Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
Dömötör Csabával, a Miniszterelnöki Kabinetiroda
államtitkárával tartott közös sajtótájékoztatót
az épülő győri vízi élményparknál.
GYŐR KIEMELT SZEREPET KAP AZ ÁLLAMI FINANSZÍROZÁSOKBÓL

NAGY DOLGOK TÖRTÉNNEK

A VÁROSBAN, ÉS EZ A JÖVŐBEN IS ÍGY LESZ

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: MekliZ Fotóstúdió
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Modern Városok Program keretében készülhet el a győri vízi élménypark, a
munkálatok januárban kezdődtek, a befejezés határideje 2023 tavasza. A fejlesztés
során egy modern, a győriek és az ide látogatók

számára is vonzó élményfürdőt alakítanak ki a
régi strand területen, amelyhez Magyarország
kormánya 21,3 milliárd forintot biztosít. A
munkálatok már gőzerővel zajlanak. „Győr kiemelt szerepet kap az állami finanszírozásokból, erre jó példa a vízi élménypark is, de emellett számos nagy beruházás zajlott és zajlik a
városban, és tervekből sincs hiány” – emelte ki
Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő.
Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda
államtitkára hangsúlyozta, a járvány sem tudta
megakadályozni sem Győrt, sem az országot,
hogy gyarapodjon. Amikor elkészül a vízi élménypark, az országos léptékben is népszerű
lesz. Győrt abban segítheti majd az új létesítmény, hogy a vitathatatlan ipari fellegvár státusz mellett a város turisztikai vonzereje is növekedjen.
Nagy dolgok történtek az elmúlt években
Győrben, és ez a jövőben is így lesz – emelte
ki az államtitkár. Többek mellett hárommilliárd forintos fejlesztés zajlott a Xantus János

Állatkertben, parkolóház létesült a
kórház a mellett,
megnyílt a felújított
vásárcsarnok, és birtokba vehették az autósok a
Győrt keletről elkerülő út utolsó szakaszát is, amely önmagában 25 milliárdos fejlesztés volt, valamint engedélyezési szakaszban van
egy új Mosoni-Duna-híd építése. A tervek
között szerepel egy új mentőállomás építése, és az új kulturális negyed létrehozása. A
gazdasági élet szereplői is fejlődnek, az Audi
például egy négymilliárdos beruházást indít,
bővítve a szerszámgyárát. „Ha a térség összberuházásait nézem, akkor a kormányzás
kezdetéhez képest 192 milliárdról 500 milliárdra nőttek a beruházások. Mindeközben a
munkanélküliség 7 százalékról 1 százalékra
csökkent” – mutatott rá a politikus győri sajtótájékoztatóján.

CÉLEGYENESBEN AZ ADYVÁROSI ISKOLA FELÚJÍTÁSA

L

apunk már korábban beszámolt arról,
hogy Kara Ákos országgyűlési képviselő kezdeményezésére megújul az
adyvárosi Fekete István Általános Iskola.
Az ütemtervnek megfelelően ősszel be is
fejeződnek a felújítási munkák.
„A most zajló fejlesztés és felújítás energetikai korszerűsítést jelent. Kívülről teljesen
megújul az épület, hiszen hőszigetelés kerül
a falakra, illetve a rossz állapotú nyílászárók
cseréje már meg is történt. Nagyon jelentős
összegből, közel 963 millió forintból zajlik a
fejlesztés” – mondta el Kara Ákos.
Németh Péter intézményvezető úgy nyilatkozott: „a játék, a tanulás, a közösségi

együttlét sokkal jobb körülmények között
zajlik majd a megújult épületben. Az uszoda
fejlesztésével pedig 14 másik iskola diákjai
számára is javulnak a feltételek, hiszen enynyi helyről járnak úszni az iskolánkba”.
Korábban arról is hírt adtunk már, hogy
egy újabb jelentős győri fejlesztés támogatásáról is döntött a kormány, hiszen 2,5
milliárd forintot kap a városunk az adyvárosi parkolási helyzet javítására. „166 férőhellyel bővülhet majd a parkolók száma
a Kodály Zoltán utcában és a Földes Gábor utca Ifjúság körút felé eső részén, illetve a fejlesztés részeként jelentősen
megújul a Kuopio park egy része is” –
mondta el a képviselő.
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FRÖCCSFESZTIVÁL A BARÁTSÁG ÉS A JÓAKARAT JEGYÉBEN

FERGETEGES VOLT A REPUBLIC-KONCERT
„Kevés bor, sok szóda. Ebben a nagy melegben így igyuk a fröccsöt, hogy oltsuk a szomjunkat” – ajánlotta
dr. Dézsi Csaba András polgármester a XVI. Győri Fröccsnapok péntek esti megnyitóján a Dunakapu téren.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

H

agyományosan Jedlik Ányos szobrának
megkoszorúzásával indult pénteken a
programsorozat, ahol Nyakas Szilárd,
rádiós, író arról beszélt, hogy Jedlik Ányos a
magyar tudományos élet Robinsonja volt, egymaga építette technikai eszközeit, készítette el
többek között a szódavizet, de nyelvújító is volt,
mindent megoldott. Léggömb, kirakat, eresz –
többek között ezeket a szavakat is ő alkotta,
amiről kevesen tudnak. „Jedlik nyakába” a virágfüzért dr. Horváth József, a Rotary Club Győr alapítója és a klub soros elnöke, Tóth Virgil akasztotta, a Nyúli Dalárda nótázásával kísérve.

A Dunakapu téren 17 órától a győri Red Roosters
adott koncertet, majd fél hétkor dr. Dézsi Csaba
András nyitotta meg a rendezvényt. Hangsúlyozta, Győrtől nem áll távol a jótékonyság, itt
szorgalmas, dolgozó emberek élnek és figyelnek
arra, hogy a rászorulókat is segítsék. „Szívügyünk
Győr, segítjük egymást ott, ahol tudjuk.”
Tóth Virgil a leggyőribb fesztiválnak nevezte a
Fröccsnapokat, és felelevenítette, hogy a fröccs
Győrben született, Fóton keresztelték, és keresztapja Vörösmarty Mihály. A Rotary a várossal közösen 16. alkalommal szervezi meg a
Fröccsnapokat, amely jótékony célokat szolgál,
a Kazinczy Szép magyar beszéd verseny és díjazottjai mellett cserediákprogramokat és a
hajléktalanok étkezését is támogatják a befolyt
összegből.

A Rotary klubok országos kormányzója,
Németh László köszöntőjében arról beszélt,
hogy sok-sok Rotary klub fogott össze itt, Győrben a jó cél, a barátság és a jóakarat jegyében.

ötmillió forint bevételt prognosztizálnak, melyből egymillió forinttal a hagyományokhoz híven
a Kazinczy Szép magyar beszéd verseny jövő
évi megrendezését kívánják támogatni.

A szombat délutáni program az SFV koncertjével
indult, majd örömtánc következett a Bronsis Tánciskola közreműködésével. Dukai Gábor, a tánciskola művészeti vezetője a rotarys szervezőkkel
közösen úgy gondolta, hogy a Jerusalema tánckihívásnak itt a helye a Fröccsnapokon. „A tánckihívás azzal a céllal jött létre, hogy így mondjunk
köszönetet az egészségügyi dolgozóknak, és mindenkinek, aki részt vett a Covid elleni harcban, hálát tudjunk adni, hogy akik elkapták a vírust és felépültek belőle, közöttünk vannak, illetve emlékezzünk meg szeretteinkről, akik sajnos nem élték túl
azt.” A Bronsis bemutatóját követően a résztvevők
apraja-nagyja együtt örömtáncolt a profikkal.

„2010-ben a somlói juhfarkkal meghódítottuk
a Győri Fröccsnapokat, azóta évről évre eljövünk, szívesen jótékonykodunk és népszerűsítjük a somlói borokat” – mesélte Végh Gusztáv,
a Somlói Borlovag- és Pálinkaklub győri főkonzulja. Somlóról ezúttal a fröccsnek való rizlinget
és rozét hoztak a győrieknek.

Bella Tamás, győri Rotary Club tagja, főszervező portálunknak elmondta, idén a Cseri pincészet borait kínálták, valamint némi Villányi bort
is kóstolhattak a náluk megállók. A klubok ezúttal a saját környékük borait hozták el Győrbe
– így a soproniak soproni bort, az ő rozéjuk
azonban már pénteken elfogyott, akkora volt
rá a kereslet. Kétségkívül a rozé a legnépszerűbb az idén. A főszervező elmondta, mintegy

A pannonhalmi rotarysok Pécsinger János tagtársuk boraival érkeztek, a Vörös Csibésszel és
olaszrizlinggel. Húsz fajta közül választották ki azt
a két bort, amely szerintük a legjobb minőségű.
„Minden, amit kínálunk, a tagtársaink adományából van, a bor mellett sütemények, zsíros kenyér
is kapható. Fontos nekünk a jótékonyság, a
Fröccsnapok számunkra egy közösségépítő feladat is, amitől erősebbek leszünk, és nemes
ügyek mellé állunk – hangsúlyozta Balogh László,
az RC Pannonhalma soros elnöke.
A fergeteges Republic-koncerten dr. Dézsi Csaba András polgármester is mikrofont ragadott
és együtt énekelt az együttessel, gyerekkori
barátjával, a győri Boros Csabával.
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PLÁCIDO DOMINGO GYŐRBEN AD
HÁLAKONCERTET A VILÁGNAK

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor

désére Plácido Domingo elmondta: a népszerű,
mindenki által ismert operaáriák mellett musical- és operettrészleteket is énekel.

élen járt az oltásban, ennek köszönhető,
hogy a harmadik vírus után megszűnhetett a
szigorítások jelentős része, szabadon élhetik
életüket az emberek, bár a járványt még nem
sikerült teljesen legyőzni. A miniszter méltatta az egészségügyi dolgozók érdemeit. Azért
is örülök a köszönőkoncert helyszínének,
mert Győr alkalmas nagyszabású, méltó rendezvények jó megszervezésére” – fogalmazott Kásler Miklós.

A

A sajtótájékoztatón prof. dr. Kásler Miklós, az
EMMI vezető minisztere arról beszélt, rendkívüli járvány rázta meg a világot. „Védtelenek voltunk, mert a vírusról keveset tudtunk,
de a tudomány egyre több tulajdonságát
megismerte, és hatásos vakcinákat is előállítottak a gyógyszergyárak. Magyarország

Plácido Domingo azzal kezdte beszédét, hogy
ő és a családja is nagyon megszenvedte a súlyos járványt. „Isten kegyelméből tudtuk túlélni
a betegséget” – hangoztatta. „Ezért is gondoltam arra, hogy egy hálakoncerttel mondjak köszönetet az egészségügyi dolgozóknak a világ
minden táján.”

