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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pályázatot hirdet
KARBANTARTÓ munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolatban
további információ a gyor.hu honlapon, a Pályázatok menüpont
alatt érhető el.

Ismét megrendezik az Alzheimer világnapi sétát Győrben szeptember 21-
én. A közösségi megmozdulással az egyre több idős embert, és rajtuk ke-
resztül a családjaikat érintő betegségre szeretné felhívni a figyelmet az
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, együttműködve a győri
Alzheimer Caféval. A séta 10 órakor indul a Kálóczy térről, és a Püspökvárat
érintve a belvároson keresztül a Széchenyi téren ér majd véget.

Egy séta a demensekért

UTCAFÓRUM
A KÜLÜGYMINISZTERREL

Közel kétszáz audis dolgozó biciklizett együtt a városháza
előtti térről az Audi főportájáig csütörtök reggel. A vállalat
így nyitotta meg a „Föld hete” elnevezésű rendezvényso-
rozatát. Az eseményen Les Zoltán, az Audi Hungaria igaz-
gatóságának tagja kiemelte: örül annak, hogy a munkatár-
sak az autójukat biciklikre cserélték. Az elkövetkező hét-
ben pedig négy pillér, azaz a zöld közlekedés, a zöld gon-
dolkodás, a zöld életvitel és a zöld környezet lesznek a vál-
lalat tevékenységének középpontjában. Dr. Dézsi Csaba
András polgármester a rendezvényen kiemelte: büszke-
séggel tölti el, hogy Európa legjobb minőséget gyártó vál-
lalatának dolgozói példát mutatnak és élen járnak a kör-
nyezettudatosság terén is. Nagy György, az Üzemi Tanács
elnöke pedig arról beszélt, hogy a dolgozók egyénileg is el-
indultak a fenntarthatóság ösvényén.

KÉTSZÁZ AUDIS CSERÉLTE
AZ AUTÓT BICIKLIRE



Új rovatunkban hetente válaszol olvasóink kérdéseire dr. Dézsi Csaba
András, Győr polgármestere. Oldalunkat nem politikai vitafórumnak,
hanem tájékoztatásnak szánjuk. Kérjük, továbbra is kérdezzenek a
lakossag@gyor-ph.hu oldalon. A jó ízlés határain belül minden kul-
turált kérdést közlünk, bárkit sértő vagy bántó hangú, nyomdafesté-
ket nem tűrő leveleket viszont nem idézünk. 
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Miért hagyja magára a győri ETO futball -
csapatát, és miért a Gyirmótot támogatja?
Mivel győri gyerek vagyok, pontosan tu-
dom, hogy számunkra a múltja, eredmé-
nyei, s a városhoz való kötődés miatt is a
győri ETO focistáinak a sikere lenne a leg-
nagyobb öröm. Szeretném tisztázni, hogy a
jelenleg NB I.-es Gyirmótot pontosan any-
nyival támogatja az önkormányzat, mint az
ETO-t. A Gyirmót abból a bajnokságból fel-
jutott, amelyben az ETO futballistái gyalá-
zatosan szerepeltek. Tehát a hiba feltehe-
tően nem a mi „készülékünkben” van. Hoz-
záteszem, az is furcsa, hogy győri ETO NB
I.-ben szereplő női focistáktól a férficsapat
szurkolói azt a kis támogatást is irigylik,
amivel a város őket segíti. Sőt, még rám is
megsértődtek miatta. Nem elég, hogy a fér-
fiegyüttes nem tudott feljutni az NB II.-ből,
de jelentős csapatépítés és formajavulás
sem történt náluk. Ennek ellenére azt to-
vábbra is vállalom, amit ígértem: próbálunk
olyan tőkeerős, és a foci iránt elhivatott tá-
mogatót találni a győri ETO számára, amely
lehetőséget teremthet arra, hogy férfi -
csapatunk is ismét városunk büszkesége
lehessen. Szerintem jó úton járunk, de erről
jelenleg többet nem mondhatok.

FOLYAMATOS A VÁROSBAN
AZ UTAK FELÚJÍTÁSA 

Polgármester úr, azt hallottuk, hogy a Győr-
Szolnál új vezérigazgató lesz, a jelenlegi veze-
tést pedig elküldik. Mi ebből az igazság?
Az, hogy a Győr-Szolnak az elmúlt egy évben
nem is volt vezérigazgatója. Azért nem, mert
kerestük a megfelelő embert erre a feladatra.
Nem posztokat osztunk ugyanis, hanem fel-
adatokat. Ha sikerül betölteni a vezérigazgatói
munkakört, akkor az új vezető kizárólagos jogi
és szakmai felelőssége az, hogy milyen válto-
zásokat hajt végre. Egy demokráciában ez már
csak így működik. 

Elismert professzorként mások számára is
irányadó lehet, hogy beadatta magának a har-
madik oltást. Melyiket és mit tapasztalt?
Augusztus első napjaiban kaptam meg a har-
madik oltásomat, ami – csakúgy, mint az első
kettő is – Pfizer oltóanyag volt. Egy napig az ol-
tás helyén minimális fájdalmat éreztem, ami
természetes. Más mellékhatásról személyesen
nem tudok beszámolni, de ettől másoknak
esetleg lehettek komolyabb panaszai is. Mind-
ez azonban eltörpül az oltás előnyei mellett. S
ha már megkérdezték, megragadom az alkal-
mat, hogy mindenkit a védőoltás mielőbbi fel-
vételére biztassak, mert csak igy tudunk visz-
szatérni végérvényesen a normális életünkhöz.

Én többnyire azt a zenét szeretem, melyet
Facebook-bejegyzései szerint ön is kedvel.
Szerintem mindkettőnknek jó a zenei ízlése.
Nem értem tehát, hogy ülhet le barátkozni egy
olyan emberrel, mint Fásy Ádám?
Nézze, az előítéletek gyakran viszik tévútra az
embert. Magam is megdöbbentem, amikor meg-
ismertem Fásyt, aki persze nagyon megosztó
személyiség, de például képzőművészeti felké-
szültsége egészen magas szintű. Nem melléke-
sen a méltatlanul kevesek által ismert zenekará-
ban imponálóan dobol. Nincs kétségem afelől,
hogy a győri projekt nemcsak magas színvonalú,
de rendkívül népszerű is lesz az emberek körében. 

Polgármester úr, a város első embereként a
különböző, látványos cselekvések helyett mi-
ért nem például az utak felújításával foglalko-
zik, szerintem leginkább azok rendbehozatala
volna a város első számú érdeke.
Akkor csináljunk egy gyors leltárt. Amióta polgár-
mester lettem, Győrben felújítottuk – többek kö-
zött – a rendkívül forgalmas Szent Imre utat, a Jó-
kai utcát. Azt már csak mellékesen mondom,
mindkettőt fel is kellett bontatnom, mert a vállal-
kozó első körben nem végzett precíz munkát. Ilyen
minőségi ellenőrzésre, számonkérésre eddig még
nem volt példa Győr városában. De folytassuk to-
vább a sort. Teljes hosszában felújítottuk a Sió ut-
cát, valamint a Zöld utca 500 méteres kritikus sza-
kaszát. Készen van a Mayer Lajos utca első üteme,
valamint Sáráson a Csipkerózsa és a Csillagfürt
utcák első szakaszai is. Megújult a Szabolcska ut-
ca tánc- és művészeti iskola előtti része, Likócson
felújítottuk a Kövecses utca játszótér melletti sza-
kaszát, a Régi Szentiváni utat a kerékpárúttal
együtt, illetve folyamatban van a Szigethy Attila
út Barátság park előtti része. Kész a Muskátli utca.
Előkészítő szakaszban van az Ipar út felújítása, s
kezdődik a Reptéri út felújítása, és folyamatban
van a Tatai út lakott területen belüli része. A Kun-
szigeti út Fő utca környezetének átépítése befe-
jezés előtt áll. Ezek a legfontosabbak. Úgy gondo-
lom, hogy másfél év alatt ez figyelemre méltó tel-
jesítmény akkor, is, ha figyelmen kívül hagyjuk azt
a tényt, hogy a Covid-19-járvány nemcsak anya-
gilag, de a munkák ütemezésében is jelentősen
hátráltatta a tervezőket s a kivitelezőket. 
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Harmadik hullám után, negyedik hullám
előtt át tudjuk-e vészelni a közel 60 száza-
lékos átoltottsággal a Covid-járvány újabb
támadását?
Nemzetközi összehasonlításban kedvező
helyzetben vagyunk, de fel kell készülnünk a
negyedik hullámra, ennek a legfontosabb ré-
sze, hogy mindenki oltassa be magát a koro-
navírus ellen, ezt mondják a szakemberek és
erre biztatom én is azokat, aki eddig még nem
oltakoztak. Ha a delta variáns az oltatlanok és
a fiatalok között komolyabban terjedni kezd,
akkor sajnos elkerülhetetlen, hogy egyre töb-
ben fognak kórházba, vagy akár intenzív osz-
tályra kerülni. Ezért most nem az oltottak
meggyőzését kell erősítenünk, hanem az ol-
tatlanokét, hiszen a súlyos megbetegedés ál-
dozatai az oltatlanok lehetnek. Ha még több
ember lenne beoltva, akkor jó eséllyel meg
tudnánk akadályozni a negyedik hullámot, de
a jelenlegi átoltottságban ez még nem megy.
Tudjuk, hogy a koronavírus delta variánsa
sokkal könnyebben terjed a gyermekek köré-
ben, mint az eddigi mutációk, ezért fontos,
hogy 12 év felett ők is vegyék fel az oltást. A
delta variáns tünetmentesen is tud fertőzni,
ami azt jelenti, hogy a vírus már a tünetek
megjelenése előtt néhány nappal megtele-
pedhet a torokban. Ezt a védőoltások, ha nem
is teljesen, de megakadályozhatják. 

Bejött-e a kormány oltási programja, amit so-
kan kritizáltak idehaza és külföldön is? 
Több mint 5 és fél millióan már megkapták az
oltást Magyarországon, ami lakosságszám-
arányosan európai szinten kiemelkedő ered-
mény. Ez tette lehetővé, hogy a korábbi korlá-
tozások után kinyithattak a nagyközönség előtt
az intézmények és az üzletek, védettségi iga-
zolvánnyal újra látogathatóvá váltak a nagy-
rendezvények. Az egyértelműen látható, hogy
az oltási programra vonatkozó kritikus meg-
szólalások kizárólag politikai támadások. Kije-
lenthető, hogy az ellenzék oltásellenesei most
éppen csendben vannak, de szeptember köze-
pén az Országgyűlés őszi ülésszakának elindu-
lásával ismét támadásba fognak lendülni.

Simon Róbert Balázzsal, a győri 1-es számú választókerület Fidesz–KDNP-s színekben megválasztott or-
szággyűlési képviselőjével beszélgettünk, aki 2014 és 2018 után jövő tavasszal már a harmadik képviselői
ciklusának megkezdésére készül a Parlamentben.

SIKERES VÁROS
Villámgyorsan talpra állt a hazai gazdaság a
járvány utóbbi hulláma után, vajon a hatalmas
növekedés kitarthat-e?
Egy kihívásokkal teli időszak után a gazdasági
növekedés mértéke örömteli, még engem is
meglepett. Beértek a támogató költségvetési
politika eredményei, a magyar válságkezelés eu-
rópai uniós összevetésben is kiváló eredménye-
ket hozott. A cél most az, hogy megőrizzük a
magyar gazdaság lépéselőnyét az unióval
szemben, ezért folytatni kell az adócsökkentés-
re, a családok támogatására és a munkahelyte-
remtésre épülő gazdaságpolitikát. Kiemelt tár-
sadalompolitikai céljaink a családok támogatása

mellett a 13. havi nyugdíj visszaépítése és a 25
év alattiak adómentességének bevezetése is. A
következő időszakban is aktívan dolgozunk a
gazdaság újraindításán, mert a cél az 5,5% feletti
gazdasági növekedés elérése.

Milyen kormányzati programokat emelne ki,
melyek segíthettek a kis- és közepes vállal-
kozásoknak a koronavírus-válság átvésze-
lésében?
Csak a legfontosabbakat említem. A hitelmora-
tórium és a 13. havi nyugdíj visszaállítása mellett
mintegy ezermilliárd forintnyi adócsökkentésről
döntött a kormány válaszként a koronavírus-

SZOROS EGYÜTTMŰKÖDÉS, 

Szerző: Zombai Kovács Ákos
Fotó: Borsi Viktória
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válságra. A 2020 márciusa óta bevezetett adócsök-
kentések jelentős szerepet játszottak a gazdaság
újraindításában. Az első intézkedések között több
mint 150 ezer kisadózó vállalkozás tételes adója
alá tartozó (katás) cég adószámlájáról törölt
négyhavi közterhet az adóhivatal. 2020 márciu-
sától a járványnak leginkább kitett ágazatokban,
a munkavállalók bére után is jelentős adókedvez-
mény járt. A munkahelyek megőrzése érdekében
a világjárvány őszi szakaszában 2020 novembe-
rétől újabb adóügyi könnyítésekről döntött a kor-
mány. Hét hónapon keresztül járt a munkáltatói
adómentesség a koronavírus-válság miatt nehéz
helyzetben lévő ágazatok szereplőinek, körük
idén tavasszal bővült, végül ötvenhat ágazatban
mintegy 200 ezer munkavállalóra terjedt ki. Idén
155 ezer katás ismét mentesült az adófizetési
kötelezettség alól márciusra és áprilisra. A ven-
déglátásban tevékenykedőket november 14-e
óta segíti az, hogy továbbra is a legalacsonyabb,
5 százalékos mértékű általános forgalmi adót kell
felszámítani az elvitelre történő vagy házhoz
szállítással értékesített étel- és italforgalom után.
Már 2020. július elsejével 15,5 százalékra csök-
kent a szociális hozzájárulási adó kulcsa, amely
tavaly 160 milliárd, idén 300 milliárd forintot hagy
a munkáltatóknál. A munkát terhelő adó csök-
kentése jövőre is folytatódik, hiszen 2022. július

1-jétől további fél százalékponttal mérséklődik a
szociális hozzájárulási adó, és ettől az időponttól
megszűnik a szakképzési hozzájárulás is, így a két
százalékpontos köztehercsökkenés jelentős ad-
minisztrációs könnyítéssel is együtt jár.

Nézzük Győr és térsége gazdasági helyzetét, jövő-
képét. Ön szerint milyen együttműködésre van
szükség az egyetem, a gazdaság szereplői, a ka-
mara, a város és az országgyűlési képviselő között?
Ha egy mondatban kellene válaszolnom, akkor azt
mondanám, hogy még a jelenleginél is sokkal szo-
rosabbra. A Széchenyi István Egyetem a Nyugat-
Magyarország régió meghatározó felsőoktatási
intézménye, jövőnk minőségi szakemberképzése
szempontjából megkerülhetetlen intézmény, rá-
adásul a modellváltás után még erősebb kapcso-
lat alakul ki a térség vállalkozásai és az egyetem
között. Ezt tovább erősíti az egykori kekszgyár te-
rületén létrejövő tudományos és technológiai
park, melynek építése az ősz folyamán fog elin-
dulni. A gazdasági kamara elsősorban a helyi kis-
és közepes vállalkozásokat tömöríti, amelyek a
foglalkoztatás szempontjából kiemelt szerepet
játszanak országosan és Győrben is. Különböző
rendezvényeiken és tájékoztató fórumaikon ren-
geteg hasznos információt adnak a kamarai ta-
goknak, meghallgatják és továbbítják észrevéte-
leiket. Az önkormányzat pedig stratégiai döntései -
vel és jogi határozataival segítheti például a vá-
rosban működő vállalkozásokat vagy a letelepedni
kívánó cégeket. Tehát maximális az egymásra

utaltság a felsorolt
szereplők között,
ha valamelyik kihúz
vagy betart a má-
siknak, akkor nem
működik megfele-
lően a város. Or-
szággyűlési képvi-
selőként mind-
egyik intézmény,
érdekképviseleti
szerv és önkor-

mányzat vezetőjével aktív kapcsolatban vagyok.
Információkat kérek tőlük, illetve adok nekik az or-
szágos döntésekről, szükség esetén szívesen
közvetítek még az esetleges vitás kérdésekben is,
hiszen ez a képviselői munkám része.

A Fidesz „Stop Gyurcsány, Stop Karácsony”
címmel szeptember elején országos kampányt
indított. Mi a célja, és hogy állnak az aláírás-
gyűjtéssel?
Mindazokat megszólítjuk a kampányunkban,
akik nem kérnek újra a 2002-től 2010-ig tartó,
az ország és az egyén szempontjából is rend-
kívül káros, leszerepelt korszakból. Az elmúlt
két hétben közterületi aláírásgyűjtő standjaink-
nál már több mint tízezren írták alá a petíción-
kat Győrben. Az aláírásgyűjtést a következő he-
tekben is folytatjuk, ekkor már aktivistáink köz-
reműködésével, akik otthonaikban fogják fel-
keresni a Győrben és a környező településeken
élőket. Célunk, hogy mindenkinek elmondjuk: a

családokat támogató, a határainkat az illegális
bevándorlóktól megvédő illetve a munkahelye-
ket megőrző politika csak akkor folytatódik, ha
2022 tavaszán a jelenlegi kormánypártok, illet-
ve annak képviselőjelöltjei kapnak bizalmat a
folytatásra.

Jövő év tavaszán országgyűlési választásokra
kerül sor Magyarországon, előválasztáson dől
el, hogy ki lesz az ellenfele. Elindult a kampány?
Igen, a kampány megkezdődött. A rendszervál-
toztatás óta nem volt még ilyen komoly tétje a
választásnak. Az már most jól látható, hogy az
ellenzéki pártok egymással versengve minden
eszközt bevetnek. Értelmezhető programjuk nin-
csen, ezért elővették régi módszereiket, a hazug-
ság propagandát és az ezen alapuló személyes-
kedő lejárató kampányt. Ennyit tudnak. A korábbi
időszakhoz képest az előválasztás egy új techni-
kai elem az ellenzék részéről. Ez azonban csak
egy színjáték, mert képviselőjelöltek személyé-
ben a színfalak mögött már régen megegyeztek.
Mindegyik ellenzéki párt Gyurcsány Ferenc kot-
tájából játszik, nincsen ez másként Győrben sem.
Mi az elvégzett munkára és a hiteles tájékozta-
tásra építjük a kampányunkat. Tisztában vagyok
azzal, hogy kormánypárti képviselőjelöltként ak-
tív hónapok várnak rám, de munkatársaimmal és
segítőimmel megerősítve bátran állok a küzde-
lembe, mert kemény csatában magabiztos győ-
zelmet szeretnék elérni.

Mit ígér a győrieknek a következő ciklusra?
Akik személyesen ismernek, pontosan tudják,
hogy mindig a realitások határozták meg az
életemet, éppen ezért nem szeretek ígérgetni,
reális célkitűzéseket megvalósítani viszont igen.
Az új győri vízi élménypark építése és a Xantus
János Állatkert bővítése a legnagyobb központi
forrásból megvalósuló beruházások jelenleg a
választókörzetemben. Mindkettő a Modern Vá-
rosok Program keretében valósul meg. Azon
dolgozom, hogy mielőbb elkezdődjön az Ipar ut-
ca folytatásában a belső tehermentesítő út épí-
tése, ami egy új Mosoni-Duna-hídon keresztül
fogja összekötni Gyárváros és Bácsa városré-
szeket. Kara Ákos képviselőtársammal közösen
szereztünk forrást az adyvárosi Kuopio Parkban
létesítendő parkolólemez megvalósításához, és
már dolgozunk az új mentőállomás előkészíté-
sén. A Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) és a Magyar Falu Program (MFP)
is kiváló fejlesztési lehetőségeket biztosít az
önkormányzatoknak, többek között infrastruk-
turális, illetve közútfejlesztések tekintetében.
Ezen programok megvalósításában napi kap-
csolatban vagyok a polgármesterekkel nem-
csak Győrben, hanem a választókörzetembe
tartozó Kisbajcson, Szőgyén, Nagybajcson és
Véneken is. Komoly fejlesztések valósulnak
meg a Széchenyi István Egyetemen és az egy-
házaknál, ezek előkészítésében szintén aktívan
részt veszek. Napi feladat és munka tehát van
bőven, az eredményekről pedig folyamatosan
tájékoztatást fogok adni.

MINDIG 
A REALITÁSOK 
HATÁROZTÁK MEG 
AZ ÉLETEMET
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Valamennyi értékkel bíró helyi – legyen
az szellemi, emberi, tárgyi vagy termé-
szeti – kincsünket szeretnénk össze-

gyűjteni, lajstromba venni és bemutatni. Győr
bővelkedik épített és természeti szépségben,
szellemi termékben, tárgyi javakban, meg-
annyi helyi hagyomány, ünnep, kiemelt ren-

dezvény kötődik hozzá. Ezeket az értékeket
az itt élők ismerik a legjobban, ezért kérjük a
győrieket, a közösségeket, a nyugdíjasklubo-
kat, a baráti társaságokat, az iskolai csopor-
tokat, az intézményeket, ötleteljenek, foglal-
kozzanak a témával és terjesszék elő a szá-
mukra érdemesnek talált elemet. Azt, ame-
lyikre a leginkább büszkék lehetünk, amely
méltán fejezi ki győri identitásunkat és a kin-
cseskamránkba kívánkozik. Lehet ez az érték
egy személy életútja, gasztronómia, kulturá-
lis, sport- vagy vallási esemény, történet, le-

„Rendíthetetlen hitünk van abban, hogy olyan városban élünk,
amely nem egy, hanem sok értéktárat képes megtölteni. Mi sosem
voltunk egy unalmas település, számtalan olyan kincset rejt Győr,
amely a helyi értéktárba kívánkozik” – fogalmazott lapunknak
Szeles Szabolcs alpolgármester, a Győri Értéktár Bizottság elnöke.

TÖLTSÜK MEG 
GYOR KINCSESLÁDÁJÁT!

GYŰJTSÜK ÉRTÉKTÁRBA VÁROSUNK KINCSEIT!

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

genda, sztori, közterületi alkotás, gép, esz-
köz, gyár vagy éppen növény is. Az értéktár-
ral megmutathatjuk győriségünket annak a
több tízezer embernek is, akik az elmúlt
években költöztek ide az Audi-gyár, a meg-
élhetés miatt, hiszen fontos, hogy ők is meg-
ismerjék Győr történelmét, értékeit, kincseit
– hangsúlyozta Szeles Szabolcs.

Az elnök maga is aktívan részt vesz az érté-
kek jelölésében, ő és Granát Gábor, az ETO FC
marketingvezetője dokumentációja kapcsán
került be például az ETO FC története a me-
gyerikumok közé. Jelenleg pedig azon fára-
dozik, hogy Palotai Károly életútja a Győri Ér-
téktár része legyen. Mielőtt azonban nyomo-
zásba kezdünk, érdemes megnézni a megye-
rikumok és a hungarikumok listáját, ugyanis
ami ott már szerepel, az nem kerülhet be a
helyi értéktárba, fordítva viszont lehetséges
– hívta fel a figyelmet Szeles Szabolcs.

A Győri Értéktár Bizottság tavasszal alakult
meg, eddig három értéket vett fel a tárba: a
Győr-keresztek történetét, a győri vaskakast
és legendáját, valamint a dr. Petz-féle gyomor-
varró gépet. A bizottságban olyan szakembe-
rek ülnek, akik jól ismerik a város történetét és
szellemiségét, és el tudják dönteni, hogy a be-
terjesztés érdemes-e a tárba való felvételre.

Fontos tudni, hogy az értéktárba nem
magát a tárgyat kell beadni, ez nem ki-
állítás, hanem a bizottság lajstromba
veszi, dokumentálja és mindenki szá-
mára hozzáférhetővé, elérhetővé teszi
a „győri kincset”.

A jelölés menete úgy történik, hogy ki kell
tölteni a javaslattételi űrlapot és csatolni kell
hozzá néhány dokumentumot – minderről
részletes információ a gyor.hu honlapon a
Győri Értéktár rovatban található. A javasla-
tokat a gyoriertektar@gyor-ph.hu e-mail-
címre, vagy postai úton Győr Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala Kulturális Osz-
tályára (9021 Győr, Városház tér 1.) várják.

´́
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A település a bronzkor óta lakott és a ró-
mai kori leletek kereskedelmi jellegéről
tanúskodnak. Nevét a szerdánként tartott
hetivásárairól kapta. Első írásos emléke
1255–56-ból, IV. Béla idejéből származik,
az 1300-as évekbeli írott források iskolá-
ját, vásárát is említik. Szerepe fokozato-
san felértékelődik, fontos mezővárossá
válik. A XIX. századtól erős kulturális te-
vékenység jellemezte, sorra alakultak a
különböző egyletek, intézmények, feleke-
zeti szervezetek.

Napjainkban a mintegy 120 ezer lakosú
Dunaszerdahelyi járás kulturális, gazdasá-
gi, közigazgatási központja. Jelentős gép-,
villamossági, logisztikai és építőiparral ren-
delkezik és jelentékeny a termálfürdőjére
alapozott turizmus is. A városban számos
óvoda, alap- és középiskola, valamint mű-
vészeti iskola is működik, sőt néhány éve
egyetemi képzés kihelyezett tagozatán is
tanulhatnak az itt élők.

Dunaszerdahelyen található a Csallóközi
Múzeum, a Kortárs Magyar Galéria és a já-
rási könyvtár. Van stadionja, sportcsarnoka,
műjégpályája. Labdarúgócsapata, a DAC a
Felvidék egyik legpatinásabb múltú klubja.

Agyőri delegáció dr. Dézsi Csaba András
vezetésével érkezett a felvidéki városba.
A polgármestert elkísérte felesége, va-

lamint dr. Pergel Elza, Szeles Szabolcs és Rad-
nóti Ákos alpolgármesterek, Endrődi Péter ka-
binetfőnök és Gyarmathy Orsolya nemzetközi
referens.

A Makovecz Imre által újraálmodott dunaszer-
dahelyi városházán dr. Hájos Zoltán polgár-
mester, Szabó László és Karaffa Attila alpolgár-
mesterek, valamint a képviselő-testület több
tagja fogadták a vendégeket. Megtisztelte je-
lenlétével az eseményt Pető Tibor, Magyaror-
szág pozsonyi nagykövete is.

CSALLÓKÖZ FŐVÁROSA

GYŐR ÉS DUNASZERDAHELY TESTVÉRVÁROSOK

ÖSSZE KELL KÖTNI, AMI ÖSSZETARTOZIK

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

Mostantól Győr és Dunaszerdahely hivatalosan is testvérvárosok,
miután vasárnap a két város polgármestere ünnepélyes keretek között
kézjegyével is ellátta az erről szóló dokumentumot.

Dr. Hájos Zoltán beszédében kitért rá, hogy a
két város már húsz évvel ezelőtt együttműkö-
dési megállapodást kötött, s a 23.000 lakosú
járási székhelynek különös megtiszteltetést je-
lent a testvérkapcsolat.

Dr. Dézsi Csaba András hangsúlyozta: azok az igazi
kapcsolatok, amelyek természetesen alakulnak ki.
Ez itt is így kezdődött, hiszen a szerdahelyiek rég -
óta szívesen jönnek Győrbe vásárolni, színházba
és sporteseményekre, míg a győriek közül sokan
látogatnak el például focimeccsre és koncertekre.
Közben barátságok, valódi kötelékek alakulnak ki.
„Egy vérből valók vagyunk” – idézte a himnusszá
vált slágert a győri polgármester, majd azzal foly-
tatta: „Ami összetartozik, azt össze kell kötni. Ez a
politikusok feladata.” A testvérvárosi viszonytól
előremutató terveket, napi kapcsolatot és gyakor-
lati eredményt vár mindkét fél részéről gazdasági,
sport, kulturális, turisztikai téren egyaránt.

Pető Tibor pozsonyi nagykövet örömét fejezte ki a
testvérvárosi szerződés megkötése miatt és ki -
emelte: Dunaszerdahely olyan település, mely
megőrizte magyarságát, Szeles Szabolcs alpolgár-
mester Szijjártó Péter külügyminiszter üdvözletét
tolmácsolta. A miniszter egyben az anyaország tá-
mogatásáról biztosította a felvidéki magyarságot.

Az esemény sajtótájékoztatóval folytatódott.
Ezután a győri küldöttség a vendéglátókkal
együtt átment a MOL Arénába az izzó hangu-
latú DAC–Slovan Bratislava futballmeccsre,
melynek kezdőrúgását dr. Dézsi Csaba András
polgármester végezte.
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„Barátnőimmel a Budapestre tartó vonaton tu-
datosult bennünk, hogy látni fogjuk Ferenc pá-
pát. A várva várt pillanat el is érkezett, az egyház
feje pár méterre haladt el tőlünk. Az addigi izga-
tottság szertefoszlott, és végtelen öröm lett úrrá
rajtam. Itt járt Magyarországon Jézus Krisztus
földi helytartója.”  (Bakonyi Tamara Dóra, 10. a)

„A misére váró tömeget elbűvölő felvezető mű-
sorral várták, melyen többek között Tóth Gabi,
Miklósa Erika és a Jazzation énekegyüttes is sze-
repelt. Magával ragadó élmény és óriási megtisz-
teltetés volt mindannyiunknak, hogy olyan ese-
ményen vehettünk részt, ami csak nagy ritkán is-
métlődik hazánkban.”  (Feszty Johanna, 8. a)

„A Keleti pályaudvartól elsétáltunk a Hősök te-
réig, ahol egy óriási színpad és oltár volt felál-
lítva. Útközben az iskola zászlóit vitte minden

A Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárónapján Budapestre látogatott Ferenc pápa. A katolikus egy-
ház feje a Hősök terén több száz koncelebráló pappal mutatott be szentmisét mintegy százötvenezer em-
ber előtt. A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium diákjai és tanárai különvonattal utaztak a jeles eseményre.
Összeállításunk a fiatalok élménybeszámolóiból készült.

BENCÉS DIÁKOK A PÁPAI SZENTMISÉN
a győri Katona Tibor és Medveczky Ádám kö-
zött ott volt az olasz pap és zeneszerző, Marco
Frisina, akinek három művét is előadtuk. Ami-
kor a pápa miséjén énekeltem, azt éreztem,
hogy megérte a rengeteg próba. Örülök, hogy
aktív részese lehettem ennek a fantasztikus
eseménynek.” (Spissich Karolin, 10. a)

„Hatalmas élmény volt, hogy hazánkban ve-
hettünk részt egy ilyen ritka és nagyszerű ese-

ményen, ennyi emberrel imádkoz-
hattunk együtt, és mindezt

az iskolatársaink között
tehettük. Biztosan

sokáig emlékezni
fogok a napra.”

(Radziwon And-
rás, 12. a)

„A szentmi-
se felemelő
és gyönyörű

osztály, részben azért, hogy megtaláljuk a cso-
portunkat, ha elveszünk, de főként azért, hogy
mások lássák, bizony mi bencés diákok va-
gyunk. Amikor a pápa felvonult, a kordonok
mellett figyeltük és integettünk.”  (Pálinkás
Emma, 9. b)

„A NEK zárómiséjén az ott szolgáló kórusban
vehettem részt. Csodálatos, hogy több mint
2000 ember – köztük a családom összes tagja
– lelkesen vállalkozott erre a fel-
adatra. Azért voltak a felké-
szülésnek kemény pilla-
natai, hiszen a főpró-
bán és a misén vé-
gig a tűző napon
ültünk. Nagy
hatással vol-
tak rám a ki-
váló karmes-
terek: Sap-
szon Ferenc,

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Barta Milán Simon
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Rektor úr, milyen ember Ferenc pápa?
Az a kép terjedt el róla, hogy kezdemé-
nyező, nyitott, a személyes találkozás-
kor a főpapi méltóságát kedves gesztu-
sokkal közelebb hozó személyiség. Ez
beigazolódott: olyan volt, mint
amilyennek a képernyőről
meg lehetett ismerni.
Másfelől rendkívüli fi-
gyelem árad belőle a
környezete felé. 

Milyen benyomást tett
rá az, amit ezalatt a rö-
vid idő alatt látott, meg-
tapasztalt?
Úgy vettem észre, hogy elő-
ször ő is, mint mindenki, aki útra
kel egy idegen országba, kapcsolatot
keresett hozzánk, elkezdte felidézni az
emlékeit, amelyeket az emigráns ma-
gyarokról szerzett. Később a vele való
találkozásokban felvetett témák – te-
remtésvédelem, családok védelme –
örömre hangolták, szívesen volt velünk,
magyarokkal. 

Bejárta a sajtót a hír, hogy érkezésekor a
vatikáni nagykövetnek elsütötte kedvenc
magyar viccét: ,,Miért fogunk magyarul
beszélni a mennyben? Mert egy örökké-
valóságig tart megtanulni!” 
Már az érkezése után előhozta, hogy a
magyar nyelv bizony nehéz, hiszen még
II. János Pál pápa sem tudta elsajátítani,
pedig ő egy nyelvi tehetség volt. A szent-
mise végén a Himnuszból idézett: Isten,
áldd meg a magyart, illetve a nuncius úr
segítségével néhány üdvözlő kifejezést
elsajátított.

Budapestre tett-e valamilyen megjegyzést?
Amikor közeledtünk a szentmise helyszí-
néhez és jeleztem neki, hogy a Város -
ligetben vagyunk, akkor ennek a parknak

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Magyar Kurír

Ferenc pápa tolmácsa budapesti tartózkodása alatt Martos
Balázs Levente volt. Az atya a Központi Papnevelő Intézet rek-
tora és egyben a húszfős Pápai Biblikus Bizottság egyetlen
magyar tagja. Őt kérdeztük tapasztalatairól.

az atmoszférája megérintette és szóvá is
tette, milyen szép helyre érkeztünk.

Van-e humorérzéke a pápának?
Mindenképpen, de amikor ilyen rövid idő áll
rendelkezésre a találkozásra, akkor inkább
a kedvesség dominál. Az ajándékok sorá-
ban volt egy üveg 1958-as tokaji aszú,

amit köztársasági elnök úrtól ka-
pott, ez azonnal kedves mo-

solyra fakasztotta. Ugyanis
1958-ban kezdte meg no-
viciátusát a jezsuita rend-
ben. Távozáskor is volt
egy kedves momentum.
A kongresszus gyermek

önkéntesei felsorakoztak,
s játékosan viccelődött ve-

lük: Nem értem, miért álltok
így, kétoldalt… Az egyik oldalon

vannak a rosszak, a másikon a jók?
Ezen persze mindenki jót derült. 

Milyennek látta az egészségi állapotát?
Reggel 8-tól délután fél háromig bizony sű-
rű és tartalmas programot élt meg. A szep-
temberi szokatlan hőség próbára tette, jót
tett neki olykor kissé megpihenni, leülni.
Mégis a szentmise után is derűsen folytat-
ta az üdvözléseket, találkozásokat. Azt
gondolom, hogy a lélek nagyon erős benne
és a testet jól tudja kormányozni. 

Összességében hogyan értékeli a talál-
kozást?
Azt vettem észre, hogy a pápa beszédei -
ben és a személyes találkozásaiban is
visszatérő motívum volt a hídnak a képe.
Nagyra értékeli és fontosnak tartja, hogy
mi, magyarok sokfélék vagyunk, a vallá-
sosságban és a kultúrában egyaránt va-
lódi sokszínűséget képviselünk. Ez a szó
egyeseknek akár gyanúsnak is tűnhet,
de valójában maga a Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszus és a pápával való
találkozás is azt mutatja, hogy lehetsé-
ges ezt a sokszínűséget békében és sze-
retetben megélni.

SZÍVESEN VOLT VELÜNK
A SZENTATYA BUDAPESTEN

volt, minden percét élveztem. A legszebb pilla-
nat számomra az volt, amikor megszólalt a
Himnusz, majd a Boldogasszony anyánk. Örök
emlék marad, még az unokáimnak is mesélni
fogok róla.” (Kicsák Miklós, 12. b)

„Nem volt időnk sajnálni magunkat a hajnali
kelés miatt, hiszen tudtuk: rövidesen indul a
vonat Budapestre, ahol életünk egyik legmeg-
határozóbb élménye vár ránk. Az egész hétvé-
ge a készületről szólt. A pénteki Forráspont If-
júsági Esten sokunk részt vett, együtt tapasz-
talhattuk a megváltó Krisztus közelségét bará-
tainkban, a fellépőkben, a tömegben, és persze
az Oltáriszentségben is. A pápát látva megdöb-
bentem azon, hogy törékenységéből mennyi
erő sugárzik. Seregnyi tapasztalattal gazda-
godtunk mindannyian ezen a hétvégén.” (Szücs
Márton, 11. c)

Fotó: Kleininger Tamás
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II. János Pál pápa 1996. szeptember 7-én Győr-
ben tett látogatást és tartott 160 ezer ember
előtt szentmisét viharos időjárási körülmények
között. A fotó- és emlékkiállítás ennek a 25 év-
vel ezelőtti, városunk történelmében mély nyo-
mokat hagyó eseménynek állít emléket. A pápa
negyedszázada  a pannonhalmi bencés főapát-
ság alapításának 1000 éves jubileumára és ál-
lamalapításunk 1100. évfordulójának megün-
neplésére érkezett hazánkba.

A kiállítás nem csupán azért született, hogy
nosztalgiázzunk, hogy felfedezzünk önmagunkat
egy-egy fotón, hanem annak a lelki élménynek a
megerősítése kíván lenni, amit 25 évvel ezelőtt
a jelenlévők kaphattak – hangsúlyozta dr. Veres
András megyés püspök a keddi megnyitón. 

A tárlat megnyitóján részt vett a lengyel nagy-
követség  első beosztottja, Katarzyna Ratajczak-
Sowa, aki többek között arról beszélt, hogy II.
János Pál pápa mennyire szerette Magyaror-
szágot, többször is járt itt, ő volt az első pápa,
aki hazánkba látogatott, először 1991-ben,
majd 1996-ban. Több magyart is boldoggá
avatott, többek között Apor Vilmos püspököt. 
Pápai Lajos nyugdíjas megyés püspök  is felele-

EMLÉKKIÁLLÍTÁS A TRIANGULUM GALÉRIÁBAN
FOTÓKON A 25 ÉVVEL EZELŐTTI GYŐRI PÁPALÁTOGATÁS

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A vasárnapi budapesti pápalátogatást követően kedden a Győri Egy-
házmegye a Triangulum Galériában rendezett kiállítással emlékezett
Szent II. János Pál pápa 25 évvel ezelőtti győri látogatására. 

venítette az 1996. szeptember 7-ei élményeit. A
szentatya először Pannonhalmára érkezett, majd
másnap délelőtt jött Győrbe és ő köszöntötte,
Ternyák Csaba volt a pápa „magyar hangja”. Az ol-
tárt, ahol a szentmisét tartotta, Czigány Tamás
helyi építész tervezte, az oltárképek Cziráki Lajos
győri festőművész munkái voltak. Az oltár erede-
ti, 19 méteres nagy keresztje ma is az ipari park-
ban, a pápalátogatás helyszínén áll mementó-
ként. A pápa a mise végén az időjárásra megje-
gyezte: talán ez a vihar is a szentlélek vihara,
amely most Magyarországot átjárja. A mise után
II. János Pál a Káptalandombra érkezett és együtt
ebédelt a püspöki karral, majd kis pihenő után a
vörös szalonban fogadta az akkori miniszterelnö-
köt, Horn Gyulát. Délután pedig a székesegyház-
ban az egyházmegye képviselőivel beszélgetett. 

A  kiállítótér installációja megidézi a szentmise
helyszínét, a tablókról megismerhetjük a kétnapos
apostoli látogatás eseményeit.  Az egyik teremben,
időrendi sorrendben haladva, végigkövethetjük a
pápa második magyarországi látogatásának hely-
színeit, főbb mozzanatait,  a Szentatya elhangzott
beszédeiből válogatott részleteket olvashatunk és
tárgyi emlékek is segítik az emlékezést. A másik
teremben pedig egy videó tekinthető meg a pápa-
látogatásról, interjúkkal kiegészítve.

A tárlat október 17-ig ingyenesen látogatható, naponta 10 és 18 óra között. 



Amenetrend szerinti autóbusz-közleke-
désre Győrnek viszonylag sokáig kellett
várnia: míg Aradon 1908-tól, Budapes-

ten 1915-től közlekedtek rendszeres autó-
buszjáratok, városunkban csak az 1920-as
évektől indultak először csupán alkalmi, később
rendszeres járatok. A késlekedés egyik oka az
lehetett, hogy a város vezetői – más városok
példájára – sokáig számoltak a helyi kötött pá-
lyás közlekedés kiépítésével is, amiről az 1880-as

évektől kezdődően több terv is készült. Sőt,
még 1913 áprilisában is a felsővezetékes villa-
mos tanulmányozása céljából látogatott Bécs-
be Győr több elöljárója, akik „arra a tapaszta-
latra jutottak, hogy ez a megoldás a legmegfe-
lelőbb a speciális győri körülményekhez”. A Du-
nántúli Hírlap cikke szerint „a villamosvasút
eképp el is készülhetne egy év alatt, csak pénz
kell már hozzá és talán ez is meglesz, ha a
pénzpiac helyzete jobbra fordul”. Az optimista
hangulat ellenére a villamosvasút megépítésé-
re nem került sor, az I. világháború pedig vég-
képp ellehetetlenítette a beruházást.

A Dunántúli Hírlap 1921. június 29-i számában
adott hírt arról, hogy a Dunántúli Autóforgalmi
Vállalat „Budapestről egy autóbuszt hozatott, s
azzal állít be járatokat vasár- és ünnepnapokon
délutánokon Kiskútra, s a sporttelepekre, később
esetleg a városban is lesznek rendes járatok”. Ez
utóbbira viszont újabb öt évet kellett várni: több

Szerző: Dr. Winkler Ágoston egyetemi docens
Széchenyi István Egyetem, Közlekedési Tanszék
Fotó: Régi Győr

95 ÉVE INDULT AZ ELSŐ GYŐRI AUTÓBUSZ

1926-ban Győr lakói – és különösen a Star autóbuszüzem munkatársai – már nagy izgalommal várták au-
gusztus 16-át, hiszen akkor indult útjára a város első helyi autóbuszjárata. A Mobilitási Hét alkalmából te-
kintsük át a helyi közösségi közlekedés eddigi 95 évét.

sikertelen kezdeményezés után végül 1926
márciusában Csillag István és Békeffy Elemér
kapott engedélyt Győr területén menetrend sze-
rinti autóbusz-közlekedés beindítására. Cégük, a
Star autóbuszüzem 1926. augusztus 16-án állí-
totta forgalomba első autóbuszát, melynek szür-
kére fényezett, fekete csíkozású karosszériáját a
Király Automobil gyár építette Chevrolet alvázra.
Az első járat a városházától indult reggel 6 órakor
a gőzhajóállomás felé, majd az autóbusz a hajó-
állomás és a szabadhegyi tüzérlaktanya között
ingázott óránként, a városközpont, a közkórház,
az Erzsébet liget, a köztemető, a vadászlaktanya
és a szabadhegyi vasútállomás érintésével, egé-

szen este 10.45 óráig. A második autóbusz
1926. szeptember 5-én érkezett Győrbe, mely-
nek köszönhetően két napon belül megindult a
forgalom a város második helyi autóbuszvonalán
is, amely a régi bécsi vám és az Ágyúgyári telep
(Gyárváros) között haladt, érintve a kispiacot, a
városházát, a vagongyárat, a szeszgyárat és a
gyárvárosi templomot is. Még ugyanebben a hó-
napban megérkezett a harmadik kocsi is, amely
a vadászlaktanya és az Ágyúgyári telep között
közlekedett.

A helyi autóbusz-közlekedés sikeres beindítá-
sát követően a Star cég 1926. október 6-án az
első helyközi vonalán is megindította a forgal-
mat, Győr és Hédervár között napi három for-
dulóval. A helyi vonalhálózat szintén tovább
bővült: 1928. augusztus 8-án a GySEV nádor-
városi vasútállomásától Révfaluig, valamint
Szabadhegyről a szigeti izraelita temetőig in-
dultak új autóbuszjáratok. 

A Star szolgáltatásai hamar népszerűek let-
tek, ezért Győr város vezetői tárgyalásokat
kezdtek a cég tulajdonosaival az üzem kö-
zös részvénytársasággá alakítása céljából,
ami végül nem valósult meg, de ennek elle-
nére a cég 1932-re felvette a Győri Általá-
nos Közlekedési Vállalat Kft. nevet. A II. vi-
lágháború Győr közlekedésében is komoly
károkat okozott: az újraindulás a Rába cég
segítségével valósult meg, amely belépett a
közlekedési vállalatba, és soron kívül üzem-
képes állapotba hozott két, a gyárban sérül-
ten megmaradt autóbuszt. 1948-ban álla-
mosították a közlekedési céget, 1949-ben
ebből a magból alakult ki a MÁVAUT győri
főnöksége. A város helyi közlekedését azóta
is az állami cég, illetve különböző jogutódjai
látják el. 2015-ben a szombathelyi közpon-
tú ÉNYKK (Északnyugat-magyarországi
Közlekedési Központ) Zrt.-be, majd 2019-
ben az országos Volánbusz Zrt.-be olvadt be
a megyei cég.

A vonalhálózat és a menetrend közben folya-
matosan alakult, a város fejlődésével és az
utazási igények változásával összhangban. A
II. világháborút követően sugaras hálózat jött
létre, azaz minden vonal a városközpontból
indult. Az átellenes városrészek újbóli össze-
kötésére azonban egyre növekvő igény mu-
tatkozott, így 1969-ben létrejött a Nádorvá-
rost és Szigetet összekötő 2-es autóbuszvo-
nal, majd az úgynevezett autóbusz-decent-
rumok felépültét követően (1975: Adyváros,
1978: Révai Miklós utca és Tompa utca, ez
utóbbit „váltotta” 1995-ben Marcalváros) to-
vábbi átmérős vonalak kerültek kialakításra.
Az 1978-as hálózati reform egyik fontos új-
donsága volt a 14-es vonal, amely félkör jel-
leggel a nagyobb lakótelepeket is összekö-
tötte egymással, és azóta is folyamatosan
bővül. További jelentős fejlesztéseket a mű-
holdas járműkövetés tett lehetővé a 2010-
es évek elején, de a hálózat napjainkban is
folyamatosan változik.

Az évtizedek során számos járműtípuson utaz -
hattak a győriek: az első Chevrolet típusú au-
tóbuszokat a Rába gyártmányai követték, majd
az Ikarus járművei uralkodtak évtizedeken ke-
resztül. A 2000-es évek elejétől a megyei Krav-
tex cég Credo autóbuszaival ismerkedhettek
meg az utasok, a közelmúltban pedig Merce-
des-Benz gyártmányú járművekkel újult meg a
flotta, melyeket a jövőben várhatóan elektro-
mos buszok is követni fognak.
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Az ízletes húsok és fortélyok előtt utaz -
zunk vissza a kezdetekhez. Weisz Dániel
Budapesten született, de a gyermekkora

jelentős részét Balatonszemesen töltötte, ami
felfogására és világnézetére is nagy hatással
volt. „Szemesen szinte mindenki a turizmus-
vendéglátásból él, így ezt is magammal hoz-
tam. Ráadásul megtanultam azt is, hogy egy jó
közösség mennyire fontos az ember életében”
– meséli Weisz Dániel, aki az általános és a kö-
zépiskolát is a Balaton közelében végezte. Ez a
környezet is jelentős hatást gyakorolt a fiatal
Danira, otthon pedig rendszeresen segített
édesanyjának a konyhában. „Az első farsangon
szakácsnak öltöztem” – teszi hozzá, mintegy
megerősítve, hogy a főzés már gyermekként is
közel állt hozzá. 

De akkor miért lett építőmérnök, tehetjük fel a
kérdést. A válasz szintén a gyermekkorában ke-
resendő. „Édesapámnak építkezési vállalkozása
van, én pedig a családi vállalkozásba is besegí-
tettem. Idővel aztán rájöttem, hogy a szervezési
része érdekel igazán, így a Budapesti Műszaki

GASZTROVONALON AZ ÉPÍTŐMÉRNÖK 

A táplálkozás az egyik olyan alapvető tevékenységünk, ami nélkül nem tudunk létezni. A finom ételeket mindenki
szívesen fogyasztja, de kevesebben vannak azok, akik el is készítik. Weisz Dániel építőmérnök évekkel ezelőtt rá-
talált a barbecue-ra, és arra törekszik, hogy minden alkalommal még ízletesebb húsok kerüljenek a tányérra. 

Egyetemen projektmenedzsment irányba orien-
tálódtam.” Az egyetem után az Audi Hungariá-
hoz került gyakornokként, majd a négykarikás
vállalat felvette munkatársnak. „Feleségem
győri, így nem volt kérdés, hogy ez lesz szá-
munkra a megfelelő város. Hamar megszeret-
tem Győrt, tetszik, hogy sok a víz, sok a zöld, és
bár nagyváros, mégis belátható. Bár az igazság-
hoz hozzátartozik, hogy itt is a falusias jelleget
kerestem, így végül Győrszentivánra költöztünk”
– mondja Weisz Dániel. Ez a költözés pedig
újabb fontos állomást jelentett a gasztronómiai
vonalon. „Az asztalos megcsúszott a munkával,
mi pedig ott álltunk ebéd nélkül. Elugrottam és
vettem egy grillkészletet. Az étel viszont borzal-
masan sikerült, ez pedig nem hagyott nyugodni.” 

Dani addig ásott a dolgok mélyére, amíg ráta-
lált a barbecue-ra, és ettől kezdve nem volt
megállás. „Fontos, hogy ne keverjük össze a
grillezéssel, hiszen itt alacsony hőmérsékleten,
lassan készülnek a húsok. A füst pedig az el-
sődleges fűszer” – magyarázza a frissen vég-
zett szakács, merthogy Pánczél Dávid kollégá-
jával együtt ezt a szakmát is elsajátította. „Dá-
vidot is sikerült megfertőznöm a barbecue sze-
retetével, így feleségeinkkel együtt alkotjuk a
The BarbeCube csapatát.” Ugyanis évek óta

versenyeznek a Kansas City Barbeque Society
égisze alatt. „Az egész úgy indult, hogy 2017-
ben ellátogattunk az első magyarországi ver-
senyre, ahol megkóstoltuk az egyes csapatok
által készített húsokat. Végül arra jutottunk,
hogy ilyen minőségben mi is el tudjuk készíteni,
így 2018-ban elindultunk a versenyen.” A ver-
seny pedig megmutatta, hogy jól döntöttek, hi-
szen az úgynevezett Mystery Box kategóriában
második helyezést értek el. 

Persze a versenyt alapos felkészülés előzte
meg, hiszen Weisz Dániel minden helyzetben a
megoldási lehetőséget keresi, és azt, hogy mi-
képp tudna fejlődni. „Mielőtt belevágtunk, Dá-
viddal együtt elvégeztük a KCBS versenybíró-
képzését, ahol rengeteg dolgot tanultunk, amit
a versenyzésben is tudunk kamatoztatni.” 

Annyit viszont érdemes tudni, hogy a barbecue
költséges hobbi. „Aki belevág, annak azt tanácso-
lom, hogy ne sajnálja se az időt, se a pénzt, ha
barbecue-ról van szó. Ugyanis ez kifejezetten
olyan műfaj, ahol a minőségi alapanyagokból le-
het igazán ízletes húsokat készíteni. Az ételek el-
készítése pedig hosszú órákba telik, ezért töké-
letes a kapcsolatok elmélyítésére, valamint arra,
hogy kiszakadjunk a hétköznapokból.” 

ÖZTÜN KK

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: Marcali Gábor
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Hölgy ilág
Szerkeszti: Földvári Gabriella

Hámlasztás és regenerálás 
az igénybevett bőrnek
A kémiai hámlasztást nyáron nem ajánlják az
erős UV-sugárzás miatt, így itt az ideje, hogy
ősszel belevágjunk a procedúrába. A hámlasztás
segítségével egy „üres vásznat” adunk a tápláló
krémeknek, a hatóanyagok is hatékonyabban be
tudnak szívódni a bőr mélyebb rétegeibe. A fizi-
kai hámlasztással szemben a kémiai sokkal kí-
méletesebb a bőrhöz, mivel nem tartalmaz dur-
va szemcséket, amik apróbb mikrosérüléseket
okozhatnak a bőrfelszínen. Azáltal, hogy az el-
halt hámsejteket feloldjuk, bőrünk egyenlete-
sebb, simább és feszesebb lesz, valamint a bőr-
hibák és ráncok ellen is hatékony. 

Kémiai hámlasztó vásárlása előtt kérjük ki
kozmetikusunk tanácsát, aki fel tudja mérni
a bőrünk állapotát, és tanácsot tud adni,
hogy milyen erősségű terméket válasszunk.
A hámlasztás után már csak meg kell keres-
ni a számunkra leginkább megfelelő termé-
ket az őszi időszakra. Itt az ideje, hogy le-
cseréljük a könnyű, nyári hidratáló kréme-
ket, és gazdagabb összetételű termékeket
válasszunk. 

Sütőtökkel a ragyogó és táplált arcbőrért
Ha a természetes megoldások hívei vagyunk,
akkor jó hír számunkra, hogy az egyik őszi ked-
venc, a sütőtök a bőrünkkel is csodákat művel.
Belsőleg is feltölti szervezetünket különféle vi-
taminokkal és ásványi anyagokkal, azonban
külsőleg is használhatjuk arcpakolásként. A sü-
tőtöknek rendkívül magas a béta-karotin-tar-
talma, ezáltal felveszi a harcot a bőrhibákkal és
a ráncokkal szemben. C-vitamin-tartalma pe-
dig megnöveli a bőr védekező képességét a
szabad gyökökkel szemben és segíti a kolla-
géntermelést.

Még javában tart a vénasszonyok
nyara, azonban a nyári időszak végé-
vel szervezetünk működésében ren-
geteg tényező változik, ami a bőrün-
kön is meglátszik. Egyre kevesebb
időt töltünk a napon, ezáltal bőrünk
fakóbbá és szárazabbá válik. Ideje bú-
csút intenünk a könnyű, nyári hidra-
táló termékeknek, és felkészítenünk
bőrünket a hidegebb időjárásra.

ÍGY KÉSZÍTSD FEL BŐRÖDET AZ ŐSZI IDŐJÁRÁSRA

A SÜTOTÖK CSODÁKAT TESZ´́

A sütőtököt nyersen reszeljük le, vagy meg-
sütve pépesítsük. Keverjünk össze natúr jog-
hurttal és mézzel kenhető állagúra. Aztán vi-
gyük fel egyenletesen az arcunkra, majd 15
perc múlva mossuk le a sütőtökkrémet hideg
vízzel. Minden bőrtípusra ajánlott, vitamin-
bomba a bőrünknek.

A tököt elkészíthetjük testradírnak is, ha nem
csak az arcbőrünket szeretnénk hidratálni. A
sütőtökpüréhez keverjünk egy kanál barna cuk-
rot, majd néhány csepp mandula- vagy fahéj-
olajat. Ezzel a keverékkel az egész testünket
átdörzsölhetjük, ami ezután nemcsak illatos,
de igézően puha és hidratált is lesz.

A sütőtök fogyasztása hatá-
sos a máj- és vesebetegségek
esetén, hashajtó és béltisztító,
immunrendszer-erősítő. Jó a
megfázásra, gyulladáscsök-
kentő, segít megakadályozni a
szív- és érrendszeri betegsé-
gek kialakulását és rákmeg -
előző hatása is van. Az egész-
séges látáshoz pedig nélkü-
lözhetetlen. 

Szerző: Tóth Vivien
Fotó: Pixabay
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Hogy fogadta a ménfőcsanaki gyülekezet a
családot?
Augusztus végén költöztünk, eddig nagyon jó
tapasztalataink vannak, kedvesek az itteniek,
támogatnak, sokan körbevesznek bennünket.
Egy nagyon összetartó közösséget kaptunk
Percze Sándor lelkész után, aki 15 éven át ve-
zette a gyülekezetet. Jó látni, hogy sok lelkes
önkéntes van és vasárnaponként megtelik a
templom. A férjem szeptembertől a ménfő-

SZTÁRSÉFEKNEK FŐZÖTT BOGLÁRKA
A LOMBIKBÉBIK NEM BŰNBEN SZÜLETETT GYEREKEK

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

Egy főzőműsor sztárja, evangélikus lelkész, hitoktató, feleség, három
gyermek édesanyja, vlogger Pongráczné Győri Boglárka, aki tíz év
szolgálat után a kaposvári evangélikus gyülekezet éléről Győr-Ménfő-
csanakra került férjével, Pongrácz Mátéval.

csanaki, én pedig a győrsági és bőnyi evangé-
likus gyülekezet lelkésze vagyok.

Volt valamilyen kötődésük Győrhöz, hogy Ka-
posvár után Győr környéki lelkészi állásokat
pályáztak meg?
Sok dolog történt körülöttünk az elmúlt időben,
ami miatt úgy döntöttünk, eljött az idő, hogy
közelebb költözzünk a családjainkhoz, én cell-
dömölki vagyok, a férjem győrsági. Az Isten ter-
ve találkozott a mi terveinkkel: én most abban
az iskolában tanítok hittant, ahol a férjem
nagymamája, apukája, anyukája volt a vezető.
Máté pedig a győri Péterfybe járt és óriási öröm

számunkra, hogy reményeink szerint gyerme-
keink is ide járhatnak majd, és megtapasztal-
hatják mindazt, amit mi kaptunk az evangélikus
oktatásban. 

Milyen tervekkel érkeztek?
Szeretnénk sok embert megismerni, a gyere-
keket egybegyűjteni, a növekvő közösségeket
tovább erősíteni, a fogyatkozásban lévő gyüle-
kezeteket pedig szeretettel pásztorolni. A vál-
tás sosem egyszerű, elődeink munkáját szeret-
nénk folytatni, de igyekszünk minél inkább a
fia talok felé fordulni, nagyon jó kis mag alakult
ki Ménfőcsanakon, rájuk lehet építeni. Fociku-
pát, biciklitúrát szerveznénk, meghonosítanánk
a nőegyletet, vannak ötleteink, programjaink.

Annak idején Veres András győri megyés
püspök a lombikbébiprogrammal kapcsolat-
ban tett egy kijelentést: „A lombikbébiprog-
ram minden formája bűn. […] A szülők pedig
nagyrészt tájékozatlanok. Azt el kell mond-
jam, hogy a lombikbébiprogram nem járható
út az élet továbbadására.” Önök akkor na-
gyon nem értettek egyet a püspökkel, mely-
nek hangot is adtak.
Veres András kemény szavai túl sarkalatosak
voltak, mert nem tudhatni, hogy egy-egy gyer-
mek megszületése mögött mennyi imádság,
mennyi fájdalom lakozik. Én nagyon gyakran
találkozom olyan családokkal, akiknek termé-
szetes úton nincs lehetőségük gyermekre. Az
evangélikus egyház pedig mellettük és mellet-
tünk is kiállt és állást foglalt: azok a gyerekek,
akik lombikbébik, nem bűnben születtek. Fér-
jem doktori iskolában szeretné ezt a témát ki-
bontani, hogy legyen tudásbázis, tudományos
háttere, hogy tényleg, hogyan állnak az egyhá-
zak ehhez a kérdéshez.

Nem titkolják, három gyermekük lombikprog-
ram keretében született.
Már sok csüggedésen mentünk keresztül, ami-
kor az orvosunk felvetette, megpróbálhatnánk
a lombikprogramot. Magától értetődő volt,
hogy belevágunk. 2016-ban megszületett első
csodánk, Lázár, majd három évvel később az ik-
rek, Mátyás és Eliza. Mikor rájuk nézünk, csak
a hála van a szívünkben, csodaként éljük meg,
hogy vannak nekünk. Azért még van vágyunk
arra, hogy újabb gyerekeink szülessenek, várjuk
az alkalmas időpontot, talán Isten ebben is se-
gítségünkre lesz.

Megtapasztaltuk, hogy nagyon sok embert
érint ez a téma, a jegyesoktatásokon is szóba
kerül ez a lehetőség, velünk bátran lehet erről
beszélni, hiszen mi a saját tapasztalatainkat
tudjuk átadni. 



A kiállítás anyagát elsősorban a Magyar Baba -
barátok Egyesülete által meghirdetett ver-
senyre érkezett babák adják. A pályázat idei
témái a 750 éves Győr és a színház világa. Kö-
zel félszáz alkotó küldte be munkáit a külön-
böző kategóriákban: művészbabák, reborn,
népviseletes babák és mackó. A tárlaton lát-
hatunk továbbá egy, a Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum raktárában őrzött retro
babakellékekből álló válogatást, valamint a
győri babakészítő, Paray Júlia Gyöngyi népvi-
seletes babáit is.

Egy kis sváb falu, Tát kompozíciója is feltűnik,
ahol a világon egyedülálló módon húsz porce-
lánbaba-készítő él és alkot. A Táti Porcelánbaba
Készítő Klub idén Chanel-divatház címmel az
1920-as évek világába vezetik el a látogatókat
babáikon keresztül. A divat változását követ-
hetjük nyomon Imrik Zsuzsa iparművész tex-
tilfiguráin, a reneszánsztól a XX. század elejéig
tart az időutazás.

A kiállítás ingyenesen látogatható.
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Egy lelkész miért vállalkozik arra, hogy show-
műsorban szerepeljen?
Szeretek főzni, amikor összekerültünk a férjem-
mel, én az összes családi receptet kipróbáltam,
a párom meg is evett mindent becsülettel, aztán
blogokat, főzős videókat kezdtem nézni, hogy
tanuljak új dolgokat. Máté egyik este felvetette,
hogy jelentkezzek a főzőműsor felhívására. Je-
lentkeztem, de minden olyan gyorsan történt,
hogy mire észbe kaptam, már a pultban álltam
és főztem a kamerák előtt. A műsor jó alkalom
volt arra is, hogy megpróbáljam ledönteni a hi-
vatásommal kapcsolatos sztereotípiákat, sze-
rettem volna Istenről is bizonyságot tenni.  

Báránygerincével kápráztatta el a műsor séfjeit.
A bemutatkozó ételem báránygerinc volt,
amelynek minden alkotóeleme kapcsolódott a
Bibliához, így összekötöttem a lelkészi pályá-
mat meg a főzést. A főbb alapanyagok között
volt a bárány, a paradicsom és a bor. Ákos séf
csapatába kerültem, de én igazán Fördős Zé
miatt mentem, hogy személyesen is megis-
merjem. Imádom a receptjeit, szinte mindet ki-

próbáltam már. Az elődöntőig jutottam, szá-
momra ez is óriási élmény volt, hiszen három -
ezer jelentkező közül kerültem be. Kalandként
fogtam fel és nagyon sokat tanultam, többek
között az alapanyagok tiszteletét. Eljutottam
oda, hogy nem esek kétségbe, ha nincs tele a
hűtő, bármi van otthon, abból bármit el tudok
készíteni. A főzőműsor által szerettem meg a
halakat, a tengeri herkentyűket. Nagy kedvenc
lett a lazac, a tenger gyümölcsei, most ezekkel
kísérletezek, hogy rutint szerezzek az elkészí-
tésükben. Nyitott vagyok minden új iránt,
igyekszem átvenni a látottakat, ízlelteket és ki-
próbálni az újdonságokat. Hétköznap az egy-
szerűbb, gyorsan elkészíthető ételek, hétvégén
pedig a „villantós” fogások kerülnek a család
asztalára.  

Mennyiben másak az önök mindennapjai, mint
egy átlagos családé?
A vasárnapjaink teljesen különbözőek, ezen a
napon vannak az istentiszteletek, erre készü-
lünk és a gyerekek is jönnek velünk, részt vesz-
nek rajta. A mindennapokban azonban mi is át-
lagos család vagyunk, dolgozunk, a nagyfiú ovi-
ba jár, a kicsik novemberben kezdik. Mi egy
nagy családba tagozódunk bele és bennünket
is sokan tekintenek a nagy család tagjának. A
mi életünkben Isten és az imádságok nagyon
fontos szerepet töltenek be, és a gyerekeink is
ezt követik. Férjként és feleségként ugyanúgy
vannak megoldandó problémáink, mint má-
soknak, hegyek, amik elénk kerülnek, amiket
nehéz megmászni. Egymásból és az Istenből
merítünk erőt, és kéz a kézben igyekszünk
együtt megoldani mindent. Mi önmagunkat ad-
juk, azok vagyunk, amit kifelé sugárzunk, és ez
adhat erőt, útmutatást mások számára is. 

BABÁK
A PALOTÁBAN
A Győri Baba- és Mackókiállítást
immár 24. alkalommal rendezik
meg Győrben, ezúttal szeptem-
ber 25. és október 8. között a
Zichy-palotában.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor/archív

ÖSSZEKÖTÖTTEM 
A LELKÉSZI
PÁLYÁMAT 
A FŐZÉSSEL
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A történet szerint a Balaton környékén egy
pénzhamisító-banda kezdi meg működését,
amelynek egyik tagja, Veréb betör a hamisító-
műhelybe egy szatyor pénzt lopni, de a társai
rajtakapják és üldözni kezdik. Ötvös Csöpi csak
külsősként vehet részt a szálak felgöngyölíté-
sében, mivel felfüggesztették állásából, így
Kardos doktor (Kern András) vezeti a nyomo-
zást, ám a megoldáshoz most sem ő jut el. 

A képkockákon feltűnik Puskás Ferenc és
Albert Flórián is, akik önmagukat alakítják.

AZ ELVARÁZSOLT DOLLÁR
MATUSKA HELYETT PURCI ÚR

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

Az Ötvös Csöpi-széria 3. részét,
az 1985-ben forgatott Az elvará-
zsolt dollár című filmet vetítjük
szeptember 24-én 19.30-tól a
GyőrPlusz Filmklubban, a Győr+
Televízió műsorán.

mint a fővároshoz közeli a nagykovácsi Teleki-Ti-
sza-kastélyban, amely egy balatoni kastélyt he-
lyettesített. A filmben egy komoly helikopteres
üldözési jelenet indul a parkból, miután a kastély-
ban Ötvös Csöpi megtalálja a pénzhamisító csel-
szövő feleségét, majd leleplezi az illegális pénz-
nyomdát az épület melletti toronyban. 

A filmet október 3-án 16 órától ismételjük meg.

Bánhidi László, aki a korábbi Ötvös Csöpi-fil-
mek Matuska bácsiját játszotta, időközben el-
hunyt, ezért az ő karakterét Purci úr, azaz Ko-
zák László vette át. 

Az epizódot maga Bujtor István rendezte, ekkorra
már céget alapított, és szponzoroktól szerezte
meg a szükséges pénzt a mozihoz. A filmet Ba-
latonalmádiban és Csopakon is forgatták, vala-
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Már nagyon régóta fontos szerepet töl-
tenek be az állatkertek életében a lát-
ványetetések. Ezzel a mi sem va-

gyunk másképp, így mi a Xantus János Állat-
kertben a heti programtervünkben mindig vál-
tozatos látványetetésekkel várjuk a látogató-
kat. De miért is fontosak? Mi a céljuk? És mit
szeretnénk velük elérni? Ezek mind nagyon jó
kérdések. Az etetések céljai megmutatni álla-
taink sajátosságait, közelebb hozni őket a láto-
gatókhoz, az állatkert fontos szabályaira, az
adott faj veszélyeztetettségi helyzetére felhívni
a figyelmet, valamint megfigyelhetik a látoga-
tók, hogy az állatok milyen tréningen vesznek
részt, és megtudhatják, az éppen tanult feladat
mire jó, mi célt szolgál, sőt így akár betekintést
lehet nyerni a gondozók munkájába is. De nem-
csak látogatói szemszögből fontos egy látvány -
etetés vagy egy nyílt tréning, hanem az állatok
szemszögéből is. A napjukban így benne van
egy plusz, ami lehet egy sima etetés egy-két
játékkal feldobva, mint például a mókusmaj-
moknál, ahol különböző játék dobja fel a min-
dennapjukat, az apellák pedig törökmogyorót
kapva fejlesztik tudományukat. De akár egy-
két feladat végrehajtása is fontos, ami játéko-
san felkészíti az állatot egy állatorvosi vizsgá-
latra, szállításra, mint például vidrát, elefántot

A LÁTVÁNYETETÉSEK FONTOS SZEREPE
stb., így sokkal könnyebben lesz kezelhető akár
nagy tömeg előtt is.  

Gyertek el és tudjatok meg többet
az állatokról és a tréningjeikről! 

Hogy kiknek és mikor tartjuk ezeket az eteté-
seket? Vannak fix időpontok, amik nem változ-
nak (elefánt, pingvin, tengerimalac-vonat), és
vannak, amik az adott napra szólnak, mint pél-
dául egy vidraetetés, tapír-, mókusmajom-,
apella-, ormányosmedve-, vagy akár egy gib-
bonetetés. 

A főbejáratnál egy nagy mágnestáblán az adott
napi látványetetések időpont szerint meg van-
nak jelölve, sőt Facebook-oldalunkon is közzé
van téve néhány fontos program, etetés. Szep-
tembertől hétvégenként és ünnepnapokon iz-
galmas programokkal várunk minden kedves
érdeklődőt!
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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

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, ír-
ja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a pályázott
munkakör megnevezését.

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás hegesz-
tő vizsga. Előnyt jelent: hegesztő minősítő vizsga

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány.
Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Feltétel: szakmunkás bizonyítvány

Feltétel: fémipari szakmunkás bizonyítvány/kazánke-
zelő bizonyítvány. Előnyt jelent: középiskolai végzett-
ség. Munkarend: jól tervezhető 12 órás, folyamatos

Feltétel: szakirányú végzettség.
Előnyt jelent: PLC programozási ismeretek

Feltétel: szakirányú végzettség (Pályakezdők jelent-
kezését is várjuk!) Előnyt jelent: önálló hálózatkezelő,
villamosmű-kezelő (elektrikus) végzettség

Bérezés megegyezés szerint.

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

VILLANYSZERELO

MUSZERÉSZ

KAZÁNKEZELO/KAZÁNGÉPÉSZ

CSOSZERELO

FUTÉSSZERELO

HEGESZTÓ́

´́ ´́

´́ ´́

´́

´́

´́

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

AGyőr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igaz-
gatósága készen áll a lakások fűtésé-
nek megkezdésére, a fűtésindításnak

műszaki akadálya nincs. A jogszabályok és
közszolgáltatási szerződések szerint a szol-
gáltató szeptember 15-e és a következő év
május 15-e között áll a felhasználók ren-
delkezésére, mely időszakban a felhaszná-
lók arra hatalmazták fel a társaságot, hogy
az időjárástól függően indítsa, illetve leál-
lítsa a fűtést. A fűtést ebben a periódusban
akkor indítja el a szolgáltató, ha a külső hő-
mérséklet napi középértéke – az Országos
Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint
– előreláthatólag nem haladja meg a +10
fokot, illetőleg három egymást követő na-
pon a +12 fokot. 

Az ettől eltérő fűtést (indítást, leállítást) a la-
kóközösség közös képviselője kezdeményez-
heti írásban, és erre akkor kerülhet sor, ha a
hőközpontról vagy a hőközponton belül külön

SZEPTEMBER 15-TŐL
RENDELKEZÉSRE ÁLL
A TÁVHŐSZOLGÁLTATÓ 

fűtési hőcserélő blokkról ellátott felhasználók
legalább 70 százaléka ezt kéri.

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgató-
sága a nyári időszakban idén is elvégezte a táv-
hőrendszeren tervezett karbantartási és felújí-
tási munkáit. Távhővezeték-szakaszokat cse-
réltek az Aradi vértanúk útján és az Árpád úton,
valamint a Herman Ottó utcában, érintve a Bar-
tók Béla út járdáját is. Emellett megtörtént a
vezetékcsere a Szigethy Attila út 90. és 92., és
a 102. és 104. számú épületek között is. Új fo-
gyasztók ellátására épült bekötővezeték a Ge-
nerációk Házához, a Magyar Ispitához, vala-
mint a Kazinczy utca 10–12. szám alatt meg-
újuló épülethez. Meglévő hőközpontok elavult
bekötő vezetékeinek cseréjére került sor a Ver-
seny utca 3–11., a Herman Ottó utca 24–26.,
a Szigethy Attila út 57–63., az Ipar út 82–102.
számú épületek üzembiztos ellátása érdeké-
ben, valamint a Petz Aladár Megyei Oktató Kór-
házat ellátó vezeték Vasvári Pál út alatt húzódó
szakaszán. A több hőközpontban elvégzett fő-
berendezés-cserék szintén a nagyobb üzem-
biztosságot szolgálják.

Szöveg és fotó: Győr-Szol Zrt.

Feltétel: szakirányú végzettség.
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Mintegy kétszázan gyűltek össze kedden dél-
előtt a Nyúli Üzemmérnökség udvarán, köztük
a térség településeinek vezetői, egykori és je-
lenlegi kollégák barátok, rokonok. 

MACHER ZOLTÁNRA EMLÉKEZÜNK 
Elsőként Spissich Ákos, a Pannon-Víz Zrt.
üzemmérnökség-vezetője köszöntötte a meg-
jelenteket. Ákos több mint húsz évig dolgozott
Macher Zoltánnal, az utolsó évtizedben közvet-
len helyetteseként. Tapasztalatát, szakmai si-
kereinek jórészét neki is köszönheti.  

„Zoltán ott volt minden csőfektetésnél, nyo-
máspróbánál, szinte valamennyi vízműves
építkezésnél a térségben. Ha valakire, rá bizto-
san mondhatjuk, hogy kisujjában volt a szak-
ma. Mégsem ez az első, ami eszünkbe jut róla.
Inkább az, hogy mindig a társaság lelke volt. Vi-
dámsága, közvetlensége miatt egyszerűen jó
volt ott lenni, ahol Ő volt.”

Kara Ákos, a körzet országgyűlési képviselője így
fogalmazott: „Macher Zolitól pont egy korosztály
választott el. Elsőként szüleimtől hallottam róla. Ők
úgy mutatták be, hogy: Zoli bácsi egy rendes ember.
Akkoriban még a rendes emberek számon tartot-
ták egymást. Kiváló üzemmérnökség-vezető volt,
hatalmas szakmai alázattal, példamutató szorga-
lommal. Minden közös munka öröm volt vele.”

Rácz Attila, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigaz-
gatója bő egy éve került a céghez, így már nem
ismerhette személyesen Macher Zoltánt. „Na-
gyon kíváncsi voltam, ki lehet az az ember, ki az
a vezető, akit ennyi szeretet vett körül. Min-
denkitől csupa jót hallottam róla. Akkor kezdte
a szakmát, amikor én születtem. Ez azt jelenti,
hogy az általa létrehozott mű is ötven év körüli
vezetékekből áll. Kara Ákos országgyűlési kép-
viselő úrral azon dolgozunk, hogy a Macher

Zoltán közreműködésével megteremtett vízel-
látó rendszer minél tovább tudjon működni a
jövőben is. Ehhez pedig jelentős pályázati for-
rások bevonására lesz szükség.

Macher Zoltán emléke előtt tisztelegve pedig lét-
rehozzuk a Macher Zoltán Alapítványt, mellyel
évente egy-egy jó képességű, a víziközmű-szol-
gáltatás szakterületen kutatást végző egyete-
mista diák tanulmányait fogjuk támogatni.” 

Ezt követően a két vezető együtt leleplezte az
emléktáblát, amelyen Macher Zoltán arcképe
mellett az alábbi, tőle származó humoros idézet
olvasható: „Nem érek rá, csőtörésem lesz.”

Rendezvény miatt változik a Du-
nakapu téri piac helyszíne ezen a
héten szombaton. A Dunakapu
tér helyett a Tarcsay Vilmos utca
1–3. szám alatti parkoló (a piac
korábbi területe) ad otthont a pi-
acnak szeptember 18-án. A ke-
reskedők és őstermelők az ideig-
lenes helyszínen is a megszokott
bőséges élelmiszer-választékkal
és ruházati cikkekkel várják a vá-
sárlókat reggel 6 órától 13 óráig.
A szombati piac ideje alatt szüne-
tel a parkolási lehetőség a Tar-
csay parkoló egész területén. A
szolgáltató mindenkit arra kér,
hogy gépjárművével szeptember
17-én, pénteken 20 óráig hagyja
el a parkolót, melyet a szeptem-
ber 19-i, vasárnapi antikexpót
követően lehet újra használni.

ISMÉT VÁLTOZIK A PIAC HELYSZÍNE

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Döntés előtt állsz? Nem ér
ted a jelent? Szeretnéd látni
a jövőt? Ebben segít eligazod
ni sok eszközzel, okleveles te
rapeuta. 0630/5114706

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

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

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

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk Atól Zig
30/7605814

Komplett fürdőszobafelújí
tás, átalakítás, burkolás, víz
és villanyszerelés. 06
30/8720564

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

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

ÁLLÁS

Illemhely felügyeletére lehe
tőleg nyugdíjas munkavállalót
keresünk. 0620/2547178

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurtni
csere, redőnyjavítás. Ingyenes
felmérés! 0670/2339213.

Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás gyökérkivé
tellel, fametszés, rotálás,
bozótirtás! Tel.: 0630/403
6810; 96/826322.

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

FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE?

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,
A m

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

Ne várjon! Jelentkezzen be hozzánk még ma!

neurológia belgyógyászat

laborvizsgálat

gasztroenterológia

ultrahang kardiológia

A GINOP 5.3.3-18-2018-00006 pályázati
konstrukció keretében elérhetô 
az ingyenes jogsegélyszolgálat
munkajogi, adójogi, társadalombiztosítási
jog és cégjogi kérdésekben.

Bôvebb információ: 
https://www.jogpontok.hu

A szolgáltatás anonim 
és személyesen, online, chates 
formában és telefonon 
vehetô igénybe.

• 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

Kalodás tûzifaakció keményfából: 23.900 Ft
Kalodás puhafa-akció tûzifának: 8.000 Ft
Kerti partihoz, kandallóhoz kis kiszerelésben TÛZIFAAKCIÓ!

Árainkból 5—20%
kedvezményt adunk, 
mennyiségtôl függôen.

Kérje ajánlatunkat elérhetôségeinken.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást garanciával, vissza
térítendő támogatással,
számlaképesen vállalok.
0670/2458931

Takács fuvarozás és költöz
tetés. Vállalunk még sze
métszállítást és a vele járó
takarítást, precízen. Érdek
lődni lehet telefonon: 
0630/1812848

Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érd.: 06
70/3636633.

• 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

*20 KM-EN TÚL 3 DB-TÓL SZÁLLÍTUNK.



Gombfocicsapatokat (akár
töredéket) vásárolnék a ’70
es, ’80as, ’90es évekből.
+3630/5047929

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

Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érd.: 0620/4153873.

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB, K&H)
elfogadása, beváltása mindhá
rom alszámláról. SZÁLLÁSFOGLA
LÁS. 0630/3026149.

LAKÁSCSERE

96/505050

Belvárosi, 2 szobás, 51 nmes,
komfortos, határozott bérleti
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Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557.

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

EGYÉB

Autófelvásárlás! Adásvételi
vel, azonnal készpénzfize
téssel! Öreg, sérült, műszaki
hibás vagy feleslegessé vált
autóját megvásároljuk hiva
talosan, szerződéssel! Tel.:
+3630/5275563,
dcarkft81@gmail.com. Küld
het nekünk emailt a jármű ké
peivel és az elképzelt összeg
gel. Üdvözlettel: DCar Kft.

Vásárolok jó minőségű hasz
nált bundákat, ruhákat,
könyveket, hanglemezeket,
egyebeket. 0620/5567141

szerződéses lakást cserélne 60
nmnél nagyobb, 34 szobás,
határozotthatározatlan idejű
bérleményre. Belváros előny
ben. (Hirdetésszám: 757)

Belvárosi, 1 szobás, 30 nmes,
felújított, új konyhabútoros,
műanyag nyílászárós, határo
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne 42–55 nmes, két
szobás, határozotthatározat
lan bérleményre. Sziget, Újvá
ros, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 438) 

Belvárosi, 1 szobás, 30 nm
es, egyedi gázfűtéses, rész
ben felújított, határozott bér
leti szerződéses lakást cserél
ne 3055 nmes, 2 szobás,
belvárosi, határozotthatáro
zatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 448) 

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nmes,
összkomfortos, távfűtéses, fel
újított, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne 5060
nmes, 2,53 szobás, nem liftes

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• a zenekar művészeti munkájának segítése
• angol nyelvű levelezés, szerződéskötés

bonyolítása
• kapcsolattartás a zenekar fellépéseinek

szervezőivel, vendégművészekkel
• programszervezés
• szakmai beszámolók készítése
nyilvántartások alapján

• pályázati anyagok előkészítése
• kapcsolattartás szponzorokkal;
protokollfeladatok

Pályázati feltételek:
• főiskolai végzettség
• MS Office (irodai alkalmazások) 

gyakorlott szintű ismerete 
• tárgyalóképes angolnyelv-tudás 
• a munkakörbe tartozó feladatok ellátásában

szerzett 1-3 év szakmai tapasztalat

Bérezés: megállapodás szerint. 

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától
tölthető be. A jelentkezéseket 2021. október 1-ig várjuk
az office@gyfz.hu címen. A teljes pályázati felhívás a
gyfz.hu/hu/palyazatok oldalon olvasható. 

A Győri Filharmonikus Zenekar 
PÁLYÁZATOT HIRDET 
IGAZGATÓI ASSZISZTENS 
munkakörbe

MOST DÍJMENTESEN 
megszabadulhat feleslegessé vált
holmijától kihelyezett szelektív
HULLADÉKGYŰJTŐ PONTUNKBAN!
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A GYHG Nonprofit Kft. Szabó Jenő önkor-
mányzati képviselő kérésére és támogatásával
a háztartásokban felhalmozódott lom jellegű
hulladékok elhelyezésére gyűjtőpontot üze-
meltet egyszeri alkalommal. A hulladék átvé-
telére kizárólag a gyűjtőhelyen van lehetőség.
Itt elhelyezhet elektronikai, fém, papír, mű-
anyag hulladékot, nyesedéket, építési törme-
léket, csomagolóanyagokat, bútorokat, be-
rendezési tárgyakat stb. (Kivéve a veszélyes
hulladéknak számító anyagokat!)

Az ideiglenes gyűjtőpont nyitvatartása:
2021. szeptember 25.,
szombat 8 és 16 óra között
Helyszín: Győr, Tas vezér utca–
Koroncói út (LaVill Kft. parkoló)
Érkezés a Kisdobos u. felől
Távozás a Koroncói út felé

A hulladék elhelyezéséhez 
HOZZA MAGÁVAL:
• korábban kiadott

Győr Kártyáját
• vagy lakcímkártyáját
• vagy hulladék-

díj-számláját.´́
´́

´́

házban 3. emeletig lévő, hatá
rozotthatározatlan idejű ady
városi bérleményre. Tartozás ki
zárva. (Hirdetésszám: 469) 

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nmes, összkomfortos, távfű
téses, felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 36 nmes, 2 szobás, ha
tározotthatározatlan idejű
bérleményre. Bán Aladár u.,
Sziget, Újváros, Gyárváros ki
zárva. (Hirdetésszám: 470)

Adyvárosi, 3 szobás, 62 nm
es, összkomfortos, határozott
idejű bérleti szerződéses la
kást cserélne 4550 nmes, 2
szobás, határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 756)

Nádorvárosi, 1 szobás, 35 nm
es, komfortos, egyedi gázfűté
ses, teljesen felújított, határo
zott bérleti szerződéses lakást
cserélne nagyobb, határozott
idejű bérleményre. Kossuth ut
ca kizárva. (Hirdetésszám: 431)
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Sok-sok évvel ezelőtt az édesapjától vet-
tem először szőlőt egy januári piacon.
Emlékszem, jót mosolygott csodálkozá-

somat látva, s elmesélte, hogyan hűti a hibát-
lan fürtöket, hogy tél közepén is pont olyanok
legyenek, mintha frissen szüretelték volna. Fia,
Varga Zoltán matematikát, fizikát és informa-
tikát tanított egy győri középiskolában, s csak
apja halála után döntött úgy: életmódot vált.

„Negyvenkét évesen vágtam bele, hat éve csiná-
lom. A piacon kérdezik, hogy bírom a rengeteg
munkát... Nekem ez igazából játék, sokismeret-
lenes csapatjáték. Vásárlók, termelők, természet,
egymás örömére játszunk. A legnehezebb stra-
tégiát próbálom követni, azt, hogy mindenki
nyerjen. Matematikából megtanultam a kreati-
vitást, a pontosságot, az összefüggések meglá-
tását, a logikus gondolkodást. Fizikából a termé-
szet törvényeit, a tudomány iránti alázatot, in-
formatikából pedig azt, hogyan kell modern esz-
közökkel kommunikálni, s hogy milyen gyorsan
változik a világ. Ezt mind tudom hasznosítani a
gyümölcstermesztésben is. Én a szőlő szolgája

Az ókori görögök az agórát megszentelt területnek tartották, ahová a bű-
nösök nem léphettek be. Ez volt a város társadalmi és kereskedelmi köz-
pontja. S bár azóta eltelt két és fél évezred, valami nem változott. Az igazi
piac ma is több, mint pusztán kereskedelmi helyszín. Sorozatunkban en-
nek próbálunk utánajárni a belvárosi piacon.

MATEKTANÁR A SZŐLŐBEN

vagyok és szeretem a természetközeli életet. Itt
saját magamnak tervezek, saját magam szenve-
dem el a veszteséget. Kitágult a világ, teljesen
más embereket ismertem meg.”

Amikor Zoltán átvette a munkát, már volt ben-
ne gyakorlata.  

„Kisbabaként a dédapám tologatott a kocsiban,
szerintem ő rontott el engem, olyanokat mond-
hatott, mesélhetett, ami a vérembe ivódott. Pár
év múltán a nagypapa szőlőjében kellett dolgoz-
gatni, majd apunak segítettem. Ott ő volt a főnök,
s ebből aztán voltak összetűzéseink, mert nekem
nem mindig felelt meg a segédmunka. Csak ami-
kor elment, tudatosult bennem, milyen jó lenne
még vele dolgozni. Most már rajtam múlik. Egy
csomó dolgot megváltoztattam, például a perme-
tezést korszerűbbé tettem, új áru került a piacra
és sokkal jobb minőségű a szőlő is.”

A vállalkozásba az egész család besegít. Bár a
gyerekek még tanulnak, de azért kiveszik a ré-
szüket a munkából. Lánya és felesége szomba-
tonként a vásárcsarnokban árul. Édesanyja
most épp a szüretelőkkel dolgozik. Saszla, otel-
ló, kékfrankos, Turán és Néró terem hét hektá-

ron. Zoltán egyetlen régi tövet sem vágott ki,
csupán a termesztés módján és a feldolgozá-
sán változtatott. A legöregebb szőlője 57 éves,
olyan tápanyagokat szippant fel a földből, amit
a többinek esélye sincs elérni. Ez teszi egyedivé
az ízét, ezt szeretik benne a vásárlók is. Azt
mondja: ilyen megbecsült szőlőcske nincs is ta-
lán a környéken.

Olyan vásárlói réteget sikerült elérnie, akiknek az
igénye és az általa kínált termék egymásra talált.
Csemegeszőlőt, friss mustot, homoktövist, szőlő
alapú gyümölcsleveket készít. Felesége pedig ti-
zenhatféle szörpöt a málnától a mentás bodzán,
levendulán, rebarbarán át a citrom- és hársfa -
virágszörpig. Aki egyszer megkóstolja, mindig
visszatér. Kapható még náluk szőlőmagőrlemény,
ami jót tesz a szívnek és az érrendszernek.  

S hogy hiányzik-e neki a tanítás? Két középisko-
lás gyermekével természetesen matekozik.
Egyébként a gyümölcstermesztés olyan teljes
körű elfoglaltságot ad, amiben ki tud teljesedni.

„Minden pillanatát szeretem, nincs két egyforma
napom. A hét napból ötöt egyedül töltök a birto-
kon, így a piac ad lehetőséget a társadalmi életre.
A piac számomra és a vásárlóim számára is élet-
forma. Az a közösségi tér, ahol hetente összejön-
nek az emberek, akik értékesnek találják arra a
másikat, hogy megosszák a gondolataikat, érzé-
seiket, mindazt ami velük történt. Ez pótolja azt
a hiányt, amit a tanítás elhagyása okozott.”

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Vig Norbert
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A Győri Rendőrkapitányság ideiglenes forgalomkorlátozást rendelt el az Arrabona Futófesztivál
ideje alatt. Szeptember 25-én reggel 8 és 12 óra között az Ifjúság körút Szigethy Attila út és
Földes Gábor utca közötti szakaszán, valamint fél 10 és 12 óra között az Ifjúság körút Földes
Gábor utca és Kodály Zoltán utca közötti szakaszán mindennemű jármű közlekedése tilos lesz! 

A lezárás miatt 8 óra és 12 óra között a 9A és a 19A jelzésű autóbuszjáratok terelőútvonalon
közlekednek: A Kodály Zoltán utca megfelelő kiszolgálása érdekében a 9A jelzésű autóbusz -
járatok a Fehérvári út – Szauter utca – Tihanyi Árpád út – Ifjúság körút – Kodály Zoltán utca
útvonalon, a 19A jelzésű autóbuszjáratok a Kodály Zoltán utca – Ifjúság körút – Tihanyi Árpád
út – Szauter utca – Fehérvári út útvonalon közlekednek. A terelés következtében mindkét vonal
esetében mindkét irányban kimaradnak az Ifjúság körút 49., az Ifjúság körút, Földes Gábor utca
és a Szigethy Attila út, Fehérvári út megállóhelyek.

FORGALOMKORLÁTOZÁS A FUTÁS ALATT

Brassóban szeptember 6-án megkezdődött a
Zöld városok fórum, ami szeptember 12-ig tart.
A fórum keretében több mint 30 helyen több
mint 100 rendezvény lesz. A rendezvény célja az,
hogy Brassó Románia zöld fővárosává váljon.

Colmar városa azzal segíti a háztartási hulladé-
kok mennyiségének csökkentését, hogy ingye-
nesen tojótyúkpárokat oszt a lakosoknak, akik az
otthoni biohulladék-gyűjtésben segítenek. 

Szeptember 12-én ünnepélyes ceremónia ke-
retében erősítette meg a korábban is gyümöl-
csöző kapcsolatát Győr Megyei Jogú Város és
Dunaszerdahely. A két település küldöttsége a
dunaszerdahelyi városházán találkozott, ahol
dr. Dézsi Csaba András győri és dr. Hájos Zoltán
dunaszerdahelyi polgármester látta el kézje-
gyével a testvérvárosi szerződést.

Bajorország kitűzött célja, hogy 2040-re
klíma semleges legyen. Ingolstadt ennél szi-
gorúbb célt fogalmazott meg saját magának:
a város már 2030-ra szeretné elérni a klíma-
semlegességet. 

A Kuopio Ifjúsági Kereskedelmi Kamara Kuopio
témájú kifestőkönyvet adott ki  Kuopio városá-
val és a régió cégeivel és szervezeteivel együtt.
A kifestőkönyvet ingyenesen kiosztják minden
gyermeknek, aki augusztusban kezdi meg az
óvodát a városban. 

Nof Hagalilben hivatalosan bejelentették: a
light rail (könnyűvasút, ami a villamos és a met-
ró kombinációjának felel meg) projektet to-
vábbra is a tervek szerint hajtják végre. A be-
ruházás becsült értéke 8 milliárd sékel.

Nyizsnyij Novgorodban a város hőszolgáltató
szervezetei határidő előtt megkezdték a hő-
szolgáltatást a kórházaknak, óvodáknak és
más szociális intézményeknek.

Idén október 27-én és 28-án rendezik meg
Lengyelország legrangosabb gazdasági és
technológiai eseményét, az Impact'21-et a
poznani nemzetközi vásár területén.

A „Santo” tájfun hatására az utóbbi időben
számos vonatot kellett felfüggeszteni Wuhan
város területén. A felfüggesztett vonatok lis-
táját folyamatosan frissítik. A tájfun egyéb-
ként a Csendes-óceán északnyugati részén
keletkezett, intenzitása szerencsére fokoza-
tosan gyengül.

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP
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Ahosszú, fárasztó utazásért kárpótol a
másnap reggeli ébredés. Csíkborzsova
faluszéli kis házának kertjéből körbenéz-

ve nemcsak a távolba tekintő szem pihenhet
meg a mezőkön és a havasokon. A csend és a
nyugalom az időtlenség boldog érzetét kelti és
messzire űzi a hétköznapok nyomasztó gondjait.

Csíkszeredában érdemes meglátogatni a Mikó-
várat. A település legrégebbi épülete ad ott-
hont a Csíki Székely Múzeumnak, melynek ál-
landó kiállításai közