyenek velünk egy utazást a város alá és ismerkedjenek meg állatainkkal akár közelebbről
is! Sétáljanak a kaméleonerdőben, nézzék meg
kígyóinkat, madárpókjainkat vagy teknőseinket!
Tudta, hogy nemcsak húsevő, hanem növényevő
piranják is léteznek? Nálunk egyszerre láthatja
mindkettőt! Ki futkos itt az avarban a Liszt-majom alatt? Egy tekegolyó? Nem-nem, ő bizony
Titi, a tatu! A kaméleonerdő négy kisállatunkat
is rejti, akik közül Leon a legnagyobb. Vajon ki
fogja mindegyiküket megtalálni?
Ezenkívül megtekinthetik éjjeli lakóink közül a
galágókat, mézmedvéket, az éji majmot vagy a
denevéreket.
Na de hogy kik is vagyunk? A képeken néhány
lakónkon keresztül mutatjuk be, hogy mennyire
is hiányoztak már a látogatók.
Tartsanak velünk a 16. századi győri vár egyik
épen maradt bástyájának föld alatti kazamatájába és vegyenek részt ebben a fergeteges
kalandban! (x)

Várjuk Önöket szeretettel!

A Füles Bástya látogatása a hatályos kormányrendelet értelmében
védettségi igazolványhoz vagy applikációhoz kötött, további tudnivalók
a www.fulesbastya.hu oldalon találhatóak.
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OTTHON BIZTONSÁGBAN
VAN A GYERMEK?

A nyár tele van veszéllyel, kezdve azzal, hogy sok szülő ilyenkor egyedül
hagyja otthon a gyermekét. Azt hisszük, saját lakásunk falai között biztonságban tudhatjuk őket, pedig gyakran ilyenkor is előfordulhat baj.
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

Lakásunk, házunk nem bástya, csak akkor nyújt
védelmet, ha arra felkészítjük, s benne felkészítjük a gyermeket is, figyelmeztet a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
bűnmegelőzési osztálya.
Legyen otthonunk gyermekbarát, a zárak működjenek megfelelően, ha van medence, azt a
gyerekek csak felügyelettel használják, amúgy
takarjuk le gyermekbiztosan, ne hagyjunk elérhető helyen veszélyes elektromos berendezéseket, illetve vegyszereket, gyógyszereket –
ajánlja a bűnmegelőzési osztály. De honnan

lehet tudni, hogy egy gyerek mikor van abban a
korban, amikor már egyedül lehet hagyni? A
rendőrség tájékoztatásából kiderült, jogi szempontból nincs arra nézve egységes szabályozás,
hogy mennyi idős kortól és mennyi időre hagyhatjuk otthon a gyerekeket egyedül, azonban
szem előtt kell tartanunk azt, hogy a kiskorú felügyeletéért a szülő a felelős. Kiskamasz korra
általában már van annyira érett egy gyerek,
hogy akár hosszabb-rövidebb időre otthon maradhat, de fontos, hogy jól ismerjük gyermekünk
viselkedését, szabálytudatát, félelmeit.
A bűnmegelőzési osztály szerint nagyon fontos, hogy felkészítsük a gyereket, többek között azzal, hogy önállóságra neveljük, tanítsuk

A GYERMEK
NE ÁRULJA EL
SENKINEK,
HOL LAKIK,
NE KAPCSOLJON
KAMERÁT,
NE FOTÓZZA,
VIDEÓZZA
A LAKÁST

meg felelősséget vállalni tetteiért, tudatosítsuk
benne, hogy a szülőjében megbízhat, bármilyen bajba kerül, anyára, apára számíthat. Azt
is át kell vele beszélni, milyen váratlan helyzetekkel találkozhat otthon (például áramszünet,
vihar, tűz), s előre tisztázzuk le, mik a szabályok, mit tesz például, ha csengetnek. Jól látható helyen legyenek kiírva a segélyhívó számok,
és a szülők is legyenek mindig elérhetőek.
Négy fal között a gyerekek gyakran interneteznek, a szülő mindenképpen győződjön meg róla, hogy a szükséges korlátozások be vannak-e
állítva. Mindenképpen tanítsuk meg a gyermeknek a tudatos, biztonságos nethasználatot, kerülje az ismeretlen emberekkel történő
kapcsolatfelvételt, a közösségi felületeken se
árulja el senkinek, hol lakik, ne kapcsoljon kamerát, ne fotózza, videózza a lakást, és soha
ne mondja el, ha egyedül van otthon.
A nyári hónapokban gyakrabban fordulnak meg a
családok fesztiválokon, koncerteken vagy strandokon. A bűnmegelőzési osztály szerint akárhova
is megyünk, a legfontosabb, hogy mindig figyeljünk a legkisebbekre, vízparton még egy pillanatra
se vegyük le a szemünk a gyermekről, vízbe pedig
nem is szabad őt egyedül beengedni.
A rendőrség hangsúlyozta, az okoseszközöket a
szülők a gyermekbiztonság szolgálatába tudják
állítani, egyes programokkal ellenőrizhető például, hogy merre jár a kamasz. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, ne a gyermekünk tudta nélkül
kövessük őket, mert azzal könnyen elveszíthetjük a bizalmukat. Ez a bizalom pedig az ő biztonságuk egyik alapköve, vigyázni kell rá.
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„Nem én voltam, hanem a Dudi, ő mondta, hogy szabjam szét a papírokat, mert jó móka” – mondta a négyéves Eszter, miután anyukája rajtakapta, hogy a kislány egy tépett papírkupacon ül. Dudi egy elképzelt kis
barát, akinek Eszter gyakran megterít a játékkonyhában, s akivel gyakran követnek el huncutságokat.
Udvardi-Vörös Zsófia gyermekpszichológussal a gyermekbarátságokról, azok fejlődéséről beszélgettünk.

