


Kanadától Argentínán át Litvániáig tucatnyi or-
szágból vannak résztvevők a győri Széchenyi Ist-
ván Egyetem Apáczai Csere János Kara által a diasz-
pórában magyar nyelvet és kultúrát tanítóknak megren-
dezett, párhuzamosan jelenléti és online módon lebonyolí-
tott továbbképzésen. 
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ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

JOGÁSZ munkakör betöltésére. 

A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu
honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhetŐ el.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI 
ÜGYINTÉZŐ munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatban további információ a gyor.hu
honlapon, a Pályázatok menüpont alatt érhetŐ el.

„Minden magyar egyenrangú tagja a nemzetnek.
Kiemelten fontos a diaszpórában élő magyar gyer-
mekek megszólítása, hogy kialakítsuk, megőrizzük
és erősítsük bennük a magyar identitástudatot,
amihez nélkülözhetetlen a tanítók odaadó mun-
kássága, elkötelezettsége” – hangsúlyozta video-
üzenetében Potápi Árpád, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a Széchenyi
István Egyetem Apáczai Csere János Kara által a
diaszpórában magyar nyelvet és kultúrát tanítók-
nak szervezett módszertani továbbképzés ünne-
pélyes megnyitóján. A programra 21. alkalommal
kerül sor ezen a héten, ebből 18-adszor Győrben.

Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő
a 15 millió magyar iránt érzett felelősség példájaként
utalt a továbbképzésre. Megjegyezte: Győr – amely
idén ünnepli királyi várossá nyilvánításának 750. év-
fordulóját – nemcsak gazdasági, hanem fontos kul-
turális és oktatási központ is, s az oktatás zászlós-
hajója a Széchenyi István Egyetem.

Dr. Pergel Elza, Győr alpolgármestere köszönetet
mondott a megnyitót többek között Kanadából, az
Egyesült Államokból, Argentínából, Németország-
ból vagy éppen Litvániából online figyelemmel kí-
sérő résztvevőknek, akik vállalták azt a nemes fel-
adatot, hogy „távol országhatárainktól, a magyar
nyelvet, a gyönyörű magyar kultúrát és történel-
met továbbadják a magyar gyerekeknek”. 

A HÉTVÉGI MAGYAR ISKOLÁKBAN
TANÍTÓKAT SEGÍTI A SZÉCHENYI ISTVÁN
EGYETEM KÉPZÉSE
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Aváros polgármestere június közepén
mutatta be a győrieknek a rézötvözetből
készült, 29,5 milliméter átmérőjű, majd-

nem 10 grammot nyomó 750 forintost. A jubi-
leumi érmét 40 ezer példányban hozta forga-
lomba a Magyar Nemzeti Bank, ami önmagá-
ban is példátlan, hisz fizetőegységként hasz-
nálható emlékérmekből általánosan 3 ezer da-
rabot szoktak kiadni. Dézsi Csaba András akkor
elmondta, hogy ebből a kontingensből a város
megvásárolt egy jelentős tételt, amit arra fog-
nak felhasználni, hogy minden győri lakcímmel

Emlékérme átvételére jogosult:
• ha 2000. december 31. napját követően
született és legalább 2021. január elsejé-
től győri állandó lakóhellyel rendelkezik,
• valamint 2020. december 31-ét köve-
tően 2021-ben született és születésénél
fogva győri állandó lakhellyel rendelkezik.
• Kiskorúak esetében egy törvényes kép-
viselő (gondviselő) személyes jelenléte is
szükséges • Az érme leendő tulajdonosai -
nak jelenléte kötelező • Az átvételi elis-
mervényt és hozzájáruló nyilatkozatot ki-
töltve, aláírva vigyék magukkal az ese-
mény helyszínére.

MEGKEZDŐDÖTT AZ EMLÉKÉRMÉK KIOSZTÁSA, 1200-AN VETTÉK ÁT ELŐSZÖR

GYORI FORINT, GYŐRI GYEREKEKNEK´́
Az ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó – tartja a magyar mondás. Így
tartják Győrben is, hisz csütörtökön elkezdődött a 750 forintos emlék -
érmék átadása a győri fiataloknak. Az ajándékozásra dr. Dézsi Csaba
András polgármester tett ígéretet még a nyár elején.

rendelkező húsz év alatti fiatalnak személye-
sen a polgármester vagy az alpolgármesterek
ajándékoznak egyet-egyet. „Nagyon fontos,
hogy erősítsük a városban élő ifjúság kötődé-
sét Győrhöz. Ez az érme kiváló lehetőséget ad
erre, hisz a díszcsomagolásán elolvasható szű-
kebb pátriánk legfontosabb történelmi esemé-
nyei, évszámai. Így ez az érme valójában sokkal
többet ér, mint a névértéke” – tette hozzá.

A júniusi ígéret augusztus végén valóra vált.
Csütörtökön az első 1200, előzetesen regiszt-
rált fiatal át is vehette saját emlékérmét, me-
lyet maga a polgármester adott át az Olimpiai
Sportparkban. Az első alkalomra szóló regiszt-
rációs lehetőség egyetlen nap alatt betelt, de
természetesen ez még csak a kezdete volt az
ajándékozássorozatnak.

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

Marcali Gábor

Összesen 29 alkalommal lesz lehetőség átven-
ni a Győr750 érmét. És máris lehet regisztrálni
a következő heti érmeosztásra. Regisztrálni a
https://gyor750erme.hu/ weboldalon lehet, ér-
vényes regisztráció nélkül az érme nem vehető
át. Az érmeosztáson meg kell jelennie a leendő
tulajdonosnak is, a törvényes képviselő nem
veheti át a győri forintot.

Az érmeosztások helyszínéről élőben jelentke-
zik minden alkalommal a Győr+ Rádió. Élő kí-
vánságműsorunkban a résztvevők kérhetik
műsorvezetőinktől kedvenc dalaikat.
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Új néven, különleges borokkal, és
elsősorban akusztikus koncertek-
kel fűszerezve, rendezik meg a
bornapokat augusztus utolsó hét-
végéjén, a Dunakapu és a Széche-
nyi téren. Félszáz borászat nedűi-
ből válogathatunk, tucatnyi kon-
certen vehetünk részt, megismer-
hetjük a borlovagrendeket, és
szombaton részt vehetünk a
nyárzáró Tankcsapda-nagykon-
certen, a városháza előtti téren.

Lapunk megjelenésekor már túl vagyunk a csü-
törtöki ünnepélyes megnyitón, a borlovagrendi
felvonuláson és az első koncerteken is. Azért
néhány fontos dolgot érdemes tudni a hétvége
hátralévő programjairól is.   

A Bortörténelmi Napokat beharangozó, keddi
sajtótájékoztatón dr. Dézsi Csaba András pol-

GOJKO MITICTOL A TANKCSAPDÁIG
BORTÖRTÉNELMI NAPOK AUGUSZTUS UTOLSÓ HÉTVÉGÉJÉN 

´́
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

gármester kiemelte, hagyománya van a borna-
poknak városunkban, és a bor mellett repre-
zentatív programok várják a látogatókat. Or-
vosként pedig felhívta arra a figyelmet, hogy a
bor mértékkel fogyasztva jót tesz az ereknek,
nem csak a vörös, de a fehér és a rozé is.

Riegler Antal, az Európai  Borlovag Rend győri le-
gációjának első legátja elmondta, a hagyományos
borfesztivál szervezésében a kezdetektől kivették
részüket, ezúttal is örömmel hozzájárulhatnak a

borfesztivál rangjának, ismertségének emelésé-
hez. A borlovagrend célkitűzése ugyanis a keresz-
ténység, a jótékonyság mellett a kulturált borfo-
gyasztás, a borkultúra terjesztése, ezért is szíve-
sen vesznek részt a rendezvényen. Az idei esemé-
nyen 80 borlovag vesz részt, a győri mellett a Pan-
nonhalmi Szent Márton Borrend, a  Somló és Kör-
nyéke Borút Egyesület Borlovag- és Pálinka Rend-
je, valamint a Magyar Pálinka Lovagrend tagjai. 

Hajtó Péter, a Győr Projekt Kft. üzemeltetési és
kulturális igazgatója arról beszélt, a programokat
úgy állították össze, hogy az mindenki ízlésének
megfeleljen. A Tankcsapda-koncertet szombaton,
a Dunakapu téri kivetítőn is követni lehet, ezért a
tervezett Sipos F. Tamás-koncert elmarad.  

Négy évvel ezelőtt mutatta be Kszel Attila rende-
zésében a Győri Nemzeti Színház a Szemben a
nappal című ifjúsági darabot, melyben az író az
1594-es győri vár elfoglalását mutatja be sajátos
módon. Sokáig úgy tudtuk, hogy a győri vár akkori
védője, gróf Ferdinánd Hardegg pénzért adta el a
töröknek a várat, és ezért az árulásáért egy évvel
később, Bécsben ki is végezték. Ám Kelenik József
hadtörténész a múlt század végén alaposabban
átvizsgálta a történetet, és arra a megállapításra
jutott, hogy Hardegg nem volt áruló. Éppen ellen-
kezőleg, őt árulták el a sajátjai – mesélte a mű ke-
letkezésének történetét Kszel Attila. Ebből a his-
tóriából készített ő egy zsoldosmesét, vígjátéki
hangvétellel. A különös előadást vasárnap 20
órától, a Dunakapu téren láthatja a közönség Be-
de-Fazekas Csabával, Maszlay Istvánnal, Janisch
Évával a főszerepben. 

A Bortörténeti Napok pénteki programjában az
Apnoé, Rácz Gergő és a Name Project lép szín-
padra. Szombaton a Club 54-et, és a Janicsák
Veca akusztikot hallgathatjuk meg. Vasárnap a
Dirty Slippersé és a Pély Barna akusztiké a Du-
nakapu téri színpad. 

MIT KERES EGY INDIÁN A GYŐRI BELVÁROSBAN?
Akik péntek délután a Széchenyi téren jártak valódi „vadnyu-
gati” legendával futhattak össze. Gojko Mitic szerb születésű
színész ugyanis két napra a város vendége volt. Mitic 1964-
től 2016-ig számtalan indiánszerepet alakított mára már
klasszikussá vált mozikban. Jellegzetes arcéle szinte pre-
desztinálta a rézbőrű hősök szerepére. Az
egykori NDK westernjeiben igazi sztárrá vált
szerte Európában. Ám mégis! Mit keres a
750 éves város utcáin egy indiánfőnök? A
nyomok Karl Mayig vezetnek. Ő volt az a német
író, aki megteremtette Winnetou és Old Shatter-
hand alakját. Az író maga sohasem járt a vadnyu-
gaton, de képzelete elrepítette az apacsok földjére,
ahol az igazság bajnokainak útonállókkal és bandi-
tákkal kellett megküzdeniük életre-halálra. Regénye-
inek főszereplőihez pedig valós személyek adtak ihletet.
Old Shatterhandhoz jelesül egy hazánkfia, sőt városunk
fia, Xantus János természettudós és világjáró szolgáltatta
az alapot. Xantus többször járt Amerikában, részt vett a
nyugati vasútvonal építésében, és pont olyan fegyvere volt,
mint a könyvbeli Shatterhandnak: egy Henry-féle karabély.
A 25 lövésre képes fegyver ma is megvan. A Xantus János Mú-
zeum tulajdona. Gojko Mitic, aki 1992 óta a Bad Segebergben
rendezett Karl May-fesztiválokon Winnetou-t alakítja minden
évben, jelenlétével Győr történelme előtt is fejet hajt.



2021. augusztus 27. 5

GYORI
BORTÖRTÉNELMI
NAPOK

A Győri Bortörténelmi Napok keretein belül a Dunakapu téren és a Széchenyi téren Magyarország ve-
zető borászai és meghatározó borvidékei várják a borkedvelő győrieket. A négynapos rendezvényt az
Európai Borlovagrend győri legátusának felvonulásával nyitjuk meg. A gasztronómiai élmények mel-
lett könnyűzenei koncerteket hallgathatnak az érdeklődők.

´́

AUGUSZTUS 26., CSÜTÖRTÖK

17:40 Európai Borlovagrend
győri legátusának felvonulása
(A felvonulás a Városház térről indul)

18:00 Polgármesteri köszöntő
(Helyszín: Dunakapu tér)

18:30 Horányi Youli akusztik
(Helyszín: Dunakapu tér)

20:30 Völgyesi Gabi akusztik (Unique)
(Helyszín: Dunakapu tér)

AUGUSZTUS 27., PÉNTEK

16:30 Apnoé (Helyszín: Dunakapu tér)
19:00 Rácz Gergő (Helyszín: Dunakapu tér)
21:00 Name Project (Helyszín: Dunakapu tér)

AUGUSZTUS 28., SZOMBAT

16–20 Retro Rádió élő adása
(Helyszín: Széchenyi tér)

16:00 Club 54 (Helyszín: Dunakapu tér)
16:40 Európai Borlovagrend felvonulása 

a Rába Fúvós Zenekar és
a Pázmándi Mazsorettek kíséretében
(A felvonulás a Megyeház tértől indul)

17:00 Az Európai Borlovagrend avatási 
és előléptetési ceremóniája
(Helyszín: Széchenyi tér, bencés templom)

18:00 Janicsák Veca akusztik
(Helyszín: Dunakapu tér)

21:30 Sipos F. Tamás Best of
(Helyszín: Dunakapu tér)

AUGUSZTUS 29., VASÁRNAP

14:00 Dirty Slippers (Helyszín: Dunakapu tér)
16:00 Pély Barna akusztik

(Helyszín: Dunakapu tér)
20:00 A Győri Nemzeti Színház Szemben

a nappal című előadása
(Helyszín: Dunakapu tér)

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják!
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ASlade a skinheadek zenekaraként indult
a hatvanas években. Az eredeti felállás
zenészei, Dave Hill (gitár), Noddy Holder

(ének, gitár), Jimmy Lea (basszusgitár, billen-
tyűs) és Don Powell (dob) maguk is követték a
bőrfejűek divatját: kopaszra nyírt fej, fekete
szegecselt bőrruhák, bakancs. 

VILÁGSZTÁROK ÉRKEZNEK 
A DUNAKAPU TÉRRE

GYŐRBEN AD KONCERTET A SLADE

Huszonhárom nagylemez, hat number one sláger, két number one al-
bum. Ez a Slade zenekar elmúlt 55 éve néhány számban. A brit szuper -
grup szeptember első szombatján Győrben játssza el legjobb nótáit.

A Slade először kis klubokban lépett fel, és hama-
rosan a helyi fiatalok kedvenc együttese lett. Kon-
certjeiken állandó volt a balhé, a verekedés, ami
nemcsak skinheadrajongóiknak, hanem a zene-
kar agresszív előadásmódjának, szabadszájú dal-
szövegeinek, és nem utolsósorban Noddy Holder
elképesztően erős hangjának, észbontó viselke-

désének volt a következménye. (Holdert annyira
jó rockénekesnek tartották, hogy Bon Scott halála
után az AC/DC komolyan fontolgatta, hogy vele
folytatják pályafutásukat.) 

Midland után London East End negyedében
léptek fel, a Speakeasy és Rasputin's Clubban,
ahol felfigyelt rájuk Chas Chandler menedzser,
az Animals együttes volt basszusgitárosa, aki
pénzt látott a társaságban. Szerződést kötve
velük, gyökeresen átalakíttatta a zenekar kiné-
zetét: hajukat megnövesztve, csillogó jelme-
zekbe öltöztetve adták elő új számaikat.
Chandler legzseniálisabb húzása viszont az
volt, hogy a selyembe-bársonyba öltöztetett
zenekar a diszkógömbök fényénél is ugyanazt
a nyers, vad, szabadszájú külvárosi rockzenét
játszotta, mint a kezdeti időkben. Holder vér-
fagyasztó hangja, a vad, lendületes szerzemé-
nyek a lemezeken is nagy sikert arattak. (A Slade
alkalmazta ismét azt a régi amerikai-néger
szokást, hogy a számok címét nem a hivatalos
helyesírással, hanem fonetikusan, kiejtés sze-
rint írták le, például: Cum on Feel the Noize –
Tak Me Bak 'Ome – Gudbuy T'Jane).

Merry Xmas Everybody című kislemezükből
1973-ban két és fél millió példányt adtak el.
1973-ban európai, 1974-ben amerikai kon-
certturnén vettek részt. 

A Slade 1972–74 között hat Nr.1 slágerrel és
két Nr.1 albummal büszkélkedhetett, és akadt
olyan kritikus, aki a Lea–Holder szerzőpárost
Lennon–McCartneyhoz hasonlította. 

Az évek múltával a zenekar népszerűsége egy-
re csökkent, azonban hosszú kihagyások után
még a nyolcvanas években is visszakapaszkod-
tak a slágerlistákra, köszönhetően az olyan al-
bumoknak, mint a „We'll Bring The House
Down" vagy a zseniális „The Amazing Kamikaze
Syndrome" – az ezen hallható „Run Runaway"
és „My Oh My" című számokkal végül 1984-
ben sikerült betörniük az amerikai piacra is.

A Slade 1992-ig játszott az eredeti felállásban,
ezt követően 1993-tól Slade II néven folytatták
működésüket. A Slade-et számos előadó a leg-
különbözőbb műfajokból említette hatásaként,
köztük a Nirvana, a Smashing Pumpkins, a Ra-
mones, a Sex Pistols, a The Undertones, a Runa-
ways, a Clash, a Kiss, a Mötley Crüe, a Poison, a
Def Leppard, a Twisted Sister, a Replacements, a
Cheap Trick, az Oasis, a Quiet Riot.
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A győriek ezen a nyáron több alkalommal is láthatták, hallhatták Derzsi Györgyöt. A felvidéki származású szí-
nész, énekes, zeneszerző júniusban a Szent László Napokon, júliusban pedig a Bezerédj-kastélyban állt közön-
ség elé. Néhány hete az is kiderült, hogy szerzőtársával megnyerte a Madách Színház musicalpályázatát.

DERZSI GYÖRGY JÁTSZIK, ÍR, RENDEZ, 
ÉS NÉHA TEMET

Hogyan indult a karriered? Mindig zenével,
énekkel akartál foglalkozni? 
Apám révén a zenei tehetség és az érdeklődés
adott volt. Van egy nagyon korai emlékem. Négy -
éves lehettem, középsős óvodás. Egy anyák
napi műsor egyik jelenetében ketten voltunk. A
kisfiú, akivel szerepeltem, elrontotta a szöve-
get, s én ezen úgy fölháborodtam, hogy pofon
vágtam. Ez az első színpadi emlékem. Az iskolai
kultúrműsoroknak mindig részese voltam, így
a bábcsoportnak is. Később rockzenekarom
volt, dalokat kezdtem írni. A középiskola után
konzervatóriumba jelentkeztem. A színházi
karrierem úgy indult, hogy Zselízen megnyer-
tem egy rockfesztivált. Ezután meghallgatásra
hívtak a komáromi Jókai Színházba, Jézus sze-
repére a Mária evangéliumában. 2011-ben vé-
geztem a Színház- és Filmművészeti Egyetem
operett-musical szakán, s annyira elvitt a szín-
padi világ, hogy hosszú évekig nem is foglal-
koztam mással. Csak 2014-ben írtam meg első
zenés darabomat, a Kincsem-et, ami annyira
jól sikerült, hogy többen javasolták – és ben-
nem is megérett –, hogy zeneszerzéssel kelle-
ne foglalkoznom.

Kevesen tudják rólad, de valamikor temettél is…
Apám a mai napig kántor, én pedig a felvidéki
nagyszarvai és a bacsfa-szentantali kántori
padon nőttem fel. Mindig ott ültem mellette,
ha kellett, lábbal fújtattam az orgonát. Tizen-
hat-tizenhét éves lehettem, amikor először
temettem. Apám nem tudott eljönni a mun-
kahelyéről és megkért, hogy tanuljam meg a
temetési liturgiát meg az énekeket. Így aztán
én mentem helyette az atyával. Tizennyolc
évesen éppen postáskodtam a faluban, ami-
kor az egyik idős néni arra kért: ha meghal, a
temetésén én legyek a kántor. Pár év múlva
aztán jöttek is a hozzátartozói: a nagymamá-
nak az volt az utolsó kívánsága, hogy a pos-
tás bácsi temesse el. Akkor már egészen
mással foglalkoztam, de természetesen „el-
temettem” a nénit.

Hogyan kerültél Győrbe, milyen a kapcsolatod
a várossal?

Itt kezdtem a pályámat. Komáromi debütálá-
som után a győri színházba szerződtem még a
kilencvenes évek közepén. Szívügyem ez a vá-
ros, hiszen három évig itt éltem. Innét vettek
fel a színművészeti egyetemre. Sőt, még édes-
apám is énekelt a színházi kórusban. Nekem
gyerekkoromban Győr volt a „főváros”, az első
nagy, magyarországi élmény, mint minden
csallóközinek. Szeretek ide jönni, nyáron több-
ször is volt rá alkalmam.

A Szent László Napokra írtam még 2018-ban
az egyfelvonásos lovagi játékomat, ezt idén is
bemutatták. Ménfőcsanakon, a Bezerédj-kas-
télyban a Szerelmem, Sárdyt adhattam elő, míg
többedmagammal ugyanott a Tenorinvázió cí-
mű gálában énekeltem. A Szerelmem, Sárdy
egyszemélyes darab. Én találtam ki 2012-ben,
hogy csinálok róla egy monooperettet. Meskó
Zsolt szerzőtársamnak elmondtam: olyan da-
rabot szeretnék, amely a híres operaénekesről
szól, de nem én játszom. Zsolt pedig megírta.
A történet egy énekesről szól, akinek elmegy a
hangja és meghal a nagymamája. Szomorúan
gubbaszt otthon, míg megtalálja a mama titkos
naplóját, melyet olvasva kiderül, hogy szerel-
mes volt belé. A 75 perces egyfelvonásos da-
rabban megismerhetjük az életét, sok-sok
Sárdy János-dallal fűszerezve. Most a százöt-
venedik előadásnál tartok, hála Istennek, nagy
sikert arat mindig. Járom vele a világot, voltam
Amerikában, Kanadában, Svédországban, Bel-
giumban.

Pár hete derült ki, hogy Meskó Zsolttal meg-
nyertétek a Madách Színház musicalpályáza-
tát Kazinczy, a tizenötödik című művel. Miről
szól a darab?
Az aradi vértanúk kivégzése után, 1849. ok-
tóber 25-én kivégeztek még egy ezredest,
Kazinczy Lajost, aki 29 éves hadtestparancs-
nok volt. Az ő életéről szól a darab, arról, hogy
egy nyikhaj, semmirekellő, unott fiatalember-
ből hogyan lesz a hazája szabadságáért életét
adó mártír. Öt éve Meskó Zsolt átküldött egy
szövegkönyvet, mit szólok hozzá, mi lenne,
ha megzenésítenénk? Nagyon tetszett, és el-
kezdtem írni. Majdnem öt évig írtam. A Ma-
dách Színház pályázati kiírásában az szere-
pelt, hogy a nyertes darabot bemutatják. Cso-
dálatos érzés volt, amikor Szirtes Tamás igaz-
gató felhívott, hogy mi nyertünk. Az a Szirtes
tanár úr, aki az osztályfőnököm volt a szín-
művészetin. Ő rendezi, ráadásul a 2021/22-
es évadban a Kazinczy lesz a kiemelt bemu-
tató. Most egy izgalmas időszak kezdődik, hi-
szen a megálmodott darabunkat egy profi
stáb fogja színpadra vinni, ehhez végezzük az
utolsó simításokat a szövegkönyvben és a
kottában. Biztos vagyok benne, hogy ezáltal
még jobb lesz. Remélem, egyszer a győri
színház is műsorára tűzi! 

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Derzsi Zenekar Facebook
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2021-ben a Patent Cégcsoport 4 darab elektromos meghajtású személygépkocsit helyezett szolgálatba. Az
élőerővel végzett vagyonvédelmi munka az energiatakarékos és környezetbarát VW gépjárművekkel még
gyorsabbá, még hatékonyabbá vált. A Patent vezérigazgató-helyettesével, az élőerős üzletág ügyvezető
igazgatójával, Bauer Lászlóval beszélgettünk.

A Patent 31 éves, kizárólag magyar tulajdon-
ban lévő vagyonvédelmi vállalkozás. Az ország
öt legnagyobb cége között jegyzik. Munkájuk
minőségét minden megbízó elismeri és érté-
keli. Közel százdarabos autóflottájuk modern
gépkocsikból áll. Miért érezték azt, hogy tisz-
tán elektromos meghajtású Volkswageneket
is szolgálatba kell helyezniük?
Az ezredforduló óta tudatosan is figyelünk arra,
minél kisebb legyen az ökológiai lábnyomunk.
Szelektív hulladékgyűjtés, munkaruhákból a jobb
minőség, amely hosszabb ideig használható, a
papír nélküli iroda, a SAP vállalatirányítási rend-
szer bevezetése és az élőerős munkát helyette-
sítő vagyonvédelmi szoftverek fejlesztése a cég-
filozófiánk része. Természetes út vezetett odáig,
hogy elektromos autókat vásároltunk, és a hoz-
zájuk tartozó töltőállomásokat is kiépítjük.

Azt mondja, hogy szoftvereket fejlesztenek? Ez
nem éppen vagyonvédelmi feladatnak tűnik.
Pedig az. A 21. században elengedhetetlen, hogy
a lehető legjobb programok fussanak a számító-
gépeinken. Ám a munkaterületünk speciális, így
dobozos programokat nem lehet találni. Magunk
fejlesztünk. Most már tucatnyi Patent szoftver
szolgálja a megrendelőinket. Lo-
gisztikát támogatnak, digitális
járőrnaplót készítenek, tűz-
oltó készülékeket vagy
éppen takarítási haté-
konyságot ellenőriz-
nek. Kifejlesztettük a

ZÖLD ÉS BIZTONSÁG

myPatent applikációt is, amely okoseszközökön
a teljes ügyintézést lehetővé teszi ügyfeleinknek.

Ekkora munkához saját informatikai csapa-
tuk van?
Természetesen, igen. Ám külsősökkel is dolgo-
zunk, komoly szoftverfejlesztőkkel. A Széchenyi
István Egyetem Menedzsment Kampuszával is jó
a kapcsolat, legutóbb egy mesterséges intelligen-
ciával működő kutatásban dolgoztunk együtt.

Elektromos autók, kutatás és fejlesztés, appli-
káció okoseszközökre, és ha ez még nem lenne
eléggé zöld, a cég alapításának 30. évfordulóját
faültetéssel ünnepelték.

Egyik tulajdonostársunk ötlete volt, hogy ne
tartsunk nagy ünnepséget. Amit arra fordíta-
nánk, abból ültessünk fákat. Így területi igaz-
gatóságainkon, Győrben, Mosonmagyaróvá-
ron, Sopronban és Zalaegerszegen is van már
Patent liget 30–30 darab szép fácskával. A kö-
zösségért vállalt felelősségünk része az, hogy
támogassunk sportot, kultúrát, és amikor le-
het, aktívan is tegyünk azért, hogy unokáink vi-
lága is élhető legyen. Azt szeretnénk, ha biz-
tonságban élhetne mindenki. Ehhez nyújtja a
Patent a biztonság minőségét. (X)

VAGYONVÉDELMI CÉGEK KÖZÖTT PÉLDAMUTATÓ A PATENT 

Bauer László 
élőerős üzletág ügyvezető igazgató.

A Patent által szolgálatba helyezett tisztán elektromos autók. VW UP
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Dr. Dézsi Csaba András polgármester az új al-
jegyző bemutatásán elmondta, dr. Bakonyi Ber-
nadettet több pályázó közül találták a legalkal-
masabbnak a pozíció betöltésére, hisz 2008 óta
több pozícióban is bizonyította már a rátermett-
ségét. A polgármester kiemelte, Bakonyi Berna-
dett szociális ügyintézőként kezdte a pályáját és
gyakorlatilag bejárta a hivatali struktúra minden
lépcsőjét, amíg 2019-ben osztályvezető lett.

DR. BAKONYI BERNADETT AZ ÚJ ALJEGYZŐ

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: Ó. Jakócs Péter

Dr. Bakonyi Bernadett aljegyzői pályázatát fogadta el a győri városve-
zető, így mostantól ő lesz dr. Lipovits Szilárd legfőbb segítője. A pályá-
zat kiírására dr. Csörgits Lajos lemondása miatt került sor. Az új al-
jegyző 2008 óta dolgozik a városházán.

Dr. Bakonyi Bernadett szerint is fontos volt,
hogy meg kellett másznia a hivatal minden
egyes lépcsőfokát, hisz így komoly tapasztala-
tokat szerezhetett a hivatal működéséről.

„Abban tökéletesen egyetértünk jegyző úrral,
hogy egyelőre csak kis részletét ismerhettem
meg eddigi tevékenységem során a hivatali
működésnek, de azon leszek, hogy minél ha-
marabb megszerezzem a szükséges tapaszta-
latokat. Nagy izgalommal várom a rám váró
feladatokat” – mondta bemutatkozásában dr.
Bakonyi Bernadett, Győr város új aljegyzője.

ANagyszentjánoson élő Szalai Erika egye-
dül neveli tizenhárom éves ikerlányait.
Lara leukémiás lett, tavasszal derült ki a

súlyos betegség. A baj azonban nem jár egye-
dül. Amíg édesanyjával Pesten volt a kórház-
ban, otthon csőtörés történt a lakásban. Az át-

JÓT TENNI LARÁÉRT
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

vizesedett, penészes falak miatt nem mehet-
tek haza, mert Larának a betegség és a kemo-
terápia hatására legyengült az immunrendsze-
re, vagyis szinte steril környezetet igényel.
Ezért kényszerűségből a nagyszülőkhöz köl-
töztek. Közben rendszeresen kell Budapestre
utazniuk kezelésekre és vizsgálatokra. Ilyenkor
az édesanya és a nagypapa kíséri őt, ami még
jobban megterheli a család amúgy is szűkös
kasszáját. A lakás felújítására, valamint a kis-

lány gyógyulásának támogatására jótékonysá-
gi napot szerveznek.

Két önzetlen asszony, Horvátné Bihari Rita és
Varga Szabina időt és fáradságot nem kímélve,
azon dolgozik, hogy minél többen csatlakozza-
nak az eseményhez. Szabina hat éve támogatja
a Győrben és környékén élő rászorulókat. Ismeri
a nélkülözést, az elhagyatottságot, hiszen vala-
mikor gyermekével a szíve alatt volt hajléktalan.
Rita pedig átélte a kétségbeesést és a mérhetet-
len fájdalmat, amikor kisfiát veszítette el daga-
natos betegségben. Ám ők ketten nemcsak hogy
talpraálltak, hanem szabadidejükben azóta má-
sokon segítenek. Mert jót tenni jó.

A jótékonysági nap szeptember 12-én, vasár-
nap 11 órakor kezdődik a nagyszentjánosi fo-
cipályán. A színpadon a fellépők között ott lesz
az Alma Együttes, DJ Dominique, DJ Solymi,
Tóth Tünde, Pintácsi Viki, a Danger Elements
Táncsport, Fiesta, Jónás Szandi. Gondoltak a
gyerekekre is, ugrálóvárral, kreatív sarokkal
várják őket, de kipróbálhatják az íjászatot, az
arcfestést és a csillámtetoválást is.

A támogatók között több ismert győri vállalko-
zót, céget és magánembert is találunk. Egy ré-
szük tombolatárgyakat ajánlott fel, de olyan is
van, aki vitaminkészítményekkel látja majd el
Larát. A programot természetesen a település
önkormányzata is segíti.

Legyünk hát minél többen szeptember 12-én,
Nagyszentjánoson, Laráért!
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Hogyan lett annak idején nyomdász?
Eredetileg építész szerettem volna, de nem
vettek fel a Hildbe, az egykori Építőipari Tech-
nikumba. Ekkor egyik tanárom segítségével,
akinek korrektor volt a testvére, bekerültem a
Győr-Sopron Megyei Nyomda Vállalathoz, gon-
doltam, dolgozok egy évet és újra megpróbá-
lom a felvételit. Az egy év alatt azonban annyira
megtetszett, megszerettem a nyomdát, hogy
ott maradtam, először kéziszedőként dolgoz-
tam, majd átkerültem a könyvgyártásra. Akko-
riban még ólombetűkből raktuk ki a szöveget,
kemény fizikai munkával készültek a könyvek.
Aztán tíz évvel később, az akkor európai szintű

EGY NYOMDA A VÁROSÉRT
RADEK JÓZSEF PALATIÁJA 

„Radek Jóska” neve mára fogalom Győrben, és nem csak azért, mert kevés olyan kiadvány van városunk-
ban, amely nem a Palatia nyomda munkáját dicséri, hanem azért is, mert lokálpatriótaként, mecénásként
sokan élvezik barátságát, pártfogását, elismerik munkásságát és emberséges, tisztességes hozzáállását a
vállalkozásához. 

Bábolnai Állami Gazdaság Üzemi Nyomdájába
mentem dolgozni, ott tanultam ki igazán a
szakmát, ott ismertem meg a nyomdaipar tel-
jes működését. Aztán 1993-ban vállalkozást
indítottunk. 

Az eltelt 28 év alatt honnan, hová fejlődött a
Palatia?
Még megvannak az első gépek, amelyekkel el-
indultunk, a belvárosban, az egykori Bőrdíszmű
Vállalat épületében béreltünk helyiséget, hat
munkatársammal kezdtünk. Közülük még né-
hányan mindig velem vannak, jelenleg 45 alkal-
mazottal dolgozunk. Időközben korszerű telep-
helyet hoztunk létre a Viza utcában. A folyama-
tos eszközfejlesztésnek és a jó kapcsolatoknak
köszönhetően, az északnyugat-dunántúli régió
egyik vezető nyomdaipari vállalata lettünk.

Voltak nehezebb időszakok, vagy folyamatos
a növekedés?
Most vannak azok a nehezebb időszakok, a
pandémia ugyanis jelentősen befolyásolta a
vásárlói szokásokat, és mindeközben évek óta
átalakulóban van a nyomdaipar is. Egyre na-
gyobb a kereslet a csomagolástechnikai termé-
kek iránt, mi is „felültünk erre a vonatra”, be-
szereztük a szükséges eszközöket és gépeket.
A jövő a digitalizációé, ezért a következő év ele-
jén egy nagy teljesítményű digitális nyomógép-
re és kötészeti berendezésekre adunk be pá-
lyázatot. Még hatékonyabbak, termelékenyeb-
bek szeretnénk lenni, ehhez pedig szükségesek
a korszerű berendezések. A félmilliárd forintos
beruházással előnyre tehetünk szert a csoma-
golástechnológiában, hiszen ilyen berendezés
nincs máshol a környéken, csak a fővárosban. 

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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Ön szerint a könyvnyomtatásnak, a print újsá-
goknak leáldozóban van? 
Öt-hat éve nagyon lecsökkent a könyvnyomta-
tási igény, míg korábban 3-4 ezer darabos
megrendeléseink voltak, a kiadók ezt ezer pél-
dányra csökkentették. Az e-book azonban nem
nyerte el annyira az emberek tetszését, mint
ahogy azt korábban megjósolták. Az viszont
tendencia lett, hogy a kiadók nem akarják a
könyveket tárolni, ezért ha drágábban is, de
utánrendelnek, néha csak 10–30 kiadványt.
Stagnálni látszik a nyomtatott könyv kiadása,
de vannak, akik ragaszkodnak a kézbe fogható
olvasmányokhoz.

A megrendelések közül melyik volt a legex -
kluzívabb kiadvány, amit készítettek?
Sok egyedi könyvet gyártottunk, többek kö-
zött nemrégiben készült el A vitézi rend
nagy albuma 1920–1948 című vaskos,

szép kiállású kötet. Évente több száz köny-
vet adunk ki, szívesen segítjük a győri alko-
tókat, a helyi cégeket, többek mellett a
Győr+ Média nívós kötetei is a Palatia
nyomdájából kerülnek ki. 

Győrben mecénásként is jól ismerik Radek Jó-
zsef nevét. Kiket, vagy milyen célokat támogat
szívesen?
Amit úgy ítélek meg, hogy arra érdemes – le-
gyen az képzőművészet vagy akár egy magán
kiadású könyv –, a mellé szívesen odaállok, ha
támogatásért folyamodnak. Ez gyakran előfor-
dul. Győr várossá válásának 750. évfordulója
tiszteletére kétmillió forint támogatást nyúj-
tottam az önkormányzatnak, hozzájárulva az
ünnepi eseményekhez, kiadtuk a Nyanyulok cí-
mű könyvet Király Ervinné Ilus tollából és Czvi-
kovszky Tamás szerkesztésében, a Győri utcák
könyvét.  

Mire a legbüszkébb, amit elért?
Elsősorban a munkatársaimra vagyok büszke,
hogy meg tudtam őket tartani, hogy mindig
időre ki tudtam fizetni a bérüket. A másik büsz-
keségem az, hogy a régió nyomdaiparában, a
méreteinket és az árbevételeinket figyelembe
véve, az élmezőnyben vagyunk, hogy minden
évben nyereségesek tudtunk lenni. 

Építész helyett nyomdász lett. Milyen szépsé-
get talált ebben a szakmában, hogy egész
életében kitart mellette?
Nagyon hasonló az építész szakmához, itt is al-
kotunk, létrehozunk valamit. Boldog vagyok, jó
érzéssel tölt el a mai napig, amikor egy míves
könyv elkészül, amikor látom, hogy bejön egy
ügyfél és megszagolja a frissen nyomtatott ki-
adványt, vagy átélhetem, amikor az első köte-
tes szerző elsírja magát, meglátva nyomtatás-
ban a könyvét. Ezért érdemes. (x)
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A MÜNCHENI AKADÉMIA GYŐRI MESTERE:
LIEZEN-MAYER SÁNDOR (1839–1898)

A19. század végén sok hazai mester fu-
tott be jelentős művészi karriert külföl-
dön. Közülük is kiemelkedik a győri szü-

letésű Liezen-Mayer Sándor, aki a neves mün-
cheni Művészeti Akadémia professzora volt.
1839. január 24-én született egy művelt, jó-
módú család második gyermekeként. Általá-
nos iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc utca
elején működő Győri Királyi Népfőtanodai
Rajziskolában kezdte. Liezen-Mayer a bécsi
Képzőművészeti Akadémián kezdte el felső-
fokú tanulmányait, majd 1856 októberétől a
müncheni Bajor Királyi Képzőművészeti Aka-
démia növendéke lett. Tanulmányait 1867-
ben az európai hírű Carl von Piloty történelmi
festő mesteriskolájában fejezte be. A művész
1872-től illusztrálással kezdett foglalkozni.
1876-ban készítette el Münchenben az 50
darabos Faust-fametszet-sorozat kartonjait,
melyekkel nagy sikert aratott. Goethe mellett

Szerző: Pápai Emese művészettörténész

még Scheffel és Schiller munkáihoz készített
illusztrációkat. Liezen-Mayer Sándor szülei,
barátai és ismerősei révén egész életén át
ápolta győri kapcsolatait. Ha csak tehette, a
nyarakat a szülői házban, családi, baráti kör-
ben töltötte. Később Simor János győri püspök
fogadta bizalmába, akitől megrendeléseket is
kapott. A Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum Nagy-Győr jelességei – karrierek a
750 éves városban című kiállításában is több
alkotás látható a mestertől. Az Erlkönig című,
fatáblára festett, lírai hangulatú, misztikus
olajkép Goethe verséhez készült illusztráció. A
kisméretű, önálló kompozíció a többi irodalmi
illusztrációval egy időben, az 1870-es évek-
ben készülhetett. A kép külön érdekessége,
hogy a szintén győri születésű Csányi Károly
építész, művészettörténész, az Iparművészeti
Múzeum egykori igazgatója adományozta a
győri múzeumnak 1956-ban. 
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Szerkeszti: Nagy Viktor

facebook.com/gazfroccstvlinktr.ee/gazfroccsgazfroccs.hu

A2,4 literes sorhatos motor 151 lóereje 8
másodperc alatt gyorsította 100-as
tempóra a 240Z-t. Néhány sikeres év

után következett a 260Z és a 280Z, melyek egyre
erősebbek és népszerűbbek lettek. A 280Z 5-se-
bességes kézi váltót kapott, és nyújtott tengely-
távú, 2+2 üléses verzió is készült belőle. A 280ZX
megjelenése egybeesett az olajválság időszaká-
val, így az takarékos, kis teljesítményű (135 LE)
kettő-nyolcas motorral és kényelmesebb, de
sokkal nehezebb karosszériával jelentkezett. Op-
cióként megjelent a kivehető tetőpanel (T-alakú
merevítővel), majd a Turbo variáns, aminek a 180
lóereje újra repítette a gépet.

Újabb mérföldkő volt a 300ZX, mely a 80-as évek
szögletes stílusában készült és V6-os motort ka-
pott a hosszú motorháztető alá, mely 165, vagy
turbófeltöltővel 200 lóerős teljesítményre volt
képes. Utóbbi kapott önzáró differenciálművet, és
az akkoriban egyedinek számító, digitális stílusú
műszerfalat. 1990-ben érkezett a jövőbe mutató
– még ma is látványos – negyedik generáció. A 3
literes V6-os erőforrása alapból 222, twin-turbó
feltöltéssel 300 lóerőt tudott, miközben a Corvette
ugyanekkor „csak” 245-öt. Ezzel 5 másodperc
alatt gyorsult 100-ra és 250 km/h volt a csúcs-
sebessége, a kezelhetőség javítására pedig négy-
kerék-kormányzást is kapott.

Rövid szünet után, 2002-ben debütált a 350Z fu-
turisztikus külsővel, 3,5 literes szívó V6-os mo-
torral, mely 286-300 lóerős volt. Majd 2009-ben
jött az utódja, a 370Z 3,7 literes szívómotorral és
finomított dizájnnal. Rövidebb, szélesebb, köny-
nyebb lett, így 4,7 mp alatt futotta a százas sprin-
tet. A Nismo sportváltozat 350 lóerővel gazdál-
kodott és nagyobb fékeket kapott, végül érkezett
egy 50 éves jubileumi kiadás is.

A Nissan most bemutatta sportkocsi családjá-
nak hatodik generációját. A lökettérfogatra
utaló előtagot elhagyva, mostantól Z néven fut

TÖRTÉNELEM

A japán Nissan az 1970-es modellévben mutatta be első frontmotoros, hátsókerék-hajtású sportkocsiját,
ez volt a 240Z. Az azóta legendává vált modell könnyű építésű, olcsó és gyors volt. Több mint 50 év után
ismét előkerült a recept.

a sportkocsi. Letisztult, 4,4 méteres karosszé-
riája hosszú motorháztetővel és meredeken
hátrafelé lejtő tetővel készül. Arányai, első
fényszórói és hátsósárvédő-domborítása, fe-
lette a Z jellel, az ikonikus 240Z-t idézik. A hát-
só lámpa pedig a kilencvenes évek 300ZX után -
érzése. A háromliteres, V6 elrendezésű turbó-
motor kerek 400 lóerős, és 475 Nm a csúcs-
nyomatéka. Hatos kézi, vagy kilencfokozatú
automata váltóval kérhető – mely a GT-R szu-

persporkocsiból származik. Belül klasszikus ve-
zetői tér fogad, ahol számos gomb, analóg tur-
bónyomásmérő és kézi fékkar is megtalálható.
A 12,3 colos, testre szabható LCD-műszeregy-
ség a pilóta előtt és a középkonzoli médiakép -
ernyő persze a jelen technológiáját képviselik.
Ahogy minden mai vezetéssegéd is jár a Z-hez.
De reméljük, a nyers vezetési élmény, melyet a
külcsíny sejtet, meglesz. És az első hírekkel el-
lentétben, Európa is kap a jóból…

NISSAN Z-GENERÁCIÓK
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Az eredeti Mini Morris, amit Sir Alec Issigonis tervezett a
szuezi válság idején, négy felnőtt olcsó közlekedéséről

szólt. Persze a koncepció annyira jól sikerült, hogy a Mini erős
nyomot hagyott az autósportban és egyáltalán az autóipar törté-
netében. A BMW által feltámasztott angol márka most kicsit más,
a járműipari trendeknek megfelelő irányban fejlődik: egyre na-
gyobb, bonyolultabb, és elektromos is lett. Most viszont a brit di-
vattervező, Paul Smith ötletei nyomán született egy érdekes kon-
cepció, a Mini Strip. A tisztán elektromos hajtású Cooper SE alap-
jaira „épített” modell a következőre fókuszál: „Egyszerűség, átlát-
hatóság, fenntarthatóság”.

A kocsi nem kapott végső fényezési réteget, csak a korrózióvédő
alapozót, és az eredeti Minihez jobban hasonlító, egyszerű „hűtő-
ráccsal” szerelték. Ezt, és a kerékjárati ívek, felnik aerodinamikát
fokozó elemeit újrahasznosított műanyagból készítették. A tető is
reciklált polimer, de az teljesen átlátszó – még az acél karosszéria
is kilátszik alóla. A beltérben parafa és hálósszövet-burkolatokat
használtak, miközben az eredeti műszerfalat elhagyták. Több al-
katrészt 3D nyomtatással gyártottak, az „ajtófogantyúk” kötélből
készültek és a kormány is csupasz alumínium, némi bandázs-sza-
laggal csúszásmentessé téve. A klasszikus, középre helyezett óri-
ási műszeregységet ne keressük, helyére egy mobiltelefon-tartó
került. Azon keresztül láthatjuk az autó információit is, mivel miden
egyéb műszert elhagytak. Ezzel azt sugallva, hogy talán felesleges
is az a sok kijelző és elektronika, mely végül mind szemétként végzi.
A Mini Strip gyártása szinte kizárt, de a koncepció arra jó, hogy fel-
nyitja a gyártók és a vásárlók szemét, és talán a jövőben az igazán
fenntartható autók felé veszik, vesszük az irányt.

A GENESIS EURÓPAI HÓDÍTÁSA
Talán nem mindenki ismeri a Genesist. Most

nem Phil Collins zenei formációjára gondo-
lok, hanem a  koreai Hyundai luxusmárkájára.
2015-ben alapították, és azóta „bejárta” a vi-
lágot, utolsó premierje pedig Európában lesz –
először Németországban, Svájcban és Nagy-
Britanniában. A benzin és dízel, SUV és limuzin
modellek mellett a villamos crossoverek is
megjelennek. A sort a GV60 kezdi, mely a
Hyundai Ioniq 5 és a Kia EV6 testvérmodellje.
Azonban az E-GMP platform és a vele járó haj-
tás- és akkumulátortechnikán kívül nem ha-
sonlít egyik rokonára sem. A formája elsőre
kompaktos, de méreteit megismerve kiderül,
hogy magasabb építésű és nagyobb egy Golf-
nál. Jellegzetessége az osztott lámpák, egyedi
a C-oszlopnál villámszerűen megtört krómcsík
és a kupészerű, finoman domborított hátsó.
Belül uralkodik a luxus: nagy dupla kijelzőt, a
kamerás tükrök miatt további két LCD-t, és
számos igényes részletet, anyagot láthatunk.
Akkumulátorból 58 és 72,6 kWh-sat kérhetünk
majd, és ettől függően 170 vagy 217 lóerős
egymotoros, illetve 235 vagy 305 lóerős két-
motoros hajtással lesz elérhető az elektromos
Genesis. Várhatóan a későbbiekben lesz majd
egy 585 lóerős csúcs-hajtáslánc is.

LEVETKŐZVE 
A SALLANGOKAT
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09:30 Megnyitó
10:00 Aranykapu zenekar

gyermekkoncertje
13:00 Anetta koncertje
13:20 Péktanulók versenyének

eredményhirdetése
13:30 Pékverseny eredményhirdetése
14:00 Szandi-koncert

XIX. Euroregionális

Kenyérfesztivál 
és Kézműves Találkozó

2021. szeptember 4.
(szombat) 9–15 óráig

Széchenyi tér

A műsorváltozás
jogát fenntartjuk.

Egész napos programok:
• Kézműves vásár

• A résztvevő pékségek standjainál
vásárlási, kóstolási lehetőség

• Kiflidobó verseny a kamarai standnál
• „Fesztivál kiflijének” megválasztása

a közönség bevonásával

AGyőri Filharmonikus Zenekar, a Győri
Nemzeti Színház és az Avex Classics
International bemutatja az Amadeus

Live című produkciót! A sikeres világpremie-
rek után Magyarországon először Győrben
hangzik fel az Amadeus Live című filmzenei
koncert. Minden idők egyik legjobb moziját él-
vezhetik mindazok, akik jegyet váltanak a kivé-
teles előadásra 2021. augusztus 31-én. A né-
zők Miloš Forman legendás, 8 Oscar-díjas
Amadeus című alkotását a Győri Filharmonikus
Zenekar élő kíséretében, a Győri Nemzeti Szín-
ház énekkarával kiegészülve, eredeti szöveggel,
magyar felirattal, két részben tekinthetik meg
az Egyetemi Csarnokban 18 órától.

Miloš Forman Amadeus című filmjét 1984-ben
mutatták be. A forgatókönyvet Peter Shaffer
saját, 1979-ben megjelent Wolfgang Amade-
us Mozart életét bemutató színdarabja alapján
írta. A címszerepet Tom Hulce, Antonio Salierit
pedig F. Murray Abraham alakította, aki ezzel
elnyerte az Amerikai Filmakadémia  által oda-
ítélt, legjobb férfi főszereplőnek járó szobrot. A
parádés alkotás emellett még hét Oscar-díjat
gyűjtött be 1985-ben. 

Miloš Forman alkotásában két súlyos egyéni-
ség ütközik meg. Mozart halálos ágyánál Sali-
eri lassacskán megvilágosodik: hiába a düh és

GYŐRBE ÉRKEZIK
AZ AMADEUS LIVE
2021. AUGUSZTUS 31-ÉN!

a görcsös akarás, a tehetség egészen más
anyagból van. Mozarttal olyan ember távozott,
aki valóban a Teremtő kegyeltje volt. 

Az Amadeus Live-val egy régi álom válik való-
ra! Egyedülálló élményben lehet részük mind-
azoknak, akik szerették az Oscar-díjas mozit:
most nagy kivetítőn, kitűnő minőségben néz-
hetik újra. A filmben felhangzó Mozart-művek
kórussal kiegészülve, élőben szólalnak meg. A
Győri Filharmonikus Zenekart és a Győri Nem-
zeti Színház énekkarát Ernst van Tiel dirigálja
2021. augusztus 31-én. 

A Győr Városi Egyetemi Csarnokba meghirde-
tett különleges filmzenei estre belépőiket a
Richter Terem jegypénztárában, valamint a
jegymester hálózatán keresztül is megválthat-
ják. Az előadásra érvényesek a 2020. március
26-ra szóló korábban megváltott jegyek, a
2019/2020-as és 2020/2021-es évadra szóló
Varga Tibor, Sándor János valamint Tatabánya
Filharmonikus hangversenybérletek.  A koncert
védettségi igazolvánnyal látogatható. (x)
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Csütörtökön skót dudaszó csalogatja majd
a győrieket a programokra Kéri György
előadásában, a hivatalos megnyitót kö-

vetően pedig a szervezők egy kerekasztal-be-
szélgetéssel emlékeznek majd a nemrég el-
hunyt Joó József költőre, karikaturistára, a
könyvtár egykori munkatársára. A nap folya-
mán könyvbemutatókkal, vásári forgataggal is
várják az érdeklődőket, sőt akár kézműves fog-
lalkozásokon is részt vehetünk. 

Szeptember 3-án, pénteken délután három
órától kezdődnek a programok, megismerked-
hetünk többek között Biczó Zalán, Benedek
Szabolcs és a Győri Antológia Irodalmi és Mű-
vészeti Alkotó Közösség jubileumi kötetével is,
de a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
egyik legújabb albumát, a Győri képeskönyvet
is bemutatják majd a szerzők. 

IGAZI KÖNYVÜNNEP VÁRJA 
A GYŐRIEKET SZEPTEMBER ELEJÉN
Szeptember 2-án, a hivatalos
megnyitóval kezdetét veszi a 92.
Ünnepi Könyvhét és 20. Gyermek-
könyvnapok Győrben. A program
vásári forgatagot, könyvbemuta-
tókat és koncerteket is ígér,
mindezt a város szívében, a Ba-
ross Gábor úton és a Kisfaludy
Károly Könyvtárban.

A szeptember 4-én 10 órától a legkisebbeket
szólítja majd meg a Kisfaludy Károly Könyvtár
rendezvénytermében Harcos Bálint interaktív
felolvasása, a Győri Pagony szervezésében.
Ezenkívül könyvbemutatókra is várnak ben-
nünket ezen a helyszínen és a muzeális gyűj-
teményben is. Előbbiben Nagy István, Iván Csa-
ba, Hajba Ferenc és Nagy Roland, valamint Ju-
hász Árpád köteteivel ismerkedhetünk meg
író-olvasó találkozók keretében, utóbbiban pe-

dig beszélgetést hallgathatunk az Írórezidencia
program győri vendégével, Horváth Viktorral. 

A rendezvény ingyenes, de a Kisfaludy Károly
Könyvtárban rendezett programok előzetes re-
gisztrációval és védettségi igazolvánnyal látogat-
hatók. Regisztrálni a +36-96/516-673-as tele-
fonszámon és a rendezveny.regisztracio2020@
gmail.com e-mail-címen lehet. A szervezők a
műsorváltoztatás jogát fenntartják! (x)
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Méltó a nevezetes évforduló köszöntéséhez
a 240 oldalas, elegáns, kívül-belül igényesen
megszerkesztett könyv. A keménykötésű bo-
rítón a városháza díszes homlokzata, az év-
fordulót jelölő felirattal, amely Molnár György
fotója, valamint Győr címere látható.

A kiadvány két fejezetből áll. Az első részben
az antológiaközösség szerzőinek írásai, ver-
sek, kisprózák, visszaemlékezések, regény-
részletek olvashatók, melyekben megeleve-
nednek a város történelmi, politikai esemé-
nyei, nevezetes helyei. A versek vallomások,
múltunkhoz és jelenünkhöz kötődnek. A
könyv második fejezetében képzőművészek,
festő, kerámiaszobrász, textilvarró, valamint
fotósok munkái láthatók Győr természeti
szépségeiről, híres épületeiről. 

A fotókról visszaköszönnek a város közel-
múltjában történt események is, mint a

MEGJELENT 
A GYORI ANTOLÓGIA
KÜLÖNKIADÁSA

Szerző: Földvári Gabriella

A Győri Antológia Irodalmi és Művészeti Alkotó Közösség (GYAK)
Győr várossá nyilvánításának 750. évfordulója tiszteletére állította
össze a Győri Antológia különkiadását, Győr 750 címmel.

2013-i árvíz képei, az Ifjúsági Ház lebontása,
vagy a régi vásárcsarnok. A kötetet lapozgat-
va, az elmúlt évtizedek kulturális eseményeit
is felidézhetjük, fotókon láthatjuk a Könyv-
szalon meghívott hírességeit, a Győri Nem-
zeti Színház emlékezetes előadásainak jele-
neteit. A kötet felelős szerkesztője Csáky An-
na, fotósa Molnár György. A könyv érdekes-
sége egy zenei betét, mobiltelefonon meg-
hallgatható Szigeti Endre megzenésítésével
és előadásával Csáky Anna: Ünnep és szere-
lem című verse, az alatta kinyomtatott link,
valamint QR kód segítségével. 

A kiadványt szeptember 3-án 17 órakor az
Ünnepi Könyvhét keretében mutatja be a GYAK
szerzőgárdája, a Kisfaludy Könyvtárban. A ren-
dezvényt köszönti Csáky Anna, az alkotókö-
zösség vezetője, közreműködnek a közösség
tagjai: Cseke J. Szabolcs, Gősi Valéria, Gősi Fe-
renc, Kecskés Rózsa, Kozák Ágnes, Molnár
György, Olasz Valéria, P. Nagy Gabi, Rácz Kata-
lin, Szigeti Endre, Varga Lajos. 

´́

Kelemen Áron atya a győri Bencés Gim-
názium ének- és hittantanára, a Colle-
gium Musicum Jaurinense vezetője, a

Szent Ignác-templom kántora, ötéves mun-
kájának gyümölcsét tárja a nagyközönség elé
a szeptember 3-án 17 órakor kezdődő
könyvbemutatón a gimnázium nagytermé-
ben, ahol az érdeklődők megismerhetik a
Graduale Urbis órómai énekeskönyvet. 

A könyv több szempontból unikális, egyrészt,
hogy a 6–7. századból nagyon kevés írott anyag
maradt fent, és a „csend századaiból” származó
énekanyagot még soha senki nem adta ki, va-
lamint az is különlegessége, hogy énekesek
számára készült, az egyházi év rendjéhez iga-
zodva. A könyv forrása egy svájci magángyűjte-
ményből és a vatikáni levéltárból fellelt eredeti
kéziratokból származik. A svájci gyűjtőnél talált

ÉNEKEK A CSEND SZÁZADAIBÓL
Szerző: Földvári Gabriella

énekeskönyv ezeréves, a római Santa Cecilia in
Trastevere-bazilika és a Szent Péter-bazilika
énekeskönyve a 12. századból való. 

Az órómai énekek 800 év után először szólalnak
meg liturgiában augusztus 29-én a 19 órás mi-
sén, valamint szeptember 3-án, a 16 órakor
kezdődő szentmisén a bencés templomban, a
Collegium Musicum Jaurinense előadásában.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

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.

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

TETOFEDO-BÁDOGOS

CSOSZERELO

´́ ´́

´́ ´́
Feltétel: szakirányú végzettség

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.

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

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.

HEGESZTO

CSOSZERELO

´́

´́ ´́

Bérezés megegyezés szerint

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ
Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat

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

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

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

A Győr-Szol Zrt. értesíti a lakosságot, hogy –
tekintettel a hétvégi városi rendezvényre –
augusztus 28-án, szombaton a Dunakapu tér
helyett a Tarcsay Vilmos utca 1–3. szám alat-
ti parkoló (a piac korábbi területe) ad otthont
a piacnak.

A kereskedők és őstermelők az ideiglenes hely-
színen is a megszokott, bőséges élelmiszer-vá-

A napokban találkozhatnak utoljára a győriek
a belváros üdítő színfoltjait jelentő páraka-
pukkal. A Megyeháza téren, a Baross úti csó-
nakos szobornál, a Széchenyi, a Dunakapu és
a Bem téren, valamint az adyvárosi tónál
nyerhettek felfrissülést az arra járók. A pára-
kapuk idén művirágdíszítést kaptak, mely
egyöntetű sikert aratott. 

Tavaly előfordult, hogy a csupasz, krómozott
oszlopokon amatőr rúdtáncosok tartottak
bemutatót. Idén az oszlopok virágdíszítése
megakadályozta a rongálásnak ezt a külön-
leges és balesetveszélyes formáját. Nagy si-
kere volt a vízosztásnak, a közösségi szolgá-

Nádorvárosban, a Nagy Imre út–Lomnic út
csomópontban vízvezeték-felújítás miatt
megváltozott a forgalmi rend, a Lomnic utca
bizonyos szakaszai egyirányúvá váltak. Kér-
jük, vezessenek óvatosan! 

VÁLTOZIK A PIAC HELYSZÍNE SZOMBATON
lasztékkal és ruházati cikkekkel várják a vásár-
lókat reggel 6 órától 13 óráig. A Győr-Szol Zrt.
tájékoztatja az autósokat, hogy a szombati piac
ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a Tar-
csay parkoló egész területén. A szolgáltató
mindenkit arra kér, hogy gépjárművével 2021.
augusztus 27-én, pénteken 20 óráig hagyja el
a parkolót, melyet augusztus 28-án, szomba-
ton 15 órától lehet újra használni.

BÚCSÚZNAK A PÁRAKAPUK
Szerző: Pannon-Víz Zrt.

KORLÁTOZÁS
A SZÉCHENYI TÉREN
A Széchenyi tér Szabadsajtó utca felőli vé-
gén, a nyárzáró koncert után néhány napon
át csatornabélelők fognak dolgozni. Forga-
lomelterelésre nem lesz szükség, a munká-
ra forgalom által elzárt területen kerül sor. 

EGYIRÁNYÚ LETT
AZ UTCA

lat keretében 74 diákmunkás kínálta friss hi-
deg vízzel a győrieket. Az idei nyár vízfo-
gyasztási rekordját június végén állítottuk be.
Három napon keresztül is 47 ezer m3 fölötti
vízfogyasztást regisztrálhattunk. A rekord jú-
nius 24-én született meg, 47.558 m3 víz fo-
gyott egészen pontosan Győrben és a kör-
nyező településeken. 

Általában az első-második hőségriadós idő-
szak hozza meg a vízrekordot. Ilyenkor még
bővebben locsol a lakosság, később már ke-
vesebbet, a kiégett területeket nincs értel-
me locsolni. Legnagyobb arányban Győr
magasabb fekvésű, főleg déli területein, és
a várost körülvevő agglomerációban nőtt a
vízfogyasztás. 
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Alegelső és legfontosabb tudnivaló, hogy
az otthonfelújítási támogatás utólagos
visszatérítést jelent. Tehát azok tudják

elsősorban kihasználni a lehetőséget, akik ren-
delkeznek elegendő saját megtakarítással. Az
otthonfelújítási kölcsön segítségével azonban
azok is élhetnek az otthonfelújítási támogatás-
sal, akik a felújítás elvégzéséhez nem rendel-
keznek kellő mértékű önerővel. A kormány által
garantált kedvezményes otthonfelújítási köl-
csön konstrukció keretében legfeljebb 6 millió
forint kölcsönt lehet felvenni.

Az otthonfelújítási támogatás azoknak a gyer-
meket váró vagy nevelő családoknak szól, akik
már saját otthonnal rendelkeznek és abban is
szeretnének tovább élni, és ezt a meglévő ott-
honukat szeretnék korszerűsíteni, szépíteni.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat
(PNTI) munkatársai díjmentesen adnak taná-
csot a témában, és segítenek értelmezni a vo-
natkozó jogszabályokat. (x)

Tá
m

og
at

ot
tt

ar
ta

lo
m

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

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

Ügyfélfogadás: hétfő: 8–14  óráig   //   szerda: 8–14 óráig   //   csütörtök: 11–17 óráig

A különböző családtámogatási formák közül talán ez keltette a legnagyobb visszhangot. Hisz ki ne szeret-
ne élni egy olyan lehetőséggel, amelynek keretében az állam akár az ingatlanfelújítási költségek 50%-át,
de maximum 3 millió forintot visszatérít a kedvezményezettnek? 

OTTHONFELÚJÍTÁSI TÁMOGATÁS ÉS KEDVEZMÉNYES KÖLCSÖN 

ÉRDEMES KIHASZNÁLNI!

Averseny, Magyarországon egye-
dülálló módon, a nyílt utcán zaj-
lik, ahol az ország tíz legnívósabb

bárjának koktélkészítői mérik össze tu-
dásukat, a versenykiírásnak megfelelő
szabályok betartása szerint. Izgalmas,
látványos show-ra lehet számítani,
ahogy a bártenderek készítik a különleges
italokat. A közönség nem csupán testkö-
zelből lesheti majd el a whisky alapú kok-
télkészítés fortélyait a szakemberektől,
de meg is kóstolhatja az italokat. Az elké-
szült koktélokat neves szakmai zsűri bí-
rálja el: Fodor Eszter Dalma, Szántó Dé-
nes, Szigethy Péter és Philip Bletes, akik
szigorú szempontok alapján mérlegelnek,
íz, illat, látvány, előadásmód szerint érté-
kelik a versenyzőket. Az eseményt idén is

KOKTÉLVERSENY A KISFALUDY UTCÁBAN

Immár harmadik alkalommal rendezik meg a „Jack Daniel’s Birthday Bash” – A legjackesebb koktélok ver-
senyét Győrben, a Kisfaludy utcában, szeptember 5-én 14 órától. 

támogatja a győri önkormányzat, és át-
adják a verseny első showmen-díját, ami
arról szól, hogy milyen hangulatot, elő-
adásmódot képviselnek, mennyire ven-
dégközpontúak a versenyzők. Dr. Dézsi
Csaba András polgármester nyitja meg az
eseményt, részt vesz az értékelésben és
átadja a különdíjat. 

A jó hangulatról Solymosi Attila zenész,
valamint Németh Ádám és táncos csa-
pata, a Lipstick különleges előadása
gondoskodik. A nap zárásaként az ér-
deklődőknek a Rómer Házban lesz le-
hetőségük beszélgetni a bártenderek-
kel. A rendezvény házigazdája a győri
Szomszéd Koktélbár, akik 3 éve találták
ki a „vigyük az utcára a bártenderek
életét", így bárki részese lehet az él-
ménynek, amely ingyenesen, védettsé-
gi igazolvány nélkül látogatható.

AZ ORSZÁG LEGJOBB BÁRTENDEREI ÉRKEZNEK GYŐRBE

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás
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10:20 és 17:30 Tengerimalac-vonat
A látogatók kedvencévé vált „tengerimalac-vo-
nat” menetrend szerint közlekedik. „A vágá-
nyok mellett kérjük, vigyázzanak!” Mivel a sze-
relvény elég ijedős, a házirendet érdemes be-
tartani. A számukra kialakított magasított já-
ratban, libasorban vonuló, tengerimalacokból
álló „vonat” nagyon mókás látványt nyújt.

11:00 és 15:00 Zoo-show állatbemutató
Hazai és egzotikus fajok is bemutatkoznak egy lát-
ványos és interaktív műsor keretében. Az érdeklődők
megtudhatják, ki a levegő farkasa, miért köp a láma,
mik azok a tollas majmok. Tevék, lámák, papagájok
ragadozó madarak, házi kedvencek testközelből. 

12:00 és 16:00 
Pápaszemes pingvinek látványetetése 
Miről kapták nevüket a pápaszemes pingvinek?
Miért fekete a hátuk, miért fehér a hasuk? Vajon
milyen mélyre képesek lemerülni a víz alá? Lát-
ványetetésükön látogatóink ezt is megtudhatják.

TENGERIMAC-VONAT, ELEFÁNTTRÉNING, 
PINGVINETETÉS!

A győri állatkert folyamatosan izgalmas programokkal várja látogatóit. Érdemes még kihasználni a nyári
szünetet, hiszen a vakáció alatt minden nap egész napos programokkal várják az érdeklődőket.

12:30 és 16:30 
Afrikai elefánttréning
Az idei évben ünnepélyesen átadásra került az
afrikai elefántbemutató, lakóival naponta két-
szer közelebbről is megismerkedhetnek az ál-
latkert látogatói. Egy speciálisan elefánttré-
ningre kialakított falnál látogatóink bepillantást
nyernek az elefántok gondozóinak munkájába.

A látogatók nem „csak” szemtanúi lehetnek az
elefántok és gondozójuk közötti kommuniká-
ciónak, hanem megismerhetik a tréning fon-
tosságát a mindennapokban, illetve állatorvosi
szerepét is.  

A felsorolt programok a nyári szünetben min-
dennap megrendezésre kerülnek. (X)
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Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig  

30/768-2048 • 30/335-6855 • www.gyorkert.hu

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

Afém- és faoszlopokat is érdemes át-
nézni, ugyanis, ahol a talajjal találkoz-
nak, ott rozsdásodni vagy korhadni

kezdenek. Ha ezt tapasztaljuk, haladéktala-
nul mázoljuk át őket.

A letermett málnavesszőket tőből távolítsuk el.
A megmaradt vesszőket, amelyek jövőre hoz-
zák a termést, helyezzük támrendszer közé.
A szamóca legyökeresedő indáit érdemes ki-
venni és elültetni, ezek ugyanis már jövőre te-
remnek. A szamóca a jól előkészített, táp-

anyagban gazdag talajt kedveli, és mindig na-
pos helyre ültessük. A szamócatövek 3 évig
maradhatnak ugyanazon a helyen, és figyeljünk
rá, hogy 3-4 évig nem is kerülhetnek vissza
ugyanarra a helyre.

Az idei meleg nyár miatt sok őszi gyümölcs előbb
érik, ha már a fa alá hullik a gyümölcs, az figyel-
meztető jel. Csavarjuk meg gyengéden az almát
és körtét, ha könnyedén leválik, megérett. Az al-
mát kettévágva azt látjuk, hogy a magja sötét,
már majdnem fekete, szintén szedésérettséget

mutat. Szüretelni a kora reggeli vagy esti órákban
a legjobb, ha tehetjük, szedjük rögtön ládába, és
lehetőleg egy sorba. Minél kevésbé sérül a gyü-
mölcs, annál jobban tárolható. A fák alól érdemes
a lehullott, beteg termést összeszedni, ezzel is
hozzájárulunk a növényvédelemhez, mert eze-
ken könnyedén áttelelnek a kórokozók.

A gyorsan beérő őszibarackot vagy körtét érde-
mes mielőbb elfogyasztani vagy feldolgozni.
Akár préselés után egy kis citromlé hozzáadá-
sával 2-3 napig hűtőben tárolható, 100%-os

Legszebb pompájában
úszik a kert, szüretet szü-
ret követ, a kertbarát el-
nyeri egész éves munkájá-
nak jutalmát. De még bő-
ven van tennivaló a kert-
ben. Sok kertbarát pa-
naszkodik, hogy a kertben
(napon) tárolt kerti eszkö-
zök nagyon hamar tönkre-
mennek. Igen, ezt én is ta-
pasztalom, ezért a legjobb
a locsolótömlőt egy dobra
vagy egy fém autófelnire
feltekerni, amit a falra
rögzítünk. A műanyag lo-
csolókannát pedig tároljuk
árnyékos helyen. 

RENGETEG A MUNKA A KERTBEN

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: onzon/shutterstock.com
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gyümölcslevet készíthetünk a család apraja-
nagyja számára. Gyümölcsöt és zöldséget ne
tároljunk egy légtérben, mert ezek csökkentik
egymás zamatát és tárolhatóságát is. Az örök-
zöldek vagy tűlevelűek (sövények) alakító met-
szését szeptember végétől már elvégezhetjük.
Az apróbb levelű növényeket nyírhatjuk sövény-
vágó géppel, míg a nagyobb levelűeket (korall-
berkenye, örökzöld babérmeggy) legjobb met-
szőollóval vagy sövénynyíró ollóval elvégezni.

Az új díszfák, díszcserjék telepítésével érdemes
inkább szeptember közepéig várni, de a növé-
nyek helyének előkészítését, talaj felásását, ül-
tetőgödör elkészítését már akár most is elvé-
gezhetjük. Ha sövény ültetését tervezzük, főleg
ha ezt telekhatárra szánjuk, érdemes a helyi
szabályozást figyelembe venni. Sőt, a legjobb,
ha ezt a szomszéddal is leegyeztetjük, így a ké-
sőbbi kellemetlenségek megelőzhetők.

A kertben nyaraltatott szobanövényeinket lo-
csolás, tápoldatozás mellett ne feledjük átnéz-
ni, mert a csigák is pusztíthatják, károsíthatják
őket, de sajnos a tetvek is megjelenhetnek, és
szívogatásukkal a növények torzulását is okoz-
hatják. Ha ezt tapasztaljuk, a dísznövénykultú-

rában engedélyezett, felszívódó rovarölő szert
használjunk. 

Ha a karácsonyi kaktuszt virágzásra akarjuk
késztetni, akkor augusztustól nagyon mérsé-
kelten locsoljuk, egészen a bimbók megjelené-
séig, utána ismét a szokásos módon öntözzük
növényünket.

Ha a yucca, schefflera, ficus elastica vagy lyra-
ta, diffenbachia, kroton fajtái kinőtték a lakást,
a törzs feldarabolásával és a 30 cm-es darabok
vízbe tételével új, gyökeres növényeink lesznek
2-3 hónap elteltével, amiket azután virágföldbe
ültethetünk, és a visszavágott növény is újból
növekedhet.



Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érdek
lődni lehet telefonon: 06
70/3636633.

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! Telefonszám: 06
70/3846557.

Egydülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk. ww.huzatmentes.hu
+3630/5209228.

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom pincéjét,
udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. Érdeklődés
telefonon: 0670/8826590.

Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Telefonszám: 06
20/2399198.

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Tel.:
+3620/5172701.

EGYÉB

KÉSZPÉNZÉRT régi bútorokat,
festményt, herendit, Zsol
nayt, kristályokat, ezüsttár
gyakat, ékszert, órákat, köny
veket, régiséget, hagyatékot
vásárolunk. 0670/6405101.

Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhát, hanglemezeket,
könyveket meg egyebeket.
0620/5567141
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Tetőfedést, tetőjavítást, bá
dogozást, lapostetőszigete
lést, falak javítását, festést
garanciával, engedménnyel
vállalok. 0630/3762712

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, vízvillanyszerelés.
0630/8720564

Zárjavítás, zárszerelés, zár
csere, ajtójavítás! 06
70/2237957

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk Atól Zig.
0630/1198691

• Koszorúk, sírcsokrok rendelése
nyugdíjasoknak 10% kedvezménnyel!

• 30 km-es körzetben ingyenes szállítás.

NYITVA: 7–19 óráig • 96/428-964

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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

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

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

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

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

Lomtalanítást vállalok pad
lástól pincéig, épületbon
tást is, megegyezés szerint.
Hívjon bizalommal! Igény
szerint számlát biztosítok.
Érdeklődni lehet telefonon:
0620/9967268

Villanyszerelés, tégla, fa, be
ton fúrása, tárgyak rögzíté
se. Érdeklődni: 0630/375
1172.

ÁLLÁS

Pénzkereset otthoni munká
val! Különféle termékek cso
magolása és egyebek elér
hetőségei. Érdeklődni:
www.audiopresshungary.ol
dalunk.hu   (ügyfélszolgálat:
0620/9104517).

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon: 06
70/2339213.

• 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

LÉCEK, OSB LAPOK
LAMBÉRIA, HAJÓPADLÓ
GERENDA, PALLÓ, DESZKA
RÉTEGRAGASZTOTT GERENDA

• Kalodás tûzifa akció keményfából: 23.900 Ft
• Kalodás puhafa akció tûzifának: 8.000 Ft
• Kerti partihoz, kandallóhoz kis kiszerelésben TÛZIFA AKCIÓ!

Árainkból 5—20% kedvezményt 
adunk, mennyiségtôl függôen.

FENYÔ FÛRÉSZÁRU AKCIÓ!

Kérje ajánlatunkat 
elérhetôségeinken.
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Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, porce
lánokat, kristályokat, üvegtár
gyakat, régiségeket, hagyaté
kot vásárolok!  0620/937
9671, Németh Csaba.

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

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) elfogadása, beváltása
mindhárom alszámláról.
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés: 0630/3026149.

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

KIADÓ

Kiadó! Balatonfüreden igé
nyes apartman partközel
ben, Horváth Mihály utcá

ban! Ősfás kert, díjmentes
parkoló. Augusztus 30–szep
tember 3ig. Ár: 100–
125.000 Ft/2–4 fő.
Tel.: +3630/4286171.

LAKÁSCSERE

96/505050

Nádorvárosi 1 szobás, 40
nmes, komfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 50–70 nmes,
23 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű bérleményre.
Újváros és Bán Aladár u. ki
zárva. (Hirdetésszám: 751)

Adyvárosi 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 36–49
nmes, 12 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, pa
nelépületben, 4 emeletes,
lift nélküli házban, max. 2.
emeleti bérleményre. Szi

get, Újváros és Gyárváros ki
zárva. (Hirdetésszám: 752)

Szigeti 1 szobás, 31 nmes,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 1,52 szobás, hatá
rozotthatározatlan idejű,
bérleményre. Sziget, Újvá
ros és Gyárváros kizárva.
Tartozás átvállalása lehetsé
ges. (Hirdetésszám: 753)

Belvárosi 1 szobás, 26 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 30–45 nmes,
12 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros és Bán A. u.
kizárva, földszinti lakás kizár
va. (Hirdetésszám: 754)

Adyvárosi 1 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 40–50
nmes, 12 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, er
kélyes bérleményre. Sziget,

Újváros kizárva. (Hirdetés 
szám: 755)

Adyvárosi 3 szobás, 62 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 45–50
nmes, 2 szobás, határozat
lan idejű bérleményre. Szi
get, Újváros kizárva. (Hirde
tésszám: 756)

Nádorvárosi, 1 szobás, 35
nmes, komfortos, egyedi
gázfűtéses, teljesen felújí
tott, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne na
gyobb, határozott idejű bér
leményre. Kossuth utca ki
zárva. (Hirdetésszám: 431) 

Belvárosi, 1 szobás, 33 nmes,
komfortos, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cserélne
23 szobás, 55–75 nmes, ha
tározatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros, Kis
megyer, Bán A. utca kizárva.
Tartozás átvállalás lehetséges.
(Hirdetésszám: 402)

MOST DÍJMENTESEN 
megszabadulhat feleslegessé vált
holmijától kihelyezett szelektív
HULLADÉKGYŰJTŐ PONTUNKBAN!
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N A GYHG Nonprofit Kft. Hajszán Gyula  és
Diligens Tibor önkormányzati képviselők
kérésére és támogatásával a háztartások-
ban felhalmozódott lom jellegű hulladé-
kok elhelyezésére gyűjtőpontot üzemeltet
egyszeri alkalommal. A hulladék átvételé-
re kizárólag a gyűjtőhelyen van lehetőség.
Itt elhelyezhet elektronikai, fém, papír, mű-
anyag hulladékot, nyesedéket, építési tör-
meléket, csomagolóanyagokat, bútorokat,
berendezési tárgyakat stb. (Kivéve a veszé-
lyes hulladéknak számító anyagokat!)

Az ideiglenes gyűjtőpont nyitvatartása:
2021. augusztus 28. szombat
8 és 16 óra között
Helyszín: 
Győr, Zöld utcai buszforduló

A hulladék elhelyezéséhez 
HOZZA MAGÁVAL:
• korábban kiadott

Győr Kártyáját
• vagy lakcím-

kártyáját
• vagy hulladék-

díj-számláját.
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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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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
AUGUSZTUS 21. SZOMBAT

07:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
07:30 Csodálattal és hálával – dokumentumfilm
08:30 Félóra decibel – zenei műsor
09:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
10:00 Fába vésett történelem –

félezer év a népművészet szolgálatában
10:50 Táncból katedrálist – dokumentumfilm
11:40 Creative chef – főzőműsor
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Konkrét – hírháttér műsor
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Szépséges sebhelyeink – dokumentumfilm
21:00 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
21:30 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Konkrét – hírháttér műsor

AUGUSZTUS 22. VASÁRNAP   

07:00 Nyugdíjas Egyetem – közlekedésbiztonság
08:00 Creative chef – főzőműsor
09:00 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
09:30  Babavilág a Káptalandombon – kisfilm
10:00 Credo – katolikus krónika
10:30 Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
11:30 A növénynemesítéstől a növényvédelemig 
12:30 Válogatás korábbi műsorainkból 
16:00 A szeri kunhalmok nyomában – egy legenda nyomában
17:10 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
17:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
18:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00 Rózsa Miklós a Filmzenekirály – dokumentumfilm
20:00 Magyarország kincsei – dokumentumfilm
20:45 Egy malomban őrölünk – kisfilm
21:00 A kamerás emberek – dokumentumfilm
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Az elveszett nagypapa – dokumentumfilm
23:50 Foto–Zoom+ / fotós workshop

AUGUSZTUS 23. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
09:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
11:30 Félóra decibel – zenei műsor
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 24. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Credo – katolikus krónika
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Panír – a Győr+ főzőműsora
19:40 Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a Győr+ főzőműsora
20:40 Konkrét – hírháttér műsor
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei

AUG. 28-TÓL SZEPT. 3-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

Kép – Fény – Fotó – Művészet a címe a Szé-
chenyi Open Art Night új programjának. A
szabadtéri „kiállításon” profi és amatőr fo-
tósok lencséjén keresztül látható a 750 éves
Győr szépsége. A vetítések a Széchenyi Ist-
ván Egyetem Menedzsment Campus épüle-
tén, a Karmelita templomnál és a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kormányhivatalnál lévő
kivetítőkön láthatók minden nap 21 órától
egy hónapon át. > > >

A Zenélő udvarok sorozatban augusztus
29-én vasárnap 11 órától, a Püspöki Ud-
varbíróház udvarán (Apor Vilmos püspök
tere 2.) a Győri Filharmonikusok Arrabona
Brass rézfúvós kvintettje ad koncertet.
Közreműködők: Vörös Ádám, Németh Ta-
más, Dankos Ferenc, Tóth József, Tóth
Bence. > > >

A Még egy kört mindenkinek című felira-
tos dán filmet vetítik szeptember 4-én
17.30-tól és 19.30-tól, a Rómer Ház kert-
mozijában. > > >

Tematikus ingyenes városnéző séta indul
augusztus 29-én 14 órától A vaskakas ón-
sípja – A vaskakas legendája címmel a Bécsi
kapu tértől. 15.30-tól a Frigyláda legendája
címmel lesz vezetett séta, gyülekező a Szé-
chenyi téri Mária-oszlopnál. > > >

Szakmai tárlatvezetést tartanak szep-
tember 4-én 10.30-tól a „Legenda Aurea
– Ereklyék vonzásában” című kiállítás-
ban, a Káptalandomb 11. szám alatt. A
tárlat a Szent László herma és a Könnyező
Szűzanya kegykép történetét és kultuszát
mutatja be a látogatóknak. Regisztráció
szükséges: a latogatokozpont@kaptalan-
domb.hu címen. > > >

21:30 Itt járok köztetek –
750 másodperc híres győriek társaságában

22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 25. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Konkrét – hírháttér műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25  Itt járok köztetek –

750 másodperc híres győriek társaságában
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Polgármesteri vizit terepen – önkormányzati képviselőkkel
11:00 Mi odafent szoktunk elszámolni –

dokumentumfilm Esterházy Móricról
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Konkrét – hírháttér műsor
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AUGUSZTUS 26. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna
10:30 Nemzeti örökség világszínvonalon 
11:30 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Madarassy 70 –

portré Madarassy György Tamás festőművészről
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kvantum – tudományos magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
23:25 Válogatás korábbi műsorainkból 
02:00 Képújság 

AUGUSZTUS 27. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Félóra decibel – zenei műsor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Kali Art Inn
10:45 Konkrét – hírháttér műsor
11:00 Rózsa Miklós a Filmzenekirály – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
20:40 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Pajta Bisztró
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
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88.888 Ft

FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

MÁR HAVI NETTÓ

-tól

www.carmenrent.hu

Szlovákia nyerte az első, hagyományte-
remtő céllal megrendezett 4 Nemzet Ul-
timate Frizbi Kupát, amelynek a Győri

Olimpiai Sportpark adott otthont az ünnepi
hétvégén. A házigazda magyar felnőtt mixed
válogatott felrúgta a papírformát, hiszen dön-
tőt játszott.

A magyar csapat először meggyőző játékkal,
a mérkőzést végig uralva legyőzte Szlovéniát,
majd az első helyen kiemelt szlovák csapattól
szoros meccsen kapott ki. A magyarokra a fi-
náléban is Szlovákia várt, itt egyetlen pont
döntött az ellenfél javára. Magyarország a
második helyet szerezte meg, Szlovénia és
Románia előtt.  

BRAVÚROS EZÜST A MAGYAR FRIZBISEKTŐL
„Nagyon örülök, hogy a vendégül látott nem-
zeti válogatottak és a szurkolóink is elégedet-
tek voltak a versennyel. Az eredményeink, va-
lamint a mutatott játékunk alapján elmondhat-
juk azt, amit ellenfeleink is megerősítettek,
hogy beért az elmúlt öt-hat év utánpótlás-épí-
tési programunk és a húszéves átlag életkorú
magyar válogatott megérkezett az európai elit
kapujába. A következő kontinensbajnokságot
2023-ban rendezik, természetesen jövőre is
várjuk Győrbe, a felkészülés fontos állomására
ellenfeleinket, akkor a cél az első hely megszer-
zése, a kontinensviadalon pedig a nyolc közé
jutás lesz” – értékelte a kétnapos versenyt Er-
dősi Zoltán, a Magyar Repülő Korong Szövet-
ség elnöke.

Akenyai Nairobiban rendezett U20-
as atlétika-világbajnokságon Hor-
váth Márk a döntőben a 11. helyen

végzett, a GYAC súlylökője így elmond-
hatja magáról, hogy korosztályában a
legjobbak között, a szűk elitben van a vi-
lágon.

A vb-döntő napján, a bemelegítést köve-
tően, az időjárás nem kedvezett a ver-
senyzőknek, hatalmas esőzés miatt a be-
mutatás előtt leállították a szervezők a
versenyt, majd ellentétben a másnapra
halasztott egyéb számokkal, folytatták a
megmérettetést.

„Márk elsőéves az U20-as mezőny-
ben, számára az idei év tapasztalat-

A VILÁG LEGJOBBJAI KÖZÖTT 
A GYAC SÚLYLÖKŐJE

szerzés szempontjából rendkívül
hasznos volt, két világversenyen vett
részt, egy-egy Európa- és világbajnok-
ságon. Mindkét viadalon dobókörbe
állhatott a döntőben, ami fantasztikus
siker” – mondta az eredményről Kiss
Dániel, Márk edzője.

A kenyai U20-as vb-n 119 ország
megközelítőleg 1000 fiatal sportolója
vett részt. Érdekesség, hogy a neve-
zettek között 13 olyan sportoló is volt,
aki a tokiói olimpián is letette névje-
gyét. Versenyzett például Nairobiban a
18 éves namíbiai Christine Mboma is,
aki Japánban 21.81 másodperces U20-
as világcsúccsal szerzett ezüstérmet
200 méteren.
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Atokiói olimpián részt vett győri sportoló-
kat, edzőiket és sportvezetőket köszön-
tött dr. Dézsi Csaba András a városhá-

zán, majd elismerő okleveleket adott át nekik.
Győr polgármestere köszöntőjében gratulált a
sportolóknak, és úgy fogalmazott: „A győzelem
sok munkát igényel, hiszen munka nélkül nincs
eredmény, véletlenül nem lehet olimpiai bajno-
ki címet szerezni, nem lehet helyezést elérni és
véletlenül nem lehet kijutni sem az olimpiára."

Elismerő oklevelet vett át a Győri Audi ETO KC
három játékosa, Háfra Noémi, Schatzl Nadine
és Lukács Viktória, valamint Görbicz Anita
szakmai tanácsadó és Holanek Zoltán erőn-
léti edző. Ők mindannyian tagjai voltak a he-
tedik helyet megszerző női kézilabda-váloga-
tott játékoskeretének vagy szakmai stábjá-
nak. A Győri Úszó Sportegyesület négy ver-
senyzője, a 4x200-as gyorsváltóval döntős
Jakabos Zsuzsanna, Sebestyén Dalma, Loba-
novszkij Maxim és a 4x100-as gyorsváltóval
ötödik helyezett Szabó Szebasztián is elisme-
résben részesült, ahogy Sebestyén Balázs
erőnléti edző is. A Győri Vízisport Egyesület
három sportolója, a kajak egyesek 1000 mé-
teres versenyében olimpiai bajnok Kopasz
Bálint, és a kenu páros 200 méteren negyedik
helyezett Balla Virág és Takács Kincső vett át
oklevelet a polgármestertől. A stábtagok kö-
zül Kopaszné Demeter Irén és Szabados

AGraboplast Győri VSE egyetlen
kajakosa vagy kenusa sem nyert
még korábban soha annyi

aranyérmet országos bajnokságon,
mint az elmúlt héten Balla Virág. Az
olimpiáról hazatért kenus, ahol elin-
dult, ott első helyen ért célba. Virág há-
rom számban végzett az élen egyes-
ben, két páros távon Takács Kincsővel
is bajnoki címet nyert, végül pedig ve-
gyesben az újpesti Fekete Ádámmal is
diadalmaskodtak. A régi győri csúcsot
is egy kenus tartotta, Lantos Ádám öt
aranyat nyert még 2013-ban.

A Győri VSE kilenc arany-, hat ezüst-
és hat bronzéremmel zárta a három-
napos ob-t. Azért volt olyan bajnoki
cím is, amihez Balla Virágnak csak
szurkolóként volt köze: mindenféle
megerőltetés nélkül söpörte be az
újabb bajnoki elsőséget Kopasz Bálint

BALLA VIRÁG MEGÁLLÍTHATATLAN VOLT
is kajak egyes 1000 méteren, majd
aranyéremmel világbajnoki indulási jo-
got szerzett K2 500 méteren Erdőssy
Csabával, ami az új olimpiai szám miatt
jócskán felértékelődött. Az országos
bajnokság méltó zárásaként Czéllai-
Vörös Zsófia nyerte a női ötezer mé-
tert.

Érdekesség a remek eredmények mel-
lett, hogy bronzérmes lett a K-4 1000
m-es versenyszámban a győriek egy-
sége, benne a háromszoros olimpiai
bajnok, 39 éves Douchev-Janics Nata-
sával, valamint a maratoni szakágban
nemzetközi szinten is a valaha volt
legeredményesebb kajakosnak számí-
tó Csay Renátával, valamint Czéllai-
Vörös Zsófiával. Hajójukban csak a ne-
gyedik tag, a 2002-es születésű Heim
Bianka Georgina képviselte a kevésbé
rutinos korosztályt.

VÉLETLENÜL SENKI SEM JUT KI AZ OLIMPIÁRA
A POLGÁRMESTER KÖSZÖNTÖTTE A TOKIÓBÓL HAZATÉRT GYŐRI SPORTOLÓKAT

Krisztián edzők, Weisz Róbert szakosztályve-
zető, Kocsis Róbert, az egyesület társelnöke,
valamint Ábrahám Csaba, a klub ügyvezető
elnöke is oklevelet kapott.

Kopasz Bálint megtisztelőnek nevezte a városi
elismerést. Az olimpiai bajnok kajakozó élete
legszebb élményeként tartja számon az ötka-

rikás játékokat. Hozzátette, hogy szeretne még
olimpiát nyerni, így egy hosszabb pihenő után
keményen készül majd a párizsi játékokra. Ja-
kabos Zsuzsanna az ötödik olimpiájáról azt
mondta, hogy jól sikerült, ezt tudta a legjobban
élvezni a körülmények ellenére is. Elégedett
volt az úszásával, mert a szezonban az olimpi-
án úszta a legjobb időt.
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Harmincéves az FC Senninger kispályás fut-
ballcsapat. Ez alkalomból dokumentumfil-
met készítettek, amelyet a Richter Terem-

ben közel 500 győri ingyenesen tekinthet meg
szeptember 4-én, szombaton délután 5 órakor. A
csapat nyolc bajnoki címet szerzett az évek során
a győri kispályás bajnokságban. A dokumentumfilm
a sikerekről és ku-
darcokról is szól, de
elsősorban a barát-
ság és az összetar-
tozás áll a közép-
pontban, valamint
az, hogy nem kell
olimpiai bajnoknak
lenni ahhoz, hogy
valaki hősnek érezze
magát.

A videomegosztón
folyamatosan gyűl-
tek a felvételek, de
a csapat úgy gon-
dolta, nem érik be ennyivel. 2019-ben, a 30. szü-
linapon úgy döntöttek, visszavonulnak, és egy
nagyszabású dolgot eszeltek ki. Egy dokumen-
tumfilmet készítettek, melyben az egykori kulcs-
figurák is beszélnek a legmeghatározóbb pillana-
tokról és arról, hogy anno 17 évesen elkezdtek
valamit, és mertek nagyot álmodni, ami egészen
30 évig kitartott. Szabó Gábor, aki a csapat egy-

FILMET KÉSZÍTETT
A 30 ÉVES FOCICSAPAT

kori elnöke és egyben csatára is, elmondta, hogy
teljesen ismeretleneknek is szórakoztató lehet a
film, és aki attól fél, hogy nem ért a focihoz, annak
sem kell aggódnia, mert ez inkább egy kerek
sporttörténet, mintsem szakmai összefoglaló.

Farkas János, az FC Senninger játékosa hozzátette,
hogy mindig is úgy
érezte, hogy az ő
csapatuk mindig ki-
csit más volt, mint a
többi kispályás csa-
pat. A helyi bajnok-
ság mellett orszá-
gos megméretteté-
seken is indultak, és
volt, hogy 156 csa-
pat közül lettek a
legkiválóbbak. Min-
dig nyerni akartak,
és nagyra vinni, ez
sikerült is, hiszen
Győrben egyedüli-

ként lettek nyolcszor is bajnokok.

A film tehát szeptember 4-én 17 órakor, a Rich-
ter Teremben lesz megtekinthető. A előzetese-
ket a Senninger a Film 30+ Facebook csoportban
láthatják az érdeklődők, amelyhez bárki csatla-
kozhat, a vetítésre pedig nem kell védettségi
igazolvány.

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.

Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bére-
zéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS,  HENTES, BOLTI KI-
SEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁL-
TOZOTT MUN KAKÉ PES SÉ GÛ EK
je  lent ke zését is várjuk, akár rész mun ka -
idõsként is! Eladó, kereskedô szakkép-
zésben részt vevô diákok részére akk-
reditált üzleteinkben gyakorlati munka-
helyet biztosítunk. Jelentkezés a mun-
kahelygyor@gmail.com e-mail-cí-
men. Az esetleges nyomdai hibákért fe-
lelôsséget nem vállalunk.

Sertéslapocka

2300 Ft/kg

Akció: augusztus 27—szeptember 2.

Birkahús kockázott,
konyhakész

Húsos császárvég 999 Ft/kg
Sertés csont nélküli karaj

229 Ft/kg

Lecsónak való
paprika

Kristálycukor 1 kg 

HÚSVÁSÁR

819 Ft/kg

999 Ft/kg helyett

1099 Ft/kg

1399 Ft/kg helyett

Puha szalonna 499 Ft/kg

239 Ft/db

Sió frissen
préselt almalé
100%-os, 1 l

299 Ft/db

525 Ft/db helyett

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l, 378 Ft/l

kartonos ár

189 Ft/dbMegalakulásának 75. évfordulóját ünnepli a
Győri Elektromos VSK. Ebből az alkalom-
ból augusztus 28-án, szombaton ünnepi

közgyűlést és sportnapot tart az egyesület a Ba-
rátság Parkban. A szervezők várják a klub tagjait,
szurkolóit és azokat, akik valaha bármilyen módon
kötődtek a „Tromoshoz". Az egyesület két régi spor-
tolóját örökös taggá választja.

„Egy kis társaság 1946-ban elhatározta, hogy lét-
rehoz egy egyesületet, amelyben elsősorban a tú-
rázásra helyezi a fő hangsúlyt. Érdekesség, hogy az
alapítás helyszíne, az akkori ÉDÁSZ-ebédlő még ma
is létezik. Az akkori szakosztályokból később a lab-
darúgás és az asztalitenisz élt meg nagyon sikeres
éveket. Az egyesület a 70-es, 80-as években volt
csúcson, az említett két sportágnak köszönhetően.
Az asztaliteniszezők nemzetközi kupában is több-
ször szerepeltek. Napjainkban, Győrben szerteszét
különböző helyszíneken vannak a sportágaink, je-
lenleg öt szakosztállyal, asztalitenisszel, sakkal, tö-

75 ÉVES A GYŐRI ELEKTROMOS 
megsporttal, sárkányhajózással és tenisszel mű-
ködünk" – mondta Albert Zoltán, a Győri Elektro-
mos VSE elnöke.

A szombati ünnepi közgyűlésen és sportnapon a
Barátság Parkban több sportágat is kipróbálhatnak
az érdeklődök, a sakkozók szimultánra vállalkoz-
nak, pingpongban pedig retro „kopogós" ütőkkel is
lehet majd meccseket játszani. A tájfutást a park-
ban berendezett pályán próbálhatják ki a résztve-
vők. Reggel 9 órától várják az érdeklődőket, és 15
óráig a sporté lesz a főszerep.

„Az álmaimban úgy van, hogy öt év múlva, a
nyolcvanéves szülinapunkat egy asztalitenisz-
csarnokban ünnepelném, amin fent van az Elekt-
romos emblémája. Erre meghívjuk a magyar vá-
logatottat, játszunk ellenük, és döntetlen lesz az
eredmény" – fogalmazta meg a klub elnöke rö-
viden, hogy milyennek látná legszívesebben né-
hány év múlva a klubot.