A világ egyik legismertebb énekese, a spanyol Plácido Domingo
augusztus 6-án Győrben ad jótékonysági koncertet, mellyel a világ
valamennyi egészségügyi dolgozójának megköszöni a Covid-19-járvány
elleni áldozatos harcukat.

80 éves énekeslegenda, a hajdani Három
Tenor egyike a budapesti Eiffel Art Stúdióban jelentette be elhatározását. A
koncertre augusztus 6-án kerül sor a Dunakapu téren. Az egészségügyi dolgozók mellett
más győriek is regisztrálhatnak a Hello Győr
honlapon július 26-tól. A Győr+ Média érdeklő-
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Magyarországot, ezen belül Győrt a hálakoncert helyszínéül a kultúrát különösen kedvelő
és ismerő mester választotta, hiszen – mint
mondta – kíváncsi ennek a nagy múltú városnak a kultúrájára, közönségére.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő
Győr regionális központi, gazdasági és kulturális
szerepét méltatta. Örömét fejezte ki, hogy ma
már egészségügyi kockázat nélkül lehet szabad
téren nagyszabású rendezvényeket szervezni.

Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere
városvezetőként és orvosprofesszorként is
tisztelettel és örömmel fogadta a világhírű művész felajánlását. „Egy olyan városban várjuk
örömmel, amelynek gazdag kulturális hagyománya, jelene és jövője van. Ebben a városban
Richter János alkotott, most a Győri Filharmonikusok viszik tovább Győr zenei kultúrájának
hírét, a Győri Balett pedig táncszínházával világszerte sikert arat. Orvosként tudom, hogy a
zene gyógyítja a lelket” – állította Dézsi professzor. Elmondta, szívkatéterezés közben zenét hallgatnak a betegek és az orvosok. Pszichológusokkal meg is vizsgáltatta, hogy milyen
zene nyugtatja meg legjobban a betegeket. A
klasszikusok közül leginkább Vivaldi zenéje hat
a lélekre.

A sajtótájékoztatót követően megkérdeztük
Plácido Domingót, hogy melyik magyar zeneszerző hatott rá a legerősebben. A Maestro
Bartók Béla nevével kezdte a sort. „A magyar
zene a spanyollal rokonítható, mert ugyanolyan
rezgéseket vált ki az emberből. Azért is jó azon
a magyar földön járni, amely annyi tehetséget
adott a világnak” – fejtegette.
Szerinte külön öröm, hogy Győrben rendezik
meg ezt a hangversenyt. Arról is beszélt: lenyűgözően szenzációsnak találja, hogy katéterezés
közben zene szól a győri szívkatéteres műtőben. Ez fantasztikus, lelkendezett, s hozzátette: „Houstonban van egy szívgyógyász ismerősöm, aki egy nőt műtött meg bypass technikával, miközben az én zeném szólt.”

A FILHARMONIKUSOK RÉGI ÁLMA VÁLIK VALÓRA
„A Győri Filharmonikus Zenekar mint regionális
csúcsintézmény túl azon, hogy a klasszikus,
szimfonikus repertoárt tolmácsolja évadról
évadra közönségének, minden zenei műfajban
otthonosan mozog” – fogalmaz a társulat igazgatója, Fűke Géza. A nagyérdemű örömmel és
megelégedéssel fogadja rendezésükben, illetve
közreműködésükkel a népszerű dallamokra
épülő opera- és operettgálákat. Mindenképp
ide sorolható a Plácido Domingo által fémjelzett nemzetközi énekverseny, az Operalia
győzteseinek fellépése a győri Voices gálán a
Győri Filharmonikus Zenekarral. „Sokszor kacérkodtunk azzal a gondolattal, hátha egyszer
a Mester is tiszteletét teszi ezeken a gálakoncerteken, melyek azért is különlegesek és
szenzációsak, mert a döntős énekesek épp
hogy befejezik a versenyt a világ valamely távoli pontján, hozzánk érkeznek elsőként, hogy
bemutatkozzanak a közönség előtt. Eljött a
várva várt pillanat, mikor Győrött lép színpadra
Maestro Plácido Domingo, korunk egyik legnagyobb énekese. Megtiszteltetés számunkra,
hogy a hálakoncert közreműködői lehetünk.
Mindez hogy megvalósulhat, természetesen
köszönhető a győri városvezetés és a magyar
kormány szoros együttműködésének. Orvosprofesszor polgármesterünk az egészségügyben is aktívan tevékenykedik, adta magát a
helyzet, hogy itt tartsák meg a jótékonysági
hálaeseményt” – hangsúlyozza az igazgató. Az
augusztus 6-ai gálakoncertet az amerikai
Eugene Kohn dirigálja, a budapesti sajtótájékoztatón kiderült, személyében egy nyitott, barátságos karmester áll majd a közreműködők
élén a Dunakapu téri színpadon.
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Nemcsak kezeli, de kutatja is a koronavírus természetét, s a járvány terjedését a világban. Nem is napra,
szinte óráról órára ismeri a szakirodalmat, a járványügyi adatokat, a világban folyó terápiás kísérleteket,
de folyamatos kapcsolatot tart fenn sok ország vezető szaktekintélyével is. Dr. Tamás László, a győri Petz
Aladár Egyetemi Oktató Kórház fül-orr-gégész főorvosa közösségi oldalán meg is osztja ismereteit. Hiánypótló szolgáltatást ad ezzel a bizonytalan embereknek.

A FERTŐZÉS HAJTÓMOTORJAI ŐSSZEL

A GYEREKEK LESZNEK

DR. TAMÁS LÁSZLÓ FÜL-ORR GÉGÉSZ FŐORVOS A KÖTELEZŐ OLTÁST IS TÁMOGATNÁ

Szerző és fotó: Hajba Ferenc

A szkeptikusok azt kérdezik: úrrá tudunk-e
lenni egyáltalán a Covid-víruson?
Szerintem igen. Azt azonban nem zárom ki,
hogy félévenként-évenként oltani kell az embereket. Persze a terápiában, a gyógyszeres
kezelésben is lehet áttörés.
Vannak ennek jelei?
Gyűrűs Péter patológus barátom, aki a tudományos fokozatát molekuláris genetikából
szerezte, hívta fel a figyelmemet egy ígéretes
eljárásra, amelyet a Pennsylvaniai Egyetemen
végeztek. Ennek során egy szintetikusan előállított, SARS-CoV-2 genom (a genom a vírus
teljes örökítő információját jelenti) visszaszorítja az eredeti koronavírus szaporodását, és a
fertőzőképes vírus nem tud elterjedni a szervezetben. Gyakorlatilag megversenyeztetik a
Covidot egy mesterségesen előállított művírussal, s az utóbbi győz.
Ez elég rejtélyesen hangzik.
Nagyon leegyszerűsítve az eljárás lényege a
következő: biomérnöki módszerekkel előállítottak egy, az eredeti vírusnál lényegesen kisebb (az eredeti SARS-CoV-2 genom mintegy 10 százaléka) – mondjuk így – művírust. Tudjuk, hogy a Covid az emberi
szervezet sejtjeit használja fel sa-

ját szaporodásához. A vírus szaporodásának
lényege az örökítőanyag és a fehérjeburok
szintetizálása, lényegében ezen két részből áll
a vírus. A szintetikus SARS-CoV-2 genom sokkal gyorsabban sokszorozza meg magát a sejt
által, mint az eredeti vírus. A vírusgenomok azután elfoglalják az eredeti vírus fehérjetokját,
és így egy a fertőzésre alkalmatlan kombináció
keletkezik, az eredeti vírus fehérjeburkából és
a vírusgenomból. Ennek eredményeképpen a
vizsgált sejttenyészetekben a fertőző vírusrészecskék számának megfeleződését észlelték
24 órán belül, a „művírus” alkalmazásával. Az
eljárás kísérleti szakaszban, úgynevezett
preklinikai fázisban van, de én úgy gondolom,
ez lehet a terápia egyik hatékony iránya.
A vakcinák változásai milyen irányba haladnak?
Először figyelmeztetni szeretnék mindenkit
egy riasztó, de megalapozott prognózisra: a
negyedik hullámban uralkodó delta variáns halottjainak a 99 százaléka azok
közül kerül ki, akik nem oltatják be magukat. Márpedig ha megnézzük a hivatalos számokat, e hét

szerdáján Magyarországon mindösszesen
4458 ember ment el az oltásra. Győr-MosonSopron megye lakosságának 56,1 százaléka
van átoltva. A nyájimmunitáshoz a megyében
legalább 78 százalékos átoltottságra volna
szükség, mégpedig egy hónapon belül, hogy a
vakcinák még az újabb hullám elején kifejthessék hatásukat. Erre nincs reális esély.
Támogatná a kötelező oltás bevezetését?
Teljes mellszélességgel.
És a harmadik oltást?
Az is kikerülhetetlen lesz. Gondoljon bele: a tanulmányok szerint a Sinopharmmal beoltott
idős emberek negyedének nincs védettsége.
Őket – néhány immunológus szerint nem is
egy, hanem két – mRNS vakcinával kellene mielőbb beoltani. Az egészségügyben dolgozók –
akik a munkájuk miatt különösen veszélyeztetettek – már az év legelején megkapták az oltást. Náluk és az idősek esetében a védőhatás
az idő függvényében folyamatosan csökken,
különösen új variánsok (pl. a jelenlegi delta) által
okozott vírusterjedés esetén. Külföldi tapasztalatok alapján látjuk, hogy akár két oltás után is
megfertőződhet valaki az indiai vírusvariánssal.
Szerencsére a két vakcina jó eséllyel ma még
megvéd a halálos végkifejlettől, de az idő múlásával jótékony hatásuk minimalizálódik.
Javasolja a gyerekek oltását is?
A fertőzés hajtómotorjai ősszel a gyerekek lesznek. Jelenleg 12 éves kortól bizonyítottan biztonságos az ő oltásuk. Biztos vagyok benne, hogy az
Egyesült Államokban hónapokon belül már a félévesnél nagyobb gyermekeket is oltani fogják.
A negyedik hullámot valószínűleg uraló delta
variáns veszélyesebb-e a korábbiaknál?
Nyilvánosságra hozott tény, hogy az eredeti vírushoz képest az angol vírusvariáns 60 százalékos halálozásnövekedést okozott, a dél-amerikai
Covid-járványt uraló brazíl vírusvariáns esetében
ez a szám 70 százalék. A deltáról tudtommal
még nem publikáltak megbízható tanulmányt, de
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az biztos, hogy ennek a fertőzőképessége sokkal
nagyobb a többiekénél, és valószínűleg súlyosabb következményekkel is jár.
Figyelmeztető adat, hogy a feltételezések szerint
a valódi halálozások száma Indiában a hivatalos
adatok tízszerese (!) volt. Ami számomra a legfontosabb, hogy a Covid egyetlen mutánsa sem
tudott még megszökni az oltóanyag elől. Ha ez
bekövetkezne, az rendkívül súlyos helyzetet teremtene. Igaz, a mesterséges intelligencia egyelőre képes felturbózni a jelenlegi vakcinák hatásosságát, de kialakulhatnak olyan mutánsok,
melyek ellen védtelenek leszünk.

Az allergiás embernek mindig viszket valamije: orra, torka, szeme, bőre… Ha ez a tünet hiányzik, s a beteg prüsszög, fáj a feje, fáj a
torka, akkor a vírus közösségi terjedése idején, azaz a 4. hullámban bizony nagy a valószínűsége a Covid-fertőzésnek. Különösen
azoknál, akik a közelmúltban például olyan
országban jártak, ahol már zajlik az új hullám
(pl. Spanyolország vagy Anglia, illetve Franciaország), és hazahozhatták a fertőzést.
Sajnos az esetek 40-50 százalékában akár
tünetmentesek is lehetnek. A legbiztonságosabb az lenne, ha mindenki a nyaralás után
teszteltetné magát.

A nyár közepén mindig sok a prüsszögő, allergiás ember, torokfájós gyerek. Ez ugye nem
keverhető össze a delta-mutáns okozta fertőzéssel?

Föl tudják-e mérni a vírusok későbbi hatásait
a gyógyult emberek esetében?
Az úgynevezett hosszú Covid jelensége gyakori
és ismert. Sajnos azonban többfajta vírust is is-

merünk, amelyik 20-25 év múlva fejti ki hatását. Gondoljunk a fertőző májgyulladást okozó
vírusra, vagy a kanyaró vírusára, mely húsz év
után is járhat májrákkal, illetve az utóbbi súlyos
halláscsökkenéssel. Ma még sajnos nem tudjuk, hogy a Covid-vírus-fertőzés pár évtized
múlva milyen hatást válthat ki.
Mit tehet az egyén ebben a kiszolgáltatott
helyzetben?
A legfontosabb a mielőbbi oltás. Oltani nem a
hullám idején, hanem azt megelőzően kell, azaz
most lenne a legalkalmasabb az időpont erre.
Továbbra is használjunk maszkot legalább az
olyan beltérben, ahol sokan vannak. Ráadásul
a delta mutáns ellen – amely legalább 100 százalékkal nagyobb fertőzőképességű a vuhani
vírusnál – csak az FFP2 és az FFP3 maszk alkalmas a teljes védelemre.

´´
´´ TUZOLTÓKAT
HOS
KÖSZÖNTÖTT A POLGÁRMESTER

Képünkön dr. Dézsi Csaba András polgármester Boczor Martin, Németh Károly tűzoltókkal, Gaál Lászlóval, a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség
vezetőjével, és Radnóti Ákos alpolgármesterrel a köszöntésen.

A közelmúltban történt adyvárosi
panelháztűzben gyors, hatékony
és szakszerű munkát végző tűzoltókat köszöntött a polgármester.

Július 9-én, pénteken napközben csaptak fel
a lángok a Szabolcska utcai tízemeletes ház
ötödik emeletén. A tűzoltók rövid időn belül
a helyszínre érkeztek és 30 emberrel, a
rendőrök és a mentők segítségével próbálták megfékezni a lángokat.

sélték el nekem, amikor a helyszínen jártam a tűzeset után. Ha valaki kiemelkedő
teljesítményt nyújt a szakmájában és ezzel
sokat tesz a győriekért, akkor azt a polgármesternek kötelessége elismerni és díjazni”
– mondta dr. Dézsi Csaba András.

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: Ács Tamás

A gyors és szakszerű beavatkozásnak köszönhetően csak az érintett lakás egyik szobája égett ki teljesen, de egy ember sajnos
így is a tűzben vesztette életét.

„Minden bevetés más és más, de az biztos,
hogy kemény feladat volt megfékezni a lángokat abban a tízemeletesben, közben pedig
biztonságba helyezni a ház lakóit” – emelte
ki a Győr Plusznak Németh Károly törzsőrmester és Boczor Martin őrmester.

D

r. Dézsi Csaba András Radnóti Ákos
alpolgármester társaságában a város
ezüst emlékérmét és pénzjutalmat
adott át két szakembernek, Németh Károlynak és Boczor Martinnak. A polgármester a
rendezvényen azt mondta, a házban lakók
végig biztonságban érezhették magukat,
mert a kiérkező tűzoltók rövid időn belül,
profi módon fékezték meg a lángokat.

Két hős tűzoltót kedden, a városházán köszöntött Győr polgármestere.
„Gyors, hatékony és szakszerű munkát
végeztek a kiérkező tűzoltók, amíg dolgoztak, a ház lakói végig biztonságban
érezhették magukat, ezt ők maguk me-

A győri hivatásos tűzoltók két kiválósága a város ezüst emlékérmét és pénzjutalmat vehetett át a polgármestertől, teljesítményükhöz
pedig Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet
önkormányzati képviselője is gratulált.
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„ÉLETÜNK LEGJOBB LEMEZE KÉSZÜLT EL, AZT HOZZUK GYŐRBE”

A HULIGÁNOKAT NEM VÁLTOZTATTA MEG
AZ ELMÚLT MÁSFÉL ÉV
Nem a vírushelyzet adta az ötletet a Hooligans legújabb albumának, a
Zártosztálynak, az csak elnyújtotta a megjelenést. Kiss Endi azt
mondta, életük legjobb lemeze készült el, amit teljes egészében lejátszanak szombaton este 9-kor a Dunakapu téren.
Szerző: Szigethy Teodóra
Fotó: Hooligans

Hogyan vészelte át az együttes az elmúlt időszakot?
A tagjaink háromnegyede megúszta, egyedül Tibi
kapta el a vírust, de szerencsére csak pár napot
volt rosszul és enyhébb tünetekkel esett át a betegségen. Mint zenekar jól éltük meg, hiszen elkészült életünk legjobb lemeze. A Zártosztály című album áprilisban jelent meg, átfogta ezt az
egész időszakot. Jöhetett volna előbb, de ennek
most így kellett történnie. Talán kiforrottabb lett
a lemez. Azért örültünk volna, ha közben turnézhatunk, hiszen a mi zenekarunk főleg koncertzenekar. Most hogy újra felléphetünk, döbbentünk rá, mennyire hiányzott a közönség.
Ott folytatja a Hooligans, ahol abbahagyta?
Van hiányérzetünk, még nem tért vissza a régi
koncertélet, de a sok megkötés ellenére bízunk
benne, hogy visszatér majd a régi szabadság.
Amikor másfél évvel ezelőtt az emberiség felszállt erre a hullámvasútra, kicsit azt hittem,
hogy végre észbe kapunk. Rájöhettünk volna,
hogy mennyire kicsi porszemek vagyunk a gépezetben. Abban bíztam, hogy az emberek
megtanulnak rendesek lenni egymással és a

Földdel, a környezetükkel szemben. De aztán
valahol ez nem így lett. Valakik nagyon rosszul
jártak, tönkre is mentek ebben az időszakban.
A zeneipar perifériára szorult, ami valahol érthető, mégis fájt.
A zenekart is megváltoztatta a helyzet?
Mi szerencsére nem változtunk. Ami most rajtunk látszik, az nem a vírus hatása. Tóth Tibor,
a zenekar dalszerzője, gitárosa a lemezt már a
pandémia előtt elkezdte írni. Másfajta hangvételű lemezt terveztünk, s erről a hangról nem
hagytuk magunkat letéríteni. Ha magánemberként nézek a világra, akkor kicsit rémisztőnek
találom, hogy pillanatok alatt elveszíthetik az
emberek a megnyugvásukat. Akkor lehetünk
boldogok, ha azt csinálhatjuk, amit szeretünk,
de most bebizonyosodott, hogy kihúzható a talaj a talpak alól. Mint Hooligans mi erősek vagyunk, de ehhez kellett az, hogy tisztában vagyunk a múltunkkal, nem felejtettük el, honnan
jöttünk. Minket kemény fából faragtak. Amikor
felkerültünk Budapestre '92-ben, kipróbáltunk
pár év éhezést, de ez megedzett bennünket.
Nem gazdag családból származunk, így azt is
megtanultuk, hogy mindennek megvan az értéke, meg tudjuk becsülni a munkát, és annak
eredményét.

Mit hoz a Hooligans a győrieknek?
Kétórás koncertet viszünk, amire nagyon büszkék vagyunk. Ha valaki ismeri a zenekart, azt hiszi, tudja, mire számíthat, annak is szórakoztató,
meglepő lesz. Az egész új lemezt eljátsszuk
Győrben, nemcsak 3-4 dalt. Ehhez pedig másik
12 régi dal párosul, amiben az úgynevezett Hooligans-slágerek is benne lesznek. Mi mind a 24
dalt imádjuk, reméljük, hogy a közönség is, s velünk együtt fogják nyomni.

MENETREND-VÁLTOZÁS
A BUSZKÖZLEKEDÉSBEN
A Móricz Zsigmond rakpartot a Hooligans együttes koncertje miatt július 24én 19 és 24 óra között lezárják (esőnap
július 25. 18–23 óra), ezért a buszok ez
idő alatt terelő útvonalon közlekednek.
Az érintett járatok a rendezvény ideje
alatt a Széchenyi híd–Szövetség utca terelő útvonalon közlekednek. A 6-os busz
Kismegyer felé a Dunakapu tér, Dunapart
Rezidencia, Vas Gereben utca megállóban
nem áll meg, helyette a Rónay Jácint utca,
Báthory út az ideiglenes megállóhelye. A
Szitásdomb felé közlekedve a busz nem
áll meg a Vas Gereben, a Dunapart Rezidencia, a Dunakapu tér, a Rónay Jácint úti
megállóban, viszont fel- és leszállni lehet
rá a Báthory úti és a Széchenyi István
Egyetemnél lévő megállóban.
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Augusztus 5-én Győr napja lesz a Káli-medence szívében fekvő Kővágóörsön rendezett Kőfeszten. Az
eseményen bemutatkozik a nagyérdeműnek a 750 éves jubileumát ünneplő város.

´´ LESZ A DÍSZVENDÉGE
GYOR
AZ IDEI KŐFESZTNEK
Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: MekliZ Stúdió

A

harmadik alkalommal életre hívott program augusztus 4. és 8. között zajlik majd
a Balatonfelvidék tíz településén.

Radnóti Ákos, a város alpolgármestere elmondta, Győr 2021-ben ünnepli királyi várossá nyilvánításának 750. évfordulóját. „Augusztus 5-én a
Káli-medencében Győr napja lesz. Barokk viseletbe öltözött hölgyek, könyvbemutatók, színpadi produkciók, pannonhalmi sörterasz, a városhoz kötődő képzőművészek kiállításai, de a győri
kékfestő műhely is jelen lesz a fesztiválon” –
emelte ki Radnóti Ákos.
Navracsics Tibor, a Veszprém–Balaton 2023
Európa Kulturális Fővárosa (EKF) program
kormánybiztosa a régiós közösségépítés fontosságára hívta fel a figyelmet. Azt mondta: a
három éve indult Kőfeszt jó példája a regionális együttműködésnek, amire az egész EKFprogram épül.
Csúri Ákos, a Kőfeszt alapítója, főszervezője
hangsúlyozta, a több mint 200 program ingyenesen látogatható lesz, de védettségi igazolvány és személyi igazolvány kell a karszalag átvételéhez. A koncertekre pedig előzetes regisztráció is szükséges.
Kerekasztal-beszélgetésekkel, slammer-programokkal és népi focitornával is találkozhat az, aki
a fesztiválra látogat, és természetesen esténként
nagykoncerteken is részt vehet. Fellép Pál István

„Szalonna” és bandája, a Fonó Zenekar, Ferenczi
György és a Pesti Rackák, a Firkin, a Bulldózer, de
Nagy Feró is a Kőfeszten ünnepli 75. születésnapját, valamint a Trianon 100 című előadás és
koncert is várja a közönséget. Esténként táncházban mulathatnak a táncoslábúak. A fesztivált kiállítások is tarkítják, bemutatkozik a győri Kovács Ildikó és Csurák Erzsébet is.
Az elfeledett ízek, technikák reneszánszának
három napon keresztül Mindszentkálla ad otthont, hiszen egy sütiversennyel kibővített Ma-

gyar Ízek Utcája rendezvény zárja majd a kultúra nyugalmas ünnepét. A rendezvénysorozat
több mint tízéves történetének első vidéki kitelepülésének választotta a Kőfesztet, ahol három napon át a Kárpát-medence területének
ízletes ételei lesznek kóstolhatók. A gyerekek
és a családok számára többek között mesemondással, kézműveskedéssel, dúdoló-programokkal és lovagoltatással készülnek.
További információ, részletes programok itt:
www.kofeszt.hu
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NÉPRAJZI KIÁLLÍTÁS AZ ÁRKÁDBAN
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata egészségfejlesztési tervet készít a 2021–2025
közötti időszakra Győr város
egészségképének és egészségfejlesztési tervének megalapozásához.

a kiállítóterek falai közül az érdekes tárgyakat, az
értékeket, majd felelevenítette Rómer Flóris életútját, akinek nevét viseli a múzeum, és ezzel a tárlattal rá is emlékeznek.

B

ölcső, tolóka, járóka, hintaszék, bili, többek
között ezek a 19. század második, és a 20.
század első feléből származó, a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum néprajzi gyűjteményéből válogatott gyermekbútorok láthatók a 15 éves
Árkád Bevásárlóközpontban rendezett tárlaton.

Nagy Imre, az Árkád Győr igazgatója úgy fogalmazott, hogy a center szerves része a városnak, a 750.
évforduló kapcsán pedig fontosnak tartották, hogy
segítsék a múzeumot újra visszatérni a köztudatba, egyben színes időutazást kínálva a látogatóiknak a tárlattal.

A terv kidolgozása szempontjából
fontos a lakosság egészségi állapotának és egészség-magatartásának
felmérése. Ezen túlmenően a terv
széles körben figyelembe kívánja
venni a lakosság igényeit, annak
elkészítése során nagymértékben
szeretnénk támaszkodni a győri
polgárok véleményére.

A Rómer-múzeum gazdag néprajzi gyűjteményből
T. Városi Ágnes, a kiállítás kurátora válogatott olyan
tárgyakat, amelyek dédanyáink, szépanyáink letűnt
gyermekkori világát idézi meg. A néprajzos felidézte:
a másfél százados múzeumi gyűjtőmunka révén
megmentett, s itt bemutatott kisbútorok egy része
házilagos előállítású, ám vannak köztük asztalosmunkák is. Egyik-másiknak mai párhuzamait is felfedezhetjük, mint például a járóka névvel illetett kerekes eszköznél, melyet ma bébikompként ismerünk.
Az Ikea-bútorok praktikumát idézi az asztalágy, mely
a népesebb családokban csak éjszakára alakult át
asztalból fekhellyé, s egyszerre több gyermek is
aludhatott benne. A kicsiny gyermekpad helyenként
„macskaasztal”-ként is ismert, s nem csupán étkezéskor használták, hanem a játék során is. Az itt kiállított példány Nagybácsáról került a múzeumba.

Szépanyáink gyermekkora – Egy elveszett világ
emlékei címmel látható a múzeum speciális kiállítása, ahol többek mellett megnézhetjük a bébikomp elődjét, az asztalágyat, vagy a macskaasztalt
is. A csütörtöki megnyitón Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő kiemelte: a bevásárlóközpont jó helyszín arra, hogy kihozzák a múzeumok,

Ennek érdekében a jelenleg
Győrben élő lakosság körében
online kérdőíves felmérést
végzünk 2021 júliusában, amelyben az Ön segítségére is számítunk. A kérdőív kitöltése mintegy
15-20 percet vesz igénybe.
A kérdőív közvetlenül elérhető a város hivatalos weboldalán, a gyor.hu internetes portál kezdőképernyőjén a gyors
elérések között.

Sok olyan tárgy van a múzeum tulajdonában, amelyek egyébként már teljesen eltűntek, de olyan is
akad közöttük, amelyek az Ikea-bútorok szellemiségét idézi – hangsúlyozta Székely Zoltán. Az igazgató reméli, hogy a jövőben is helyet ad a bevásárlóközpont a múzeum bemutatóinak, hiszen az Árkád kínálatát egy sajátos kulturális miliővel tudják
gazdagítani, és jó lehetőség számukra, hogy a vásárlók előtt is megismertethetik a gyűjteményüket
és kedvet csinálhatnak az embereknek ahhoz, hogy
ellátogassanak a múzeumokba is.

A kérdőív kitöltése önkéntes és
névtelenül történik. A kapott válaszokat kizárólag az egészségfejlesztési terv megalapozásához
használjuk fel, az adatokat harmadik fél számára nem adjuk át
és bizalmasan kezeljük.
Kérjük, hogy válaszaival, véleményével segítse munkánkat és a város egészségfejlesztési törekvéseit!

A kiállítás egy hónapon át tekinthető meg a bevásárlóközpontban.

20—25 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK

KIADÓK!
Kedvezményes bérleti lehetôségek,
modern kreatív környezet!
Innonet Nonprofit Kft. — Bérlet a sikerhez

Innovációs és Technológia Központ
Gyôri Ipari Park Gesztenyefa u. 4.
TÁRGYALÓ

KONFERENCIATEREM
INGYENES PARKOLÁS

ÉTTEREM, KÁVÉZÓ
BANKAUTOMATA

96/506-900 • info@innonet.hu • www.innonet.hu
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KARRIEREK A 750 ÉVES VÁROSBAN
Nagy-Győr jelességei – Karrierek a 750 éves városban címmel látható tárlat az Esterházy-palotában. A kiállításban Székely Zoltán művészettörténész, múzeumigazgató tart tárlatvezetést július
25-én 16.30-tól.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A történeti kiállítás a győri polgárok közösségének állít emléket.
Előzményként felvillan a római
kori Arrabona, majd a történet a
középkoron, újkoron keresztül elérkezik az ipari társadalomig. A
tárlat középpontjába azok a személyek, családok kerültek, akiknek nemcsak életében, karrierjükben játszott a város meghatározó szerepet, hanem ők maguk
is hozzájárultak a város fejlődéséhez, tevékenységükkel, tudásukkal és vagyonukkal szolgálták
a közösséget.

Székely Zoltán művészettörténészként a kurátori tárlatvezetésen elsősorban az itt élt művészek
életútjáról beszél majd. Így feleleveníti többek mellett a Kisfaludyak
kulturális tevékenységét, Csányi
Károly építész, Saller István,
Lie zen-Mayer Sándor festőművész és Schima Bandi karrierjét.
Győr 750 éves történelme bővelkedett olyan polgárokban, akiknek
nem csupán a saját karrierje volt
fontos, hanem szolgálták saját közösségüket, sokat tettek szűkebb
pátriárkájukért – az ő polgári életútjuk a mai ember számára is példaértékű lehet – hangsúlyozta
Székely Zoltán.

SZABADULÁSUK TÖRTÉNETE
A múzeumban őrzött kovácsoltvas lábbilincset 1682 májusában tették Kisfaludyra, mikor Thököly
Imre Felvidéken portyázó kurucai, valamint a velük szövetséges törökök elleni akcióban fogságba
esett, és az esztergomi vár tömlöcébe vetették. A törökök magas váltságdíjra számítottak érte:
az esztergomi aga török nyelvű elbocsátó levele ötezer piaszter váltságdíj és 12 előkelő török rab
elengedésében szabta meg a szabadulás feltételeit.

„Kine panaszkodnék ily vitéz emberen,
Ki ellenségével forgot sok fegyveren,
Hiréjért nevéjért ment az pogány ellen,
Örök nagy rabságban eset nagy hertelen.”
– írták Kisfaludy László
győri alkapitányról, kinek vitézségét,
emberségét még a török ellenfelei is
elismerték.

Kisfaludy László levelekben buzdította feleségét, Sibrik Máriát a váltságdíj előteremtésére, de végül a
hathatósabb Esterházy Pál nádor vette át az ügyet. Hogy a váltságdíjat könnyebb legyen előteremteni,
Kisfaludyt kiengedték a tömlöcéből, ám az előírt határidőt így sem sikerült betartani, ezért egyre romló
egészségi állapota ellenére vissza kellett térnie a török fogságba. Végül 1683 januárjában szabadult.
Kisfaludy Lászlót megelőzően, az 1640-es éves elején a győri vár körül ólálkodó török portya rabságába esett Angrano Tamás édesanyja, Balássfy Erzsébet is, akit Székesfehérvárra vittek.
Az olasz származású Angrano Lajos és Antal a 17. század elején érkezett Győrbe. A marhakereskedelemmel, földek, szőlők bérbeadásával és arany előállításával foglalkozó család hamar nagy
vagyonra tett szert. A török megtudva ezt, nagy összegben, 1000 forintban állapította meg az
asszony sarcát. Angrano Tamás Batthyány Ádám dunántúli főkapitányt kérte meg, hogy édesanyja
kiszabadításának ügyét vegye kézbe, mert nem bízott a törökben. Félt attól, hogy az 1000 forintot
felveszik, édesanyját pedig nem bocsátják szabadon. Ezért először csak 500 forintot küldtek, de
a törökök sürgették a maradék összeget. Ezért Angrano Tamás Jagasich Péter lovas hadnagynak
írt Győrbe, hogy vállaljon kezességet az ügyben. Hogy végül hogyan, kinek a segítségével szabadult ki Balássfy Erzsébet, nem tudni, de 1648-ban már hazatérhetett. (x)
Látogassanak el a múzeumba, a Nagy-Győr jelességei – Karrierek a 750 éves városban
című kiállítás városunk egykori polgárainak több izgalmas élettörténetét is elmeséli!
Fotó: Tanai Csaba Taca
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HÍREK RÖVIDEN
Bélyegre került fotósunk képe

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
Brassóban július 16–17-én rendezték a
Brassó Maraton hegyi futóversenyt, amelyen 1400 fő vett részt. Allen Coliban polgármester és Flavia Boghiu alpolgármester
asszony is futott a félmaraton távon.
Colmar az elmúlt héten is több ingyenes rendezvényt kínált az érdeklődőknek. A Városi
Színház július 19-én és 20-án ingyenes előadásokon látta vendégül a városlakókat.

A

Magyar Posta 2021-ben is folytatja a „Tájak, városok” elnevezésű bélyegsorozatát.
Az idei évben megjelenő négy bélyeg egyikén a
várossá nyilvánításának 750. évfordulóját ünneplő Győr szerepel. Marcali Gábor fotóján a
városháza látható. A bélyeget – amiből 50 ezer
példány készült – július 5-én hozta forgalomba
a Magyar Posta Zrt., s 195 forintba kerül. A városunkat ábrázoló bélyeghez a posta azt írta:
„Győr Győr-Moson-Sopron megye székhelye.
Jelentős gazdasági, kulturális, egyetemi és

sportközpont, az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa.” A bélyeg mellett megjelentetett alkalmi borítékokat is a Magyar Posta, az
egyiken a győri vár szerepel, amit ugyancsak
Marcali Gábor fotózott.

Az elmúlt szombat délután lezúduló eső Dunaszerdahelyen több helyen komoly károkat
okozott – a nagy mennyiségű lehullott csapadék miatt számos esetben a tűzoltókat is
riasztani kellett.
Július 23-tól két hónapon át a régi elefántház területén az erfurti türingiai állatkertben
téli csodavilágot rendeznek be, ahol lehetőség lesz korcsolyázni speciális, szintetikus
jégen. A technológiában az a legjobb, hogy
sem víz, sem áram nem szükséges hozzá.
2016-ban statikai problémák miatt be kellett zárni az ingolstadti Sebastiankirchét
(Szent Sebestyén-templomot), a felújítási
munkák nagyban zajlanak, év végéig lezárulnak és a templom újra látogatható lesz.
Kuopio városa felújítja Puijo szabadtéri útvonalait nyáron és ősszel.
Nof Hagalil mintegy 500 diákja vesz részt a
„Nyári iskola” programban, ahol a fő cél az
angol nyelv tanulása. A program a Nemzeti
Kiválósági Program része.
Nyizsnyij Novgorodban az önkormányzat
döntése után a városi szökőkutak vizét a
meleg miatt gyakrabban cserélik, a lakók
egészségügyi biztonságának érdekében.
Nemrég sok állat született a poznani állatkertben, valamint egy állatkerti csereprogram keretében több új állat is érkezett. Születtek például pelikánok, uráli baglyok is.
Bemutatták a Sindelfingennek a stuttgarti városi vasúti hálózathoz való csatlakozását célzó
potenciáltanulmány első részeredményeit.
Wuhanban a Wuhan Yangluo Sportközpont
építését idén kezdik meg. Az épület várhatóan 2023-ra készül el.
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Nem hiszek a véletlenekben. Szerintem olvasóink sem fognak hinni benne, ha elolvassák Forgách
Melinda és Kiss Károly történetét. Sőt arra is választ kaphatunk, hogy miként fér össze a szerelem és a
munka. Melinda és Károly személyszállítással foglalkozik, és bár szinte semmi szabadidejük nincs,
minden percét élvezik.

MUNKÁBAN ÉS SZERELEMBEN

IS EGY AZ ÚTJUK

K

K

ÖZTÜN

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Ács Tamás

A

hhoz, hogy megismerjük a Kiss Taxi történetét, vissza kell mennünk az időben.
Forgách Melinda Érden nőtt fel, személyszállítással foglalkozó édesapa és egészségügyben dolgozó édesanya gyermekeként.
„Egyértelműen tőlük hozom az emberek szeretetét. Az empátia már gyerekkoromban gyökeret eresztett bennem a szüleimnek köszönhetően” – emlékszik vissza Forgách Melinda,
aki testközelből látta, hogy mennyit és milyen
hivatástudattal dolgozott az apukája. „Nagyon
felnézek rá a mai napig. Ő tanított meg arra is,
hogy alázat és empátia nélkül nem lehet csinálni a taxizást, mert sosem tudhatom, hogy
az utas milyen problémával küzd” – hangsúlyozza a Kiss Taxi egyik alapítója.
Persze a személyszállításhoz kanyargós út vezetett, mert Melinda a középiskola elvégzése
után az idegenforgalom felé fordult, és felsőfokú szakképesítést szerzett a Budapesti Gazdasági Főiskolán. „A képzés gyakorlati részét a
Hilton szállodában végeztem, és miután befejeztem az iskolát, fel is vettek.” Bár egy ideig
dolgozott az idegenforgalomban, végül a sors
közbelépett, és megismerkedett Kiss Károllyal.
„Az édesanyám nevelt fel engem és két testvéremet, és annak ellenére, hogy esztergályosszakmát szereztem, mindig is vonzott a vezetés”
– magyarázza Kiss Károly, a családi vállalkozás
névadója. Így talán az sem meglepő, hogy a
szakmájában sosem dolgozott, mert szinte mindig a vezetéssel kereste a kenyerét. „Talán a bátyámnak köszönhetem, hogy ennyire szeretek a
volán mögött ülni. Ő buszsofőrként is dolgozott,
jelenleg pedig kamionnal járja az utakat.”
A sors végül 2007-ben közbeszólt, és közelebb
hozta egymáshoz a két fiatalt. Károly mozgó
értékesítéssel foglalkozott, és gépkocsival járta
a településeket, Melinda pedig a nagymamájánál tett látogatást Téten. „Így visszagondolva,

Melinda mamájának köszönhetjük, hogy találkoztunk” – mondja Károly, aki először 2007
decemberében hívta el párját randevúra. Melinda és Károly kezdetben csak hétvégenként
találkozott, hiszen Melinda még dolgozott a
szállodában, de a szerelemnek nem lehetett
gátat szabni, így 2009 őszén összeköltöztek.
Bár Karesz továbbra is fuvarozással foglalkozott, a személyszállítást Melinda kezdte el
2011-ben. „Az egyik győri taxitársaságnál helyezkedtem el, és egyáltalán nem volt könnyű.
Az utasoknak is sokat köszönhetek, hiszen eleinte ők segítettek eligazodni Győrben” – idézi
fel a kezdeti időszakot Forgách Melinda. Évekkel később Karesz is beszállt a személyszállításba, és kezdetben Téten, majd az engedély
beszerzése után már Győrben is taxizhatott.
A Kiss Taxi 2017 októbere óta működik, és az
alapítókkal folytatott beszélgetésem után el-

képzelni sem tudom, hogy más foglalkozásban
is ennyire ki tudnának teljesedni. „Az utasaink
nagy része törzsutas, és nagyon szerencsésnek gondolom magunkat, mert megnyílnak nekünk az emberek. Ez sokkal többről szól az utasok szállításánál. Szeretünk foglalkozni az emberekkel, és szívesen meghallgatjuk őket” –
emeli ki Forgách Melinda. A vállalkozás mindkettőjüktől sok áldozatot követel, hiszen kevés
a szabadidejük, de a taxizás ma már kihagyhatatlan része életüknek. „Sokszor halljuk, hogy
ez könnyű, mert itt csak vezetni kell. A személyszállításban mindig történik valami, nekünk pedig erre van szükségünk” – hangsúlyozza Kiss Károly.
A fenti sorok tükrében döntse el mindenki maga, hogy létezik-e véletlen. Vagy a sors akarta
úgy, hogy a két fiatal távolságot leküzdve találkozzon, és közös szenvedélyük mentén építsék
fel életüket.
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CSÍKOS

TESTVÉREK
N

yár elején számoltunk be róla, hogy a győri állatkert zebráinak csapata egy zebracsikóval bővült. A kis csíkos nem maradt sokig játszótárs nélkül, július elején zebráéknál ismét kopogtatott a gólya. Az anyaállatok 12-14 hónap vemhességet követően
hozták világra kicsinyeiket, mindkét zebracsikó jó egészségnek örvend.
A kéthetes jövevényt és testvérét már a látogatók is megnézhetik szitatungák társaságában, az Afrika-kifutó mellett. A kicsik gyorsan összebarátkoztak a kifutó többi lakójával, de természetesen idejük legnagyobb részében
anyjuk mellett tartózkodnak.

Támogatott tartalom

A két kis csíkos már most belopta magát a látogatók szívébe. Kedvenc elfoglaltságuk a kergetőzés, bájos mozdulataikkal mosolyt csalnak mindenki
arcára. S ha már a csíkoknál tartunk: nincs két egyforma csíkozású zebra. A
csíkok vastagsága és a mintázat egyedenként változik, és annyira egyedi,
mint az ujjlenyomat az emberek esetében.
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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

TAKARÍTÁS ÁRADÁS UTÁN

´´
´´
CSOSZERELO

folyók áradása miatt már kedden megtiltotta a Győr-Szol Szol Zrt. a behajtást a kezelésében lévő Petőfi híd alatti ingyenes parkolóba, majd a városi közútkezelő a rakparti
utat is lezárta, így az ott lévő beállóhelyeket sem tudták megközelíteni az autósok.
A Mosoni-Dunán és a Rábán csütörtök reggelre levonult az árhullám, ezt követően szükség
volt a folyók győri szakaszain az utak, rakpartok takarítására. Az apadás megindulásával egy
időben a Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési Igazgatóságának mintegy harminc munkatársa
azonnal megkezdte a munkát. A kora reggeli órákban a rakparti utat seprőgépekkel és locsolóautókkal takarították le, hogy az autósok zavartalanul közlekedhessenek.
Ezzel párhuzamosan a Petőfi híd alatti parkoló területének megtisztítását is elkezdték. Az árhullám
hordalékot, darabos hulladékot, uszadékot, faágakat, vízinövényeket hagyott maga után, elsőként
ezek összegyűjtése és elszállítása történt meg. Ahogy a vízszint csökkenése engedte, később magas nyomású vízsugárral tisztították a parti sétálóutak burkolatát, a rézsűket. A több kilométer
hosszú városi szakaszokat a takarítást követően ismét birtokba vehették a közlekedők.

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat

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.

A

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

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség
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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SZÜNETEL A MELEGVÍZ-SZOLGÁLTATÁS!
Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy karbantartási munkálatok miatt a melegvíz-szolgáltatás 2021. augusztus 3-án, kedden 3 órától 20 óráig a város egész területén szünetel. Kérjük fogyasztóink szíves megértését!
Győr-Szol Zrt.

FOLYTATÓDIK A ROADSHOW
Az idei év újdonsága, hogy a Pannon-Víz vezetése új programot, egy roadshow-t indított, mellyel a helyes csatornahasználatot
népszerűsítjük. Játékos formában szeretnénk felhívni a résztvevők figyelmét fontos
dolgokra. A nagy sikerű győri bemutató után
Nyúl lesz a következő állomás. Július 24-én,
szombaton 15 órától 17 óráig újra láthatják
Csövit, az aligátorteknőst, akit néhány éve
csatornatisztítás közben fogtak be a győri
csatornahálózatból. Szelídített patkányok is
érkeznek, valamint velünk lesz néhány csótány is, szintén az állatkertből. Sok érdekes
program mellett vizes játékok, víziközműterepasztal, szerencsekerék szerepel majd
a pannon-vizes bemutatókon. Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Kapolcs díszpolgára lett a győri szalmafonó kézművesmester Szabó Karola,
aki kapolcsi születésű és ott nevelkedett. A szakajtója pedig bekerült a helyi
értéktárba. Tavaly Győrben Szent László-díjjal ismerték el tevékenységét,
kézművesnek elsőként odaítélve a díjat.

DÍSZPOLGÁR LETT KAPOLCSON A GYŐRI SZALMAFONÓ

ÉRTÉKTÁRBA KERÜLT A KÓPIC

Szerző: Földvári Gabriella

S

zabó Karola Kapolcson született, s már
kisgyermekként eltanulta a faluban az
idősektől a szakajtó, a véka fonását. A
mai napig ezt tartja a legnehezebb munkának,
egy nagyobb szakajtó akár egy hónapig készül.
Hazánkban rajta kívül még ketten készítenek
kópicot. A díszpolgár címet a kapolcsi falunapon, Szent László napján, a kézművesek völgyében vehette át a győri hölgy. Az elismerés meglepetés volt Karola számára, ugyanis ezt a díjat
már nyolc éve nem ítélte oda a helyi képviselőtestület, korábban pedig az orvos, a pap, a polgármester kapta meg. Ő az első, aki a kapolcsi
hagyományok ápolásáért részesült e díjban.

AZ ÉRTÉKTELENNEK
TŰNŐ SZALMA
A SZÁRNYALÓ KÉPZELET
SEGÍTSÉGÉVEL
CSODÁLATOS
ALKOTÁSSÁ VÁLHAT
HOZZÁÉRTŐ
KEZEK KÖZÖTT
A Kisalföldi Népművészek Egyesületének tagja
rendszeresen zsűriztet, kiállít és járja a világot.
Munkáiban a népművészet elemeit ötvözi az
iparművészettel. Alkotásai között megtalálhatók a különböző ajtódíszek, kopogtatók, ékszerek, hajcsatok, aratókoszorúk, virágok, ékszerdobozok és sok minden más, például az ünnepekhez kapcsolódó fonott termékek. Az értéktelennek tűnő szalma a szárnyaló képzelet segítségével csodálatos alkotássá válhat hozzáértő kezek között – vallja Szabó Karola.
Tavaly Győr Szent László-díjasa lett, városunkban kézműves először vehetett át ilyen magas
elismerést. Karola nyugalmazott óvodavezető,
kiváló intézményvezetői, óvodapedagógusi és
oktatói munkája, valamint Győr városának hírne-

vet szerző, magas színvonalú szalmafonó népművészeti tevékenysége elismeréseként vehette
át a díjat. „Lassan hatvanéves múltam van a pedagógusi pályán, a szalmafonás pedig a szívügyem” – mondta a díjátadón a szalmafonó.
Tudását, a szalma, a fonás, a népi mesterség
iránti szeretetét lánya viszi tovább, akivel gyakran közösen bemutatóznak, szerepelnek a különféle rendezvényeken.

Szabó Karola természetesen idén is részt
vesz a pénteken kezdődő Művészetek Völgye
Fesztiválon, ahol bemutatja, hogyan készül a
szakajtó, húsz éve résztvevője a fővárosi
Mesterségek Ünnepének, így lesz ez idén is.
Győrben pedig augusztus első hétvégéjén, a
Barokk Esküvő programsorozaton, valamint
szeptember elején a Kenyérfesztiválon találkozhatunk a szalmafonóval és kézműves termékeivel.
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• 9028 GYÔR, Fehérvári út 75.
Tel.:/fax: 96/440-453 Mobil: 06-30/2671-864
• 8500 PÁPA, Kopja u. 7. Tel.: 89/322-152
Mobil: 06-30/698-3850

10 tábla OSB lap
vásárlása felett

15%

KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!
Az akció visszavonásig érvényes!

LÉCEK
OSB LAPOK
LAMBÉRIA, HAJÓPADLÓ
GERENDA, PALLÓ, DESZKA
RÉTEGRAGASZTOTT GERENDA
ÁLLÁS
Pénzkereset otthoni munká
val! Különféle termékek cso
magolása és egyebek elér
hetőségei. Érd.: www.audio
presshungary.oldalunk.hu
(ügyfélszolgálati telefon
szám: 0620/9104517)
Illemhely felügyeletére lehe
tőleg nyugdíjas munkaválla
lót keresünk. 0620/254
7178
SZOLGÁLTATÁS
Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,

reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Telefon:
0670/2339213

Permetezés, vegyszeres gyom
irtás szakembertől, garan
ciával. Telefonszám:
0670/3848217

Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás gyökérkivé
tellel, fametszés, rotálás,
bozótirtás! Érdeklődni lehet
telefonon: 0630/4036810;
96/826322.

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

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés–szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838

Vállaljuk: lakások, lépcső
házak, irodák takarítását!
Mosodánkban: mosás, va
salás, szőnyegtisztítás igé
nyelhető. További: kertek,
pincék, kamrák takarítása,
rendezése. Várjuk vendége
inket: TippTopp Mosoda
(Győr, Árpád út 53.)

Tel.: 0630/4587765, 06
70/6708268
Takács Fuvarozás és Költözte
tés. Vállalunk költöztetést,
lomtalanítást, szemételszállí
tást, épületbontási munká
kat precízen, gyorsan, ügyfe
lünk elvárásainak megfelelő
en. Az ár telefonon vagy a
munka megtekintése után
egyeztetve. 0630/1812848
Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Tel.: 0620/239
9198

Lomtalanítást vállalok,
akár ingyen kitakarítom,
pincéjét, udvarát, felesle
ges holmit elszállítom, tel
jes lakásürítést is vállalok.
Érdeklődés telefonon:
0670/8826590
Ajtók, ajtózárak javítása!
Kültéri és beltéri ajtók javí
tása, vasalatzár csere, zár
javítás. Érdeklődni lehet te
lefonon: 0670/2237957
Kerítések, kapuk, javítása
készítése, lakatosmunkák,
költségkímélő megoldások.
Érdeklődni lehet telefonon:
0670/2237957.

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érd.: 06
70/3636633.
Lomtalanítást vállalnék, la
kások, pincék ürítését, taka
rítását, megegyezés szerint.
Érd.: 0670/6750654.
Lomtalanítást vállalok ingye
nes elszállítással a padlástól
a pincéig. 0670/2657643
Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falapjavítását, festést

Hajdúszoboszlói NYARALÁS
34.500 Ft/fő/7 éj 19.900 Ft/fő/3 éj
VACSORA AZ ÁRBAN.
www.frankvendeghaz.hu • 06-30/977-6495

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

LICIT FELHÍVÁS

a győri Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum által meghirdetett kávézó, valamint a kiszolgálását biztosító cukrászműhely
bérbeadása céljából meghirdetett versenyeztetési eljárásra. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum nyilvános licit útján
bérbe kívánja adni a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a múzeum működtetésében álló,
alábbiakban megjelölt helyiségeit:
Cím

Helyrajzi szám

Terület megnevezése

Győr, Király utca 17.

7397 • 44 m2

korlátozott tevékenységi körű,
vendéglátó rendeltetési módú üzlet (kávézó)

Győr, Kossuth utca 26/C. 7887 • 59,29 m2

Üzlet, leendő műhely (cukrászműhely)

Az ajánlati dokumentáció letölthető a múzeum honlapjáról: www.romer.hu/letoltes/750kavezo.pdf

garanciával, engedménnyel
vállalok. Tel.: 0630/376
2712.
Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Tel.:
3620/5172701
Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! 0670/3846557.
EGYÉB
KÉSZPÉNZÉRT régi bútoro
kat, festményt, herendit,

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) elfogadása, beváltása
mindhárom alszámláról.
SZÁLLÁSFOGLALÁS. 06
30/3026149

LAKÁSCSERE

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

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

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 2 szobás,
határozotthatározatlan ide
jű bérleményre. Sziget, Új
város, Bán Aladár utca kizár
va (Hirdetésszám: 745)

Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhát, ékszereket, hang
lemezeket, könyveket meg
egyebeket. Telefonszám:
0620/5567141

Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, lég
terápiát, Ceragem ágyat vá
sárolok! Telefonszám:
0620/5299861.

Zsolnayt, kristályokat, ezüst
tárgyakat, ékszert, órákat,
könyveket, régiséget, hagya
tékot vásárolunk. Érdeklőd
ni lehet telefonon:
0670/6405101

96/505050

Szigeti, 2 szobás, 41 nmes,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 23 szobás, határo
zotthatározatlan idejű bér
leményre, liftes házban max
5. emeletig. Bán Aladár u.
kizárva. (Hirdetésszám: 746)
Belvárosi, 2 szobás, 64 nmes,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 4555nmes, 2 szobás,
határozotthatározatlan idejű,
földszinti bérleményre. Szi
get, Újváros és Bán A. u. kizár
va. (Hirdetésszám: 747)
Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határozat
lan idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 4555 nmes,
2 vagy 2+fél szobás, határo
zatlan idejű bérleményre. Új
város, Bán Aladár utca kizár
va. (Hirdetésszám: 748)

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,

A mi elhivatottságunk!

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?
Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

MINIMÁLIS várakozási idôvel,
KOMPLEX orvosdiagnosztikai rendszerrel,
PROFESSZIONÁLIS egészségügyi ellátással
várjuk vendégeinket.
neurológia

belgyógyászat

laborvizsgálat

ultrahang

gasztroenterológia
kardiológia

GYÔR, PÁTZAY PÁL UTCA 7. +36-30/693-4617

KERESEK

Nádorvárosi, 2 szobás, 56
nmes, komfortos, határo
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 80130 nm
es, 34 szobás, határozatlan
idejű, téglaépületben lévő,
maximum 3. emeleti bérle
ményre. Panelépület kizár
va. (Hirdetésszám: 749)
Belvárosi, 1 szobás, 33 nmes,
komfortos, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cserélne,
23 szobás, 5575 nmes, hatá
rozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros, Kis
megyer, Bán A. utca kizárva.
Tartozásátvállalás lehetséges.
(Hirdetésszám: 402)

régi fényképezőgépet, filmfelvevőt,
vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON.

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
Elérhetőség: +36-70/635-3975

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
állást hirdet

• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• ADMINISZTRÁTOR
ÉLELMEZÉSI ÜZEM
• 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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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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PROGRAMAJÁNLÓ

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA

Összeállította: Földvári Gabriella

JÚLIUS 24. SZOMBAT

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

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

A nagyszentjánosi sportpályán július 25én rendezik az első PeKe Napot. Az egész
napos programsorozatban kutyaszépségverseny, tanácsadás, dog-dancing bemutató is szerepel.
A Felkészülés meghatározatlan ideig tartó
együttlétre című filmet július 29-én 21 órától vetítik a Rómer Ház (Teleki L. u. 18.) kertmozijában.

Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Öko-logikus – magazin
Péter percek – Gyárváros városrészben történt
Fába vésett történelem – félezer év a népművészet szolgálatában
Táncból katedrálist – dokumentumfilm
Credo – katolikus krónika
Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
A szeri kunhalmok nyomában – egy legenda nyomában
Egy nap a világ – Dalmácia / útifilm
Gázfröccs – autós magazin
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Nyugdíjas Egyetem – közlekedésbiztonság
Creative chef – főzőműsor
Mindig győztes – győriek sportmagazinja
Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
Credo – katolikus krónika
Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Kárpáthy Zoltán – Győrplusz filmklub (12)
Konkrét – hírháttér műsor
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Citrom, az elgurult zenekar – dokumentumfilm
Gázfröccs – autós magazin
Mi odafent szoktunk elszámolni –
dokumentumfilm Esterházy Móricról
21:00 Kastélyok Erdélyben – dokumentumfilm
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
06:00
07:00
08:00
09:00
09:30
10:00
10:30
11:30
16:00
17:30
17:45
18:00
19:00
19:30
20:00

JÚLIUS 26. HÉTFŐ
06:00
07:00
07:40
08:00
09:00
10:00

Tájképek és csendéletek címmel Kiss Rita
Adél kiállítása nyílik július 30-án 17 órakor
a Gyárvárosi Fiókkönyvtárban (Külső Árpád u. 6–8.). Az alkotások augusztus 19ig láthatók.
RómerKvelle 2021: Miénk a tér! Fellép a Follow the Flow, Dzsúdló és Azahriah. Ezzel az
eseménnyel július 31-én, szombaton megnyitják a nemrég felújított Nefelejcs közt, átadják a teret a győrieknek és újra koncertekkel színesítik a belvárost.
A Győri Fotóklub Egyesület idén 19. alkalommal rendezi meg hagyományos fotópiknikjét Győrben, a Radó-szigeten július
31-én 14–20 óra között. A szabadban kötetlenül találkozhatnak az alkotók és a látogatók. A zenepavilonban a Hellokids
szolgáltatja a zenét.

10:30
11:00
11:40
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
20:40
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
Közérthetően a stroke-ról
Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (5)
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Polgármesteri vizit terepen –
Radnóti Ákos önkormányzati képviselővel
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Lelki egészségünk szempontjai
Tóni bácsi a modellépítő – portréfilm
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
Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Kali Art Inn
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (5)
Híradó – Győr és a régió hírei
Hogyan élheted az életedet egészségesen?
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 27. KEDD
07:00
07:30
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:15
10:30
11:00
18:45
19:00
19:25

Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (6)
Híradó – Győr és a régió hírei
Hogyan élheted az életedet egészségesen?
Polgármesteri vizit terepen –
dr. Fekete Dávid önkormányzati képviselővel
Polgármesteri vizit terepen –
Bárány István önkormányzati képviselővel
Tóni bácsi a modellépítő – portréfilm
Cserny József – a tervezőművész
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
A gyógyszer és ami mögötte van

Híradó – Győr és a régió hírei
Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Pajta Bisztró
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (6)
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 28. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:15

JÚLIUS 25. VASÁRNAP

A hagyományos Hajós ünnepet július 31én rendezi a Gönyűi Honismereti Egylet a
Duna-parton. Az egész napos gazdag
programra várják a falu apraját-nagyját, az
elszármazott gönyűieket, és az érdeklődőket. Lesznek vízisport-bemutatók, gyermekműsorok, ismeretterjesztő előadások,
koszorúzás, mise, a nap zenés-táncos esttel zárul.

20:00
20:25
20:40
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

JÚLIUS 24-TŐL 30-IG

10:30
11:00
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
20:40
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
A gyógyszer és ami mögötte van
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (7)
Híradó – Győr és a régió hírei
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Polgármesteri vizit terepen –
Hajtó Péter önkormányzati képviselővel
Polgármesteri vizit terepen –
Szálasy László önkormányzati képviselővel
Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...! – dokumentumfilm
Örökké úton – Ferdinándy György író portréja
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (7)
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarassy 70 – portré
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 29. CSÜTÖRTÖK
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23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (8)
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarassy 70 – portré
Polgármesteri vizit terepen –
Takács Krisztián önkormányzati képviselővel
Polgármesteri vizit terepen –
Kovács Tamás önkormányzati képviselővel
Áldozat és örök hűség – dokumentumfilm
Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Egy nap a világ – Dalmácia / útifilm
Híradó – Győr és a régió hírei
Diagnózis – egészségügyi magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (8)
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei

JÚLIUS 30. PÉNTEK
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Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (9)
Híradó – Győr és a régió hírei
Diagnózis – egészségügyi magazin
Polgármesteri vizit terepen –
Rózsavölgyi László önkormányzati képviselővel
Polgármesteri vizit terepen –
Diligens Tibor önkormányzati képviselővel
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Kusztos Endre hagyatéka – portré
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Navigátor – magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (9)
Híradó – Győr és a régió hírei
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MÁR ÚTON A CSÚCS FELÉ
Ahogy arról a múlt heti Győr+ Hetilapban beszámoltunk, két győri
hegymászó, Kovács Albert és Vitéz Péter nekivág, hogy meghódítsa a világ egyik leghidegebb és legnehezebb csúcsát, a Kirgizisztánban található Pobedát. Az extrém sportolók az alapos
mentális és fizikális felkészülés után a legprofesszionálisabb felszereléseket és kellékeket csomagolták össze, majd július 19-én
útnak indultak, hogy teljesítsék a Hópárduc Expedíció-Sorozat
legnehezebb kihívását. Időközben Kovács Albert és Vitéz Péter
szerencsésen megérkezett Kirgizisztánba, s már a hivatalos
ügyek intézésén is túljutottak. Szurkoljunk nekik, hogy jó idő legyen a csúcstámadáshoz!
A hihetetlen kalandot végigkövethetik a Facebookon a Hópárduc Expedíció-Sorozat névre keresve, vagy pedig keressék a
gyorplusz.hu Hópárduc menüpontját!

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

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu

JÓ HANGULATÚ EDZÉSEK, MAXIMÁLIS FORDULATSZÁM
A VILÁG EGYIK LEGJOBB CSAPATA ELLEN IS A GYŐZELEM A CÉLJA A KÉZILABDA-VÁLOGATOTTNAK

E

lek Gábor szövetségi kapitány szerint az
edzéseik ideális időpontját jelentős mértékben meghatározza az, hogy a magyar
női kézilabda-válogatott helyi idő szerint vasárnap 21.30-kor lép pályára az előző olimpián
ezüstérmes franciák ellen, az első csoportmeccsen a tokiói ötkarikás játékokon.
A szakvezető szerda este vezényelt másfél
órás tréninget a csapatnak a Sinagava városrész központi gimnáziumának tornacsarnokában, és az edzést követően azt mondta, öszszességében mindennel elégedettek mind az
olimpiai falut, mind pedig a lehetőségeket és a
körülményeket illetően.
„A sebesség mindig, minden mérkőzésen nagyon fontos, de különösen így van ez, ha a világ egyik legjobb csapatával játszunk” –
emelte ki Elek Gábor, utalva a kétszeres világbajnok és egyszeres Európa-bajnok franciákra, akik közvetlenül a magyarok után edzettek a tornacsarnokban. „A norvégok elleni
felkészülési mérkőzésen megpróbáljuk felvenni a tempót, az eredmény azon a találkozón másodlagos” – mondta a szövetségi kapitány, és jelezte, ha a sebesség megvan a
csapatban, akkor utána minden más játék elemen tudnak még csiszolni.

Fotó: MTI

„Valószínűleg pénteken kezdjük a videózást,
megnézzük a lányokkal a franciák korábbi
meccseit, de már eddig is beszélgettünk arról,
hogy mik az erősségeik, melyek a gyenge pontjaik, mire kell figyelnünk, és miből nem szabad
gólt kapni” – mondta Elek Gábor.
Az edzésen sokat dolgozó és remekül dobó
Háfra Noémi beszámolt arról, hogy könnyen
sikerült akklimatizálódniuk, de ebben az is
nagy szerepet játszott, hogy este érkeztek
meg Tokióba, így azonnal volt lehetőségük a
pihenésre.

„Nagyon izgatott vagyok már a franciák elleni
meccs miatt. Eddig is a legjobb tudásom szerint készültem, de most már maximális fordulatszámon
pörgök az edzéseken, és alig várom, hogy elkezdődjön az olimpia számunkra is” – nyilatkozott a
következő idénytől már az Audi ETO csapatát erősítő játékos, aki azt is elmondta, nagyon szeretne
nyerni az első mérkőzésen, de ezzel a csapat minden tagja így van, és mindannyian így is készülnek
az összes találkozóra. A magyarok a tokiói olimpián
a franciák mellett a címvédő oroszokkal, a vb-ezüstérmes spanyolokkal, valamint a svédekkel és a brazilokkal szerepelnek azonos csoportban.
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TOKIÓBÓL JELENTJÜK

AZ OLIMPIA HELYSZÍNÉRŐL TUDÓSÍT
A GYŐR+ MÉDIA
A Győr+ Média a 2012-es londoni és a 2016-os Rio de Janeiró-i olimpia
után újra lehetőséget kapott arra, hogy újságírót küldjön az ötkarikás játékokra. Brazíliában Nagy Roland készítette az interjúkat, írta a tudósításokat, és jelentkezett be élő rádióadásban a rádióba, fotósként pedig
Marcali Gábor képviselte a Győr Pluszt. Tokióból ismét az események sűrűjéből jelentkezik a Győr+, ezúttal is Nagy Roland lesz a helyszínen.
„A hivatalos magyar újságírói küldöttség tagjaként a második olimpiámra készülök, és úgy
érzem, minden eddigi munkámnál nagyobb,
különlegesebb kihívás előtt állok, bár ezt sajnos a koronavírus-helyzet alakította így. Az
olimpiát gyakorlatilag buborékban rendezik,
tehát a sajtó is csak a szálloda, busz, versenyhelyszín útvonalon mozoghat, és erősen
korlátozottak a lehetőségek a sportolókkal
való találkozásra. Míg Rióban bármikor tudtunk interjúkat készíteni, akár úgy is, hogy
például egy úszóval a vízilabdameccs nézői
között futottunk össze, ilyenre most nem lesz
lehetőség. Kizárólag az olimpiai faluban, egy
erre a célra kialakított helyen, vagy a versenyek után a vegyes zónában beszélhetünk a
főszereplőkkel. Nehezíti a feladatot, hogy ezúttal Marcali Gábor sajnos nem lesz ott velem, összeszokott csapat vagyunk, olimpiai,
EYOF-tapasztalattal a hátunk mögött, biztos,
hogy hiányozni fog a páros mindig precíz tagjának a jelenléte” – mondta kollégánk a szigorú szabályozásokról, amelyek nemcsak
közvetlenül a tudósítók munkáját érintik, hanem a Tokióban tartózkodáshoz szükséges
egyéb tennivalókat is.
„Terveink szerint naponta többször jelentkezek
majd élőben a rádióban érdekességekkel, interjúkkal, de megjelennek saját tudósításaink az
online oldalunkon és a hetilapban is. A többi újságíróhoz hasonlóan én is azt gondolom, hogy
mivel korábban soha senki nem rendezett még
világjárvány idején olimpiát, néhány napnak
biztosan el kell telnie, hogy letisztuljon, mi hogyan működik. Én mindent megteszek, hogy
érdekes anyagokat küldjek haza” – beszélt
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Roland arról, hogy milyen tartalommal
várja a Győr+ Média a sportkedvelőket
a játékok ideje alatt.
„A győri versenyzők, úszóink, kajakosaink, kézilabdázóink lesznek a fókuszban, de igyekszem minél több
magyar érdekeltségű versenyen ott
lenni. Rióban szinte alig aludtunk, élveztük a munkát, kerestük a témákat,
így lesz ez Tokióban is. Akkor a város
sportolói mellett találkozhattunk Hoszszú Katinkával, Kozák Danutával és
Usain Bolttal is, bízom benne,
hogy megtalálom a módját
nehezített pályán is,
hogy hasonló színvonalon nézhessünk be a kuliszszák mögé. Kiváló csapat dolgozik itthon is a
Győr Plusznál
az
olimpia
alatt, szó szerint éjjel-nappal, állandó
kapcsolatban
leszünk, és remélem, velük
együtt minél
több magyar
érmet ünnepelhetünk majd.”
Nagy Roland és
Marcali Gábor

Rióban látta versenyezni, pályára lépni a magyar sztárok mellett a jamaicai sprintert, Usain
Boltot, és a brazil focistákat, Neymart és Marquinhost is. Kíváncsiak voltunk, a Győr+ újságírójának van-e olyan tokiói esemény, sportoló
a képzeletbeli listáján, akit mindenképpen szeretne látni.
„Rióban az amerikai kosárlabda-válogatott, a
horvát magasugró Blanka Vlasic, a
brazil focisták és Bolt volt
ilyen, utóbbi kettőt láttuk.
Ezzel az aránnyal most is
boldog lennék, bár természetesen számomra
is a magyarok a kedvencek, és mindenki
előtt állnak, de jó lenne
látni versenyen a tornász Simone Bilest, a
teniszező Novak Djokovicsot, vagy a kosaras
LeBron Jamest.”

AKCIÓ: JÚLIUS 23—29.

Bôrös sertéscomb

799 Ft/kg
Bôrös sertéskaraj
899 Ft/kg
Húsos sertéscsászárvég

999 Ft/kg
Fotó: MTI

Néhány nappal a Tokióba utazás előtt jó hangulatban, reményekkel telve fogadták az újságírókat az olimpiára készülő kajak-kenu válogatott tagjai a szolnoki edzőtáborban. A sajtónap reggelén voltak, akik éppen vízre szálltak, mások pedig az
edzésadagot teljesítve már a hajókból szálltak ki a Holt-Tiszai Vízisport Telepen.

ÉREMRE ESÉLYESEK
A GYŐRI KAJAK-KENUSOK

A

míg a versenyzők a fotózáshoz és az interjúkra készültek, Schmidt Gábor, a szövetség
elnöke elmondta, hogy bár négy olimpián
vett részt eddig, Tokióba bizonyos szempontból ő
is újoncként utazik, mint többen a küldöttségből:
ez lesz az első olimpiája elnökként.
„Bizakodó vagyok, jó állapotban vannak olimpikonjaink. Ezt egyrészt saját tapasztalatból mondom,
mert többször láttam őket edzéseken, másrészt
Hüttner Csaba szövetségi kapitány is arról számolt
be nekem, hogy jó időket eveznek a versenyzők” –
mondta, majd azzal folytatta, hogy most már a vezetőkön a sor, hogy minél jobb körülményeket teremtsenek a sportolóknak. Boros Gergely szakmai
igazgató már Tokióban van a hajókkal, előkészíti a
terepet. A legfőbb feladat annak a megszervezése,
hogy a Tokióba érkezéskor minden rendben legyen.
A férfi kajakosoknál egyes és páros ezer méteren
indul a Graboplast Győri VSE világbajnoka, Kopasz
Bálint, aki úgy vélekedett: miután eldőlt, hogy a
négyesben nem kap szerepet, gördülékenyen haladt a felkészülése.
„Így igazságos, mindenki két-két számot visz. A
férfi kajakmezőny erős, lehet, hogy a három szám
sok lett volna" – mondta Bálint, és hozzátette,
hogy várja az extrém körülményeket, a hátszelet
és a nagy hullámokat, mert az fekszik neki. Arról is
beszélt, hogy a tokiói időjárást is figyeli, a magas

hőmérsékletre az itthoni kánikulában fel lehetett
készülni. A Nádas Bencével alkotott párosa az elmúlt hetekben összeszokott egységgé vált.
„Komfortosan érzem magam hátul, le tudom követni Bence mozgását. Ő meg azt mondta, hogy jól
adom alá a hajót" – tette hozzá Kopasz Bálint, aki,
ha kijön számára a jó forma, egyesben az 1–5.
helyre várja magát, párosban pedig a döntő a cél.
„Ha az megvan, a többi kiderül."
Evezés, kondizás, focizás volt a programja a szintén győri színekben induló Balla Virág, Takács Kincső női kenupárosnak, amely a küldöttség után két
nappal, 27-én utazik Tokióba.
„Már kétszer voltunk Tokióban, felmértük, hogy menynyi időre van szükségünk az átálláshoz, és négy nap
elég. Egyébként sem nagyon szoktunk edzőtáborozni,
egy hét távollét éppen elég" – magyarázta a későbbi
elutazást Balla Virág, majd elmondta, hogy most már
kicsit felszabadultabbak, és inkább minőségi munkát
végeznek, a gyorsításra helyezik a hangsúlyt.
Közben megjelent Balla Virág társa, Takács Kincső a
kutyájával, Murphyvel, és kiegészítő sportként focizásba kezdtek, pontosabban elsősorban a kutya
szaladgált a labdáért. „A nem túl jól sikerült Európabajnokság után Kincsővel szeretnénk bebizonyítani,
hogy ott vagyunk az élmezőnyben” – fogalmazta
meg röviden az olimpiai célokat Balla Virág.

Sertésmáj
320 Ft/kg
Sertés-puhaszalonna 499 Ft/kg
Sertéslapocka

999 Ft/kg
Mangalica vékony kolbász

3299 Ft/kg
Mangalica vast. kolbász 4099 Ft/kg
Mangalica kolozsvári 1799 Ft/kg
Mangalicaszalonna
2199 Ft/kg
Mangalica sült zsír
1329 Ft/kg
Giana tonhalsaláta
Exotic, Mexico 55 g
Ft/db helyett
769

599 Ft/db
Tar Pannonhalmi
olaszrizling
0,75 l, 1598,67 Ft/l

9 Ft/db helyett
154

1199 Ft/db
Jägermeister 1 l
+15 db mûanyag
pohár

5999 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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