A KISGYERMEKKORI BARÁTSÁGOK TERMÉSZETE

„KLÁRI A BARÁTOM, MERT

´´ VAN”
SZUPER CSILLOGÓS CIPOJE

Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: O. Jakócs Péter

Mikor, hogyan alakulnak a gyerekbarátságok?
Hogyan fejlődik a barátság a különböző életkorokban?
Már a totyogó korú gyermekek is rövid ideig szívesen foglalkoznak egymással, tartósabb közös
tevékenység pedig többnyire egy mindkettőjük
számára érdekes játékszer felett alakul ki, ez esetben a játék adja a szociális kontaktus alapját. Szintén korán megjelenik az úgynevezett ajándékozási
készség, amikor egy pár hónapos gyermek spontán módon tárgyakat nyújt másoknak. Ezek a kezdeti szociális kapcsolatok jellemzően diádikusak,
ha kettőnél többen vesznek részt a társas folyamatban, az rendszerint már zavaró.
Nem kell megijednünk, ha hároméves gyermekünk magányosan játszik?
A gyermekek hároméves korukig leginkább
egymás mellett játszanak, de nem egymással.
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Később megfigyelhető „együttmozgás”, mikor például az óvoda udvarán a gyerekek autóként berregve szaladgálnak, vagy épp karjukat kitárva repülőset játszanak. Később jelenik meg a kooperatív játék, amikor már egy
cél mentén képesek együttműködni egymással a gyerekek (pl. erődöt építenek), illetve a különböző szerepjátékok. Ezek az
óvodai szociális kapcsolódások „pillanatnyi
játszótársi viszonyok”, ennélfogva általában
(bár nem mindig) tűnékenyek. A 3-4 évesek
leginkább külső jellemzők alapján választanak barátot, például „Klári a barátom, mert
szuper csillogós cipője van”, s csak később
válnak fontossá a belső tulajdonságok a barátválasztásban. Ötévesen a gyerekek már
felismerik a barátságok mögött rejlő szándékokat és vonzalmat, de még egyoldalúan
csak a saját igényeiket veszik figyelembe, a
társét nem. 6-7 évesen a közös játékok és
érdekes tevékenységek adják a barátságok
alapját, míg 9-10 évesen már a barátság

alapköve a gondolatok és érzések megosztása, valamint a kölcsönös bizalmas viszony.
Így akkor sem kell megijednünk, ha a 3-4
éves gyermek főként magányos vagy bámészkodó játékot folytat, azonban, ha szorongónak, elszigetelődőnek látunk egy kisgyereket, azzal mindenképp érdemes foglalkoznunk.
Vannak a kicsiknek olyan barátaik is, akiket
csak ők látnak.
Három és hétéves kor között szintén normális jelenség a képzeletbeli vagy fantáziabarátok megjelenése, hétéves kor után viszont a
gyerekek egyre nyitottabbá válnak a külvilág
felé, így a kortárs barátok már érdekesebbek,
mint a képzeletbeliek. Azok a gyerekek, akiknek képzeletbeli barátja van, általában választékosabban fejezik ki magukat, színesebb
a fantáziaviláguk és szociálisabbak. A képzeletbeli barát mindig a gyermek rendelkezésére áll, mindig azt szeretné játszani, amit a kitalálója, és csak és kizárólag az ő tulajdona.
Szülőként fontos, hogy elfogadjuk ennek a
barátnak a jelenlétét és létezését, ha gyermekünk megkér minket, hogy terítsünk meg
a fantáziabarátnak, akkor tegyük meg, de
kérjük ebben gyermekünk segítségét, ha pedig a rosszaságot fogja a barátra, határozottan rendreutasíthatjuk a képzeletbeli barátot,
a csínytevés helyrehozásában pedig kérhetjük ismét gyerkőcünk segítségét.

AZOK A GYEREKEK,
AKIKNEK
KÉPZELETBELI
BARÁTJA VAN,
ÁLTALÁBAN
VÁLASZTÉKOSABBAN
FEJEZIK KI MAGUKAT,
SZÍNESEBB
A FANTÁZIAVILÁGUK
ÉS SZOCIÁLISABBAK
Hogyan barátkoznak a kisfiúk? Hogyan a
lányok?
A lányok már csecsemőkoruktól érzékenyebbek a különböző szociális helyzetekre, jobban
figyelnek a beszédre, az emberi arcokra, könynyebben fakadnak sírva, ha egy másik baba
nyafogását hallják. A 4-5 éves lányok kapcsolataikban érzelmesebbek, együttműködőbbek,
barátságaik intimebbek. Általában előnyben
részesítik a páros vagy 3-4 fős kapcsolatokat,
míg a fiúk nagyobb csoportokban tevékenykednek, amit a lojalitás, szolidaritás és együttes

élmény kovácsol össze. Természetesen a nemi különbségek a játéktevékenységeikben is
megnyilvánulnak, a fiúk játékában több az ütközés, a birkózás, emellett játékuk némileg
önállóbb is, mint a lányoké. A lányok ezzel
szemben rendszerint párokban játszanak,
csendesebbek, együttműködőbbek. Fontos
tapasztalat, hogy egy óvodai közösségben a
fiúk és a lányok játékai kölcsönösen hatnak
egymásra, így a fiúk kevésbé destruktívak, a
lányok pedig önállóbbak. Persze mindig lehetnek egyéni különbségek.
Miért akar a kisgyerek olyannal barátkozni,
aki vele nem?
Ahhoz, hogy ezt megértsük, fontos ismernünk az óvodáskorú gyermek gondolkodását.
A 3-7 éves korú gyermekekre egocentrikus,
én-központú gondolkodás jellemző, én-tudatuk még nem olyan fejlett, így az én és a másik még nem határolódik el élesen. Emiatt
nem képesek belebújni a másik bőrébe, nézőpontjába, valamint feltételezik, hogy a saját
gondolataikat mások is ismerik. Szintén jellemző ebben az életkorban a mágikus világkép, ami azt jelenti, hogy a kisgyermek szentül hiszi, hogy a vágyai valóra válnak, csak
mert kívánta őket. Tehát ha egy kisgyerek
szeretné a másik barátságát, azt úgy hiszi,
meg is kapja, és mivel nem tud nézőpontot
váltani, nem észleli, hogy a másik nem szeretné ezt a közeledést.
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Minden évben június közepén a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársai felkeresik
a fehér gólyák fészkeit, hogy meggyűrűzzék a fiókákat. Ezeknek a jelöléseknek köszönhetően tudjuk ma
már, hogy a magyar gólyák Afrika déli területeire vonulnak. Az E.ON sok éve partnere a Madártani Egyesületnek, és segítségükkel ebben a régióban a következő napokban 110 helyszínen gyűrűzik meg a gólyákat.

MEGGYŰRŰZTÉK PETIT, HÓPIHÉT ÉS VÁNDORT

H

árom gólyafióka pihent a fészekben,
ami meglepetés volt, mert lentről úgy
tűnt, hogy csak ketten vannak. Győrsövényházán, a falu szívében telepedtek le a
gólyák. Nemcsak itt, de az egész régióban az
E.ON közreműködésével végzik el a gyűrűzést
minden évben.
„Az E.ON sok éve partnere a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. A napokban zajló gólyagyűrűzésnek is nagy hagyománya van. Mivel a gólyafészkek 90 százaléka a villanyoszlopokra telepített fészektartókon van, munkatársaink segítik ezt a
munkát. A fiókákat kosaras autóval hozzuk le
a magasból, ezután a szakemberek a földön,
biztonságban tudják elvégezni a gyűrűzést. Az
észak-dunántúli szolgáltatási területünkön
idén 110 helyszín segítünk a gólyagyűrűzésben” – mondta Patócs Renáta, az E.ON Hungária Csoport szóvivője.

„Az egyik gyűrű alumíniumból van, ez az elsődleges azonosító. Ezt kiegészíti egy műanyag színes gyűrű. Utóbbi messziről akár távcsővel is leolvasható. Így a madarat már távolról is azonosítani tudjuk” – emelte ki a gyűrűzést végző
Győrig Előd. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület kisalföldi csoportjának elnökségi tagja hozzáfűzte: „A klímaváltozás már a gólyák vonulását is befolyásolja, ezért értékesek
azok az információk, amelyekhez a szakemberek
a gyűrűzésnek köszönhetően jutnak.”

A fészek tövében pillanatok alatt szakszerűen
elvégezték az ifjú gólyák gyűrűzését. Jelen voltak a település óvodásai is, akik elnevezték a
fiókákat. Peti, Hópihe és Vándor két-két gyűrűt
is kapott, nem véletlenül.

A magyar gólyák képesek akár Fokvárosig is elrepülni. A távolsági rekordot egy Győr-MosonSopron megyei madár tartja, miután 2018-ban
Darnózselitől 9003 kilométeres utat tett meg
a Dél-Afrikai Köztársaságig. (x)

A már egyszer meghosszabbított törlesztési moratóriumot újból meghosszabbították, és a hatályos
rendelkezések értelmében 2021. szeptember 30-ig tart.

SZEPTEMBER VÉGÉIG TART

A HITELMORATÓRIUM

A

Támogatott tartalom

zok járnak jól, akik igyekeztek/igyekeznek felkészülni arra a pillanatra, amikor újból el kell kezdeniük minden hónapban törleszteni a hitelük részleteit. Ha sikerült némi tartalékot képezni az elmúlt időszakban, akkor a rendszeres törlesztés újrakezdése nem
érinti majd olyan érzékenyen a család költségvetését.

Díjmentes tanácsadás: Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942 (ügyfélfogadási időben) Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu
Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto
Ügyfélfogadás: hétfő: 8–14 óráig // szerda: 8–14 óráig // csütörtök: 11–17 óráig

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

A hitelmoratórium komoly segítséget jelenthetett a járvány miatt átmenetileg nehéz anyagi helyzetbe jutott családoknak. Azonban azzal minden adósnak tisztában kell
lennie, hogy a haladék nem jelent tartozás- vagy kamatelengedést. A moratórium időszaka alatt felhalmozott kamatot az adósnak a hátralévő futamidő alatt kell megfizetnie. Erre az összegre azonban a bank külön kamatot
nem számíthat fel. Annak érdekében, hogy a moratórium
lejárta után ne emelkedjen meg az adósok törlesztőrészlete, a bankok meghosszabbítják a kölcsön futamidejét.
Fontos, hogy a futamidő-kitolás mértéke meghaladja
majd a törlesztési moratórium hosszát, hiszen a moratórium alatt felhalmozott kamatokat is vissza kell fizetni.
A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértői
díjmentes tanácsadás keretében nyújtanak segítséget
az adósoknak a moratóriummal kapcsolatos és egyéb
pénzügyi vonatkozású kérdéseikkel kapcsolatban.

2021. július 2.

31

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

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

´´
´´
FUTÉSSZERELO
Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat

´´
´´
CSOSZERELO
Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Bérezés megegyezés szerint

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

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
állást hirdet

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
(Győrszentiváni terület)
• ÁPOLÓ
• GYÓGYSZERELLÁTÁSÉRT
FELELŐS MUNKATÁRS
• ÉLELMEZÉSVEZETŐ
• DIETETIKUS
• MUNKAÜGYI ÜGYINTÉZŐ
munkakörben.
További információk:
06-96/314-322/152 mellék
Pályázatok benyújtása:
EESZI HR-gazdálkodás
9026 Győr,
Kálóczy tér 9-11.
hr@eeszi.hu

www.eeszi.hu
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TOVÁBBRA IS CSÚCSRA JÁRATVA MŰKÖDNEK A VÍZMŰTELEPEK

REKORDOKAT DÖNT

A KÁNIKULAI VÍZFOGYASZTÁS

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

G

yőrt és a környező településeket Szőgye és Révfalu vízműtelepei látják el. A
parti szűrésű kutakban bőségesen elegendő víz van. Ezek a kutak a folyóparton
vannak ugyan, de nem közvetlenül a mederből, hanem néhány száz méterrel távolabbról,
a folyóparti kavicsos altalajból jutnak vízhez.
A Duna alacsony vízállása miatt tehát nem
kell aggódnunk.
A kutak természetes szűrőrendszere, a szigetközi vízbázis egyedülálló értéket képvisel. Hasonló, Duna menti kavicsos talajba
fúrt parti kutakat találunk Mosonmagyaróvár mellett, a Szentendrei- és a Csepelszigeten. A rendszer tökéletessége jól érzékeltethető azzal, hogy például Németországban mesterségesen alakítottak ki ehhez hasonló szűrőrendszereket. Ott beszivárogtatás után ugyanígy kavicsrétegen
szűrik át a vizet.
A vízbázisokban tehát bőségesen van víz, az
elosztó műszaki háttér viszont fejlesztésre
szorul. Különösen a magasabb fekvésű körzetekben, villaszerűen beépített területeken
kiélezett a helyzet. Ezekben a modern épületekben valószínű gyűjthetik az esővizet,
azonban a készletek mostanra elfogyhattak,
így az automata öntözőrendszerek vezetékes
vízzel működnek.

Nagy népszerűségnek örvendenek a párakapuk, a diákok pedig remek közösségimunka-lehetőséget látnak a vízosztásban. Fogadják őket szeretettel, frissüljenek fel egy
pohár hűsítő vízzel!

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

INGATLANÜZEMELTETÉSI ÜGYINTÉZO´´
Feladat:
A saját és az önkormányzati tulajdonú
ingatlanok üzemeltetése.

Jelentkezési határidő:
2021. július 10.

Elvárások:
minimum középfokú műszaki végzettség
felhasználói szintű számítógépes ismeretek
ügyfélorientált szemlélet
problémamegoldó képesség, konfliktuskezelés
jó kommunikációs készség

Előnyt jelent:
B kategóriás jogosítvány
saját tulajdonú gépjármű
felsőfokú műszaki végzettség
ingatlankezelésben szerzett tapasztalat
társasházkezelői végzettség

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósága, valamint Vagyonkezelési Igazgatósága munkatársat keres az
alábbi munkakör betöltésére:

´´
MUSZAKI
´´
´´
ELOKÉSZÍTO
Feltétel:
szakirányú végzettség
Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

´´
NÉPSZERUEK

A SZABADSTRANDOK

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

A

júniusi kánikula sokakat csalogatott ki
a győri szabadstrandokra. A mindig
népszerű Aranypart I-en és Aranypart
II-n gyerekek és felnőttek egyaránt élvezték
a napsütést, a vízben pedig enyhülést találtak
a nyári forróságban. A strandolók még jobb
kiszolgálása érdekében dr. Dézsi Csaba András polgármester kezdeményezésére az
Aranypart II. egy új lejáróval gazdagodott, így
könnyebben mehetnek be a vízbe a fürdőzők.
Az Aranypart I. és II. szabadstrandok a győriek kedvelt pihenőhelyei. A nyári hónapokban
mindkét szabad strandon 8 és 20 óra között
mentőőr felügyeli a területet. Emellett illemhely, zuhanyzó és öltöző áll a strandolók rendelkezésére. Az idei év újdonsága, hogy Győr
önkormányzatának jóvoltából megszépült az
Aranypart II-n található fürdőház. Az épületet
kívül-belül felújították, az elektromos hálózatot újrahúzták, új nyílászárókat építettek be,
az öltözőket, vizesblokkokat kifestették, a
szanitereket kicserélték, a tető új héjazatot
kapott. Az idei szezontól kulturáltabb körülmények fogadják a strandolókat.
A lakosság részéről felmerült igényként, hogy
az Aranypart II. viszonylag meredek partján
tegyék könnyebbé a vízbe jutást. Ezért az elmúlt héten dr. Dézsi Csaba András polgármester kezdeményezésére a Győr-Szol Zrt.
egy lejáró lépcsőt helyezett el a területen. Így
a fürödni vágyók könnyebben és biztonságosabban mehetnek be és jöhetnek ki a vízből.

Várhatóan a következő időszakban is
forró napok csábítják a vízbe a strandolókat, ám vannak a városban olyan
vízterületek, ahol nem biztonságos a
fürdőzés. Győr Megyei Jogú Városj
jegyzőjének kiadott 19456-7/2008.
számú jegyzői határozatának értelmében tilos fürödni az adyvárosi tározótóban, a József Attila-lakótelep területén létesített kettő tározótóban, az
Iparcsatorna teljes hosszában, a Rába
folyó mindkét felén, a bácsai vízáteresztő zsilip környékén (Holt-Dunaágban), a pinnyédi híd győri hídfőjénél,
a püspökerdei átvágás teljes hosszában, Győr-Újvárosban a Mákos-dűlői
volt kavicsbányában, Győr-Gyirmóton
a Marcalban, a bácsai bányagödrökben, a Holt-Marcalban (rabkerti tóban)
és a győrszentiváni volt szabadstrandon. A Kovalter pihenőpark területe kizárólag napozásra használható.
A szabadstrand házirendje a biztonság érdekében előírja, hogy a szabadstrandra tilos motorkerékpárral és gépkocsival behajtani, illetve oda
kutyát bevinni. Nem szabad tüzet gyújtani és
üveget a vízbe vinni. A fürdőzőkre és a napozókra nézve veszélyes lehet a vízparton hagyott horog, ezért a szabadstrandok területén
a horgászás is tilos. A szabadstrandokon a
Győr-Szol Zrt. az egész szezonban rendszeresen nyírja a füvet, gondozza a növényeket, a
hulladékgyűjtő edényeket naponta ürítik.

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

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

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség

KÉZI PARKGONDOZÓ
GÉPI PARKGONDOZÓ
ÚTTISZTÍTÓ
Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend
Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés
• versenyképes fizetés + cafetéria
• vidékieknek bejárási költség térítése
• szakmai képzések támogatása
• hosszú távú munkalehetőség
• munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat,
gépeket biztosítunk.

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

Érdeklődni lehet telefonon:
0630/8720564

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Telefon:
0670/2339213
Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás gyökérkivé
tellel, fametszés, rotálás,
bozótirtás! Érdeklődni lehet
telefonon: 0630/4036810;
96/826322.
FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz villanyszerelés.

Ajtók, ajtózárak javítása!
Kültéri és beltéri ajtók javí
tása, vasalatzár csere, zárja
vítás.
Tel.: 0670/2237957
Kerítések, kapuk, javítása
készítése, lakatosmunkák,
költségkímélő megoldások.
Tel.: 0670/2237957.
Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érd.: 06
70/3636633.

VIGYÁZAT,

TENORINVÁZIÓ!
musical- és operettgála

Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. Telefonszám: 06
70/2657643

gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Érdek
lődni lehet telefonon: +36
20/5172701

Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Érdeklődni lehet telefonon:
0670/6750654.

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Tel.: 0670/245
8931.

EGYÉB

Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhát, hanglemezeket,
könyveket meg egyebeket.
0620/5567141

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/4153873.

Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falapjavítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0630/3762712.

Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiségeket,
hagyatékot vásárolok! Tel.:
0620/9379671, Németh
Csaba.

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek

Gombfocicsapatokat (akár
töredéket) vásárolnék a ’70

2021. július 30., péntek 20 óra

BEZERÉDJ-KASTÉLY

Helyszín:
9012 Gyôr-Ménfôcsanak, Gyôri út 90.

Tenorok: Homonnay Zsolt, Nagy Balázs, Bakos-Kiss
Gábor, Bot Gábor, Derzsi György, Sándor Dávid, Sövegjártó Áron, Kádár Szabolcs János, Kovács Szilárd. Primadonnák: Balog Tímea, Bodnár Vivien, Kecskés Tímea.
Rendezô: HOMONNAY ZSOLT Jászai-díjas színmûvész,
rendezô • Koreográfus: Sándor Dávid • Öltözetek,
style: BT design, Balog Tímea • Kreatív design: HermecziTóth Karolina • Rendezô munkatársa: Radnai Erika
• Mûvészeti vezetô: Pesty-Nagy Kati

A Győri Nemzeti Színház

es, ’80as, ’90es évekből.
+3630/5047929
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Érdeklődni lehet: 06
20/5299861.
KIADÓ
Bükfürdőn, Apartman Hotel
ben szeptemberben, októ
berben felszerelt, erkélyes
apartman KIADÓ. Tel.: 06
30/3026149
LAKÁSCSERE

96/505050
Adyvárosi, 3 szobás, 67
nmes, összkomfortos, táv
fűtéses, felújított, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 67–
110 nmes, 34 szobás, ha
tározotthatározatlan ide
jű bérleti szerződéses bér
leményre. Sziget, Bán Ala
dár, Stadion utca, tartozás
kizárva. (Hirdetésszám:
394)

pályázatot hirdet

NŐI SZABÓ-TÁRVEZETŐ,
FÉRFISZABÓ, DÍSZÍTŐ
és ÖLTÖZTETŐ

Szigeti, 1 szobás, 19 nmes,
félkomfortos, egyedi gázfű
téses, teljesen felújított,
amerikai konyhás, határo
zatlan idejű bérleti szerző

déses lakást cserélne 2 szo
bás vagy annál nagyobb, 56
nmtől, határozatlanhatáro
zott idejű bérleményre. El
sősorban Sárás, Révfalu,
belváros városrészen. Tarto
zás kizárva (Hirdetésszám:
395)
Belvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 13 szobás, 30
80 nmes bérleményre. Új
város, Gyárváros kizárva.
(Hirdetésszám: 396)
Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm
es, összkomfortos, távfűté
ses, felújított, határozott
idejű bérleti szerződéses la
kást cserélne 34 szobás, ha
tározotthatározatlan idejű
bérleti szerződéses bérle
ményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár, Erfurti, Jereváni
út kizárva. Tartozásátválla
lás lehetséges. (Hirdetés
szám: 399)
Belvárosi, 1 szobás, 33
nmes, komfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne, 23 szo
bás, 5575 nmes, határo
zatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros,
Kismegyer, Bán A. utca ki
zárva. Tartozásátvállalás
lehetséges. (Hirdetésszám:
402)

munkakörök betöltésére.
Pályázati feltételek olvashatók
a www.gyoriszinhaz.hu
és a www.gyor.hu honlapokon.

Jegyek a jegy.hu-n elérhetôek
A mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!
• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.
NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

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

ingyenes parkolás

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
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modern környezet

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

PROGRAMAJÁNLÓ

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA

Összeállította: Földvári Gabriella

JÚLIUS 3. SZOMBAT

Küldje el programajánlóját a megjelenés előtt
két héttel: media@gyorplusz.hu

07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:10
11:00
12:15
13:00
14:00
15:00
15:45
18:00
18:30
18:45
19:00
20:30
21:00
21:30
22:00
23:00

„Lacrimosa, dies illa – A Könnyező Szűz Mária legendája” címmel lesz ingyenes vezetett séta július 4-én 15 órától. Találkozás:
Káptalandomb, Boldogasszony-kő. A „Győri
legendák képre és orgonára” című projekt
keretében a „Séták Győr legendái nyomában” programra regisztráció szükséges: idegenvezetes.gyor@gmail.com, vagy telefonon: 30/294-9174.
Kézműves foglalkozásokat tartanak hétfőként és szerdánként 10 órától a Gyermekkönyvtárban (Herman O. u. 22., földszint) a
szünidőző nebulóknak. A foglalkozás ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Jelentkezés
telefonon (96/516-677) vagy személyesen
a Gyermekkönyvtárban.
Járai Márk, a Halott pénz énekese kedvenc
Cseh Tamás-dalait hozza el győri koncertjére, amely július 7-én 19 órától hallgatható
meg a Zichy-palota udvarán.
A Rómer Ház kertmozijában július 6-án 21
órától a Staten Island királya című amerikai
vígjátékot vetítik, július 8-án, szintén 21 órától pedig az elsőfilmes Badits Ákos rendező,
és a forgatókönyvet jegyző Benedek Ágota,
a Rumbarumbamm című könyv szerzőjének
Űrpiknik című filmje forog.
Majka & Curtis koncertje lesz július 10-én
21 órától a Dunakapu téren. A rendezvény
ingyenes, de a kormányrendelet alapján 18
éves kor felett kizárólag védettségi igazolvánnyal látogatható.

Udvari koncertek – A Friends Big Band
és Balogh Judit koncertje hallható július 5-én 19 órától a József Attila Művelődési Ház udvarán (Móra Ferenc tér
1.). A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött:
96/421-740 vagy rendezveny.regisztracio
2020@gmail.com.

Híradó – Győr és a régió hírei
Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
Híradó – Győr és a régió hírei
Áldozat és örök hűség – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Natura Túra – ismeretterjesztő film
Péter percek – Gyárváros városrészben történt
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok
Credo – katolikus krónika
Konkrét – hírháttér műsor
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert
Gázfröccs – autós magazin
Egy nap a világ – Madeira / útifilm
A jelen és a jövő színháza – beszélgetés Bakos-Kiss Gáborral
Táncból katedrálist – dokumentumfilm
Vonóspárbaj – a Jávorkai testvérek közreműködésével

JÚLIUS 4. VASÁRNAP
07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
11:00
11:30
12:10
13:00
13:45
14:00
14:55
15:20
16:00
17:45
18:00
19:00
19:30
20:30
21:00
22:00
23:00

Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Építech – házépítők magazinja
A Szulejmán titok – dokumentumfilm
Credo – katolikus krónika
Az egészséges táplálkozás
Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Konkrét – hírháttér műsor
Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
Gázfröccs – autós magazin
Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
Körhinta – Győrplusz Filmklub (12)
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Mi odafent szoktunk elszámolni
A jelen és a jövő színháza – beszélgetés Bakos-Kiss Gáborral
Egy kilincstől a villanymozdonyig…
Balett hétfő – a Győri Balett műsora
Költöző madarak – dokumentumfilm
Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
Iza és Krisztián – tévéjáték (16)

JÚLIUS 5. HÉTFŐ
06:00
07:00
07:30
08:00
08:30
09:00
10:00
10:30
11:00
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
Gázfröccs – autós magazin
Építech – házépítők magazinja
Unió–Régió – magazin
Navigátor – magazin
Anna és Berci zöld világa
Gázfröccs – autós magazin
Egy úr Firenzéből – Forintos Kálmán
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (1.)
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 6. KEDD
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Balett hétfő – a Győri Balett műsora
Híradó – Győr és a régió hírei

09:25
10:00
10:30
11:00
18:45
19:00
19:25
19:35
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

JÚLIUS 3-TÓL 9-IG

Öko-logikus – magazin
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Egy nap a világ – Lisszabon / útifilm
Földemlékek – portréfilm Földi Péter festőművészről
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Péter percek – Gyárváros városrészben történt
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (2.)
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarassy 70 – portré Madarassy György Tamásról
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 7. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:15
11:00
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
20:35
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Foto-Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Péter percek – Gyárváros városrészben történt
Te, bárányok gyapjából való – Vidák István portré
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Unió-Régió – magazin
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (3.)
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 8. CSÜTÖRTÖK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:20
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Virtuózok – Jávorkai testvérek közreműködésével
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Mozgásszervi rehabilitációs torna
Jelenetek egy operatőr életéből
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Madeira / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (4.)
Híradó – Győr és a régió hírei
Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 9. PÉNTEK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:00
18:45
19:00
19:30
21:05
21:35
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Creative chef – főzőműsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
In medias res – portré Sándor György humoralistáról
Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Virtuózok – a Jávorkai testvérek közreműködésével
„A Rettenetes Csíkhágói Zaddam” – Makkai Ádám portréja
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy magyar nábob – Győrplusz Filmklub (12)
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (5.)
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Híradó – Győr és a régió hírei

2021. július 2.
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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 páros mozijegy, amely beváltható a Cinema City Győr moziban
szabadon válaszott filmre a premier után két héttel. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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Partnerünk az Audi Hungaria Zrt.

Népes csapat képviseli a magyar asztaliteniszsportot a paralimpiai játékokon augusztus végén, ugyanis
hat egyéni és két csapatkvótát szerzett a válogatott. Győriként két versenyző, Szvitacs Alexa és Arlóy
Zsófia, valamint a szövetségi kapitány Vígh Zsolt lesz ott Tokióban.

SZVITACS ALEXA ÉS ARLÓY ZSÓFIA IS ÉREMRE ESÉLYES

GYŐRBŐL A PARALIMPIÁRA

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Ács Tamás

A

két győri játékos egyéniben, és együtt
csapatban is indul, rajtuk kívül Pálos Péter, Major Endre, Csonka András és Zborai Gyula egyesben indul harcba az érmekért,
és esélyes a dobogóra a Zborai-Csonka kettős
is a csapatok versenyében.
„A kvóták nagy része már korábban megvolt,
egy induló sorsa maradt még függőben. A
Club Aréna Bercsényi DSE játékosa, Arlóy
Zsófia megnyerte az utolsó kvalifikációs versenyt, így ő is kiharcolta a részvételt. Zsófi
nem akármilyen helyzetből indult, hiszen a
ranglista alapján a nemzetközi szövetség
egyszer már kiszámolta, hogy biztos olimpiai
résztvevő, de közölték, hogy hibáztak. Zsófinak így mindenképpen győzni kellett, az utolsó esélyt megragadva, különben lemaradt
volna a részvételről. Hatalmas nyomás alatt
játszott, de nyert, mi pedig együtt sírtunk a
döntő meccs végén, hogy sikerült elérni az
álmát” – mondta Vígh Zsolt, aki az esélyekről
úgy nyilatkozott, hogy minden csapattag
éremre esélyes, mert mindannyian a világ élvonalába tartoznak.
„Maximum tizenhatan indulhatnak egy kategóriában, nagyon meghúzza a világszövetség a
határokat. Azt gondolom, hogy játékosaink
egytől egyig akkora tehetségek, és olyan rutinnal rendelkeznek, hogy reális elvárás a kiemelkedő szereplés. Előre persze nem lehet biztosra menni, de én optimista vagyok. Az elmúlt
másfél év a járvány miatt nagyon nyomasztó
volt, de ugyanígy voltak ezzel az ellenfelek is”
– tette hozzá a szövetségi kapitány.

A rendkívül sikeres magyar para-asztaliteniszválogatott otthonának tekinti Győrt. A csapat,
több olimpiai bajnokkal, érmessel rendszeresen a Club Arénában készül a válogatott viadalokra, a győri szövetségi kapitány vezetésével.
„Ebben a sportágban akár a para szakágban,
akár az épek között szép jövője van Győrnek. Jövőre lesz a városnak extraligás és NB I.-es női
csapata is, így győri színekben indul a teljes magyar para-asztalitenisz-válogatott az épek mezőnyében. Hároméves tervben gondolkodunk

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?
Már havi nettó
A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

nemzetközi, hazai versenyekkel, a végén pedig
akár egy korosztályos világbajnokság megrendezésével” – beszélt a tervekről Vígh Zsolt.
A paraválogatott a héten Csehországban versenyez, a viadalnak nincs tétje, de fontos
amiatt, hogy a játékosok formában legyenek,
és éles helyzetben álljanak asztal mögé. Ezt
követően Alsóörsön lesz a központi felkészülés, a Tokióba utazás előtt pedig kapnak egy
kis pihenőt az indulók. A paralimpia augusztus 24-én kezdődik.

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu
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EURÓPA-BAJNOKI ÉRMESEKET KÖSZÖNTÖTTEK

P

oznanban rendezték az idei gyorsasági
kajak-kenu Európa-bajnokságot, ahol a
Graboplast Győri VSE sportolói közül az
olimpiai aranyéremre is esélyes kajakos Kopasz
Bálint remek teljesítménnyel előbb 500, majd
1000 méteren lett első. Négy számban is szurkolhattunk a győri női kenus klasszisoknak,
Balla Virág és Takács Kincső az olimpiai számban, páros 500 méteren harmadik helyen zárt,
a sprintversenyben, a kettesek 200 méteres
távján pedig ezüstérmet szereztek a lányok.
Balla Virág és Takács Kincső az egyéni programban is rajthoz állt, előbbi ezüstérmes lett
500 méteren, utóbbi tizedik 200 méteren. Kenu
párosban az MTK-s Korisánszky Dáviddal egy

hajóban térdelt Takács Mihály, aki nyolcadik
helyezett lett 200 méteren, míg a parakajakosoknál Török Dávid a 13. helyen kategóriájában.
Dr. Dézsi Csaba András polgármester és Radnóti Ákos, sportot is felügyelő alpolgármester
Balla Virágot, Takács Kincsőt és a Győri Vízisport SE elnökét, Kocsis Róbertet köszöntötte a városházán az önkormányzat nevében. A
tokiói olimpián Kopasz Bálint a kajakosok
1000 méteres versenyében indul, valamint
tagja a férfi kajak négyesnek is. Balla Virág és
Takács Kincső a kenusok 500 méteres küzdelmeiben áll rajthoz, 200 méteren Takács
egyesben is indul.

A magyar női 3x3-as kosárlabda-válogatott – soraiban a korábbi győri Papp Diával és a zöld-fehérek jelenlegi csapatkapitányával, Török Ágnessel – kijutott a romániai selejtezőből a szeptemberi párizsi Európabajnokságra. Június elején a debreceni olimpiai pótselejtezőben a férfi és a női nemzeti csapat is a döntőben kapott ki, így épphogy lemaradt a tokiói játékokról.

EB-RÉSZVÉTELLEL VIGASZTALÓDTAK
„Gyógyír volt ez a sebekre, ugyanakkor elvárás is volt az
Eb-kijutás" – mondta Károlyi Andrea, a válogatott szövetségi kapitánya. „Nagyon nehéz feladaton vagyunk túl,
és nyilván az sem segített, hogy rögtön az elején kikaptunk a britektől. De aztán szerencsére felébredtünk, és
hoztuk a többi meccset, a végén pedig örültünk ugyan,
de eufória azért nem volt.”
Károlyi Andrea az Amerikába hazautazott Goree Cyeshát
pótló Török Ágnes remek helytállásáról is beszélt:
„Noha ő nem center, mégis kiválóan megoldotta a feladatait a palánk alatt és jól elbirkózott a nála magasabb
és nehezebb ellenfelekkel. A többieknek is köszönhetően hamar otthon érezte magát a csapatban, és kulcsszereplővé lépett elő.”
A kapitány elmondta, hogy a honosított Goree a párizsi
Eb-n sem szerepel majd, mivel éppen akkor vív majd Euroliga-selejtezőt klubcsapatával, a Szekszárddal. Ami az
Eb-ig hátralévő időszakot illeti, Károlyi Andrea elmondta,
az Eiffel-torony mellett sorra rendezendő Eb előtt edzőtáboroznak majd, illetve addig is figyelik, hogy a nemzetközi szövetség milyen tornákat ír ki.
A konstancai Eb-selejtezőben a Medgyessy Dóra, Theodoreán Alexandra, Papp Dia, Török Ágnes összeállítású válogatott 17–12-re kikapott a britektől, majd 19–10-re
verte a szlovákokat, a kijutásról döntő keresztbejátszás
során pedig 15–12-re legyőzte az észteket. A magyarok
2016-ban Európa-bajnokok lettek Bukarestben, míg
2017-ben és 2019-ben világbajnoki ezüstérmet nyertek.
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Sertéskaraj csont nélkül

1099 Ft/kg
Marhalábszár

2199 Ft/kg
Kométa téliszalámi
400 g, 3997,50 Ft/kg
9 Ft/db helyett
199

ÚJ JÁTÉKOSOKKAL
KÉSZÜLNEK A RAJTRA

Szerző: Nagy Roland
Fotó: gyirmotfc.hu

A

z élvonalba jutott Gyirmót FC Győr, és az NB
II.-es ETO FC Győr labdarúgócsapata is két
hete kezdte el a felkészülést az első, illetve
a másodosztályú bajnokság rajtjára. Csertői Aurél
együttese a DVSC mögött a második helyen végzett a bajnokságban, így harcolta ki a feljutást.
„Sikeres év van mögöttünk, szeretnénk bizonyítani,
hogy az élvonalban is stabil helyünk lehet, nem lesz
könnyű dolgunk. Érkeztek, és még érkeznek új játékosok, kemény munka vár a keretre, összesen öt edzőmérkőzést terveztünk a rajt előtt. Az NB I.-ben természetesen jóval erősebb csapatokkal kell megküzdenünk, mint a másodosztályban, ehhez a feladathoz
kell felnőni. Mindenki megkapja a lehetőséget arra,
hogy bizonyítson az első osztályban. Nem volt bő keretünk, ezért a már meglévő futballistáink mellé igazolunk újakat” – mondta Csertői Aurél.
Eddig öt új játékos szerződtetését jelentette be a
klub. Gyirmóton folytatja a Szombathelyi Haladástól érkező szélső Medgyes Zoltán, a Honvéd második csapatából igazolt belső védő, Csörgő Viktor, és
a középpályás Kovács Dominik. A korábban a koszovói Superliga legjobbjának is megválasztott Florent Hasani szélső poszton jelenthet erősítést, míg
a román Ene Cornel Alexandru játékára a védelem
közepén számít a szakmai stáb.
A Gyirmót szombaton gálamérkőzésen lépett pályára Abdán, ahol 6–1-re nyert, majd vendégként
az orosz Orenburgot is legyőzte 2–1-re. Hazai

pályán először július 3-án meccsel Csertői Aurél
együttese, amely akkor a III. Kerületi TVE-t fogadja
az Alcufer Stadionban.
„Az öthetes szünet hosszú volt, vártuk a felkészülés kezdetét, furcsa volt otthon lenni és egyénileg
készülni, bár tavaly ezt a szituációt a vírushelyzet
miatt már átéltük. Hat éve játszottam utoljára NB
I.-ben, és minél közelebb kerülünk a rajthoz, annál
jobban várom. Egyéni célokat most nem tűztem
ki, csapatban tudok gondolkodni. Ha minél több
meccset megnyerünk, akár bajnokok is lehetünk.
A viccet félretéve, a bentmaradás a fő célunk” –
mondta a Gyirmót kapitánya, Nagy Patrik. A csapat július 31-én hazai pályán az MTK ellen kezdi a
bajnokságot, majd idegenben a Kisvárda következik, a harmadik fordulóban pedig a MOL Fehérvárt
fogadja a csapat.
Az ETO FC Győr öt felkészülési mérkőzésen lép pályára, mielőtt augusztus 1-jén megkezdi a másodosztályú bajnoki küzdelmeket. Az első meccset július
3-án játsszák a zöld-fehérek a szlovák Dukla Banksa
Bystrica ellen, amit még négy találkozó követ: július
10-én az STK Samorin, 14-én a Vasas, 17-én az FK
Pohronie lesz a győriek vendége, majd 24-én idegenben a Kisvárda elleni mérkőzéssel zárul az edzőmérkőzések sora. A bajnokság augusztus 1-jén indul. Az
ETO hazai pályán a Tiszakécske ellen kezd.
A zöld-fehérek három új igazolásnál tartanak. A
legutóbb Kazincbarcikán szereplő középpályás
Toma György, a korábbi dorogi csatár Tony-Markos
Kanalos, és a Nyíregyházáról érkező belső védő
Fodor Ferenc kötelezte el magát az ETO-hoz.

1599 Ft/db

Mesés tejföl
20%-os, 330 g
693,94 Ft/kg

229 Ft/db
Szentkirályi
ásványvíz, dús
1,5 l, 79,33 Ft/l
Ft/kg helyett
139

119 Ft/db
Gere A. villányi
olaszrizling
0,75 l, 1998,67 Ft/l
9 Ft/kg helyett
169

1499 Ft/db

Heineken
dobozos sör
5%-os, 0,5 l, 578 Ft/l,
299 Ft/db
kartonos ár

289 Ft/db
Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bérezéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS, HENTES, BOLTI KISEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidõsként is! Eladó, kereskedô szakképzésben részt vevô diákok részére akkreditált üzleteinkben gyakorlati munkahelyet biztosítunk. Jelentkezés a munkahelygyor@gmail.com e-mail-címen. Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
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.
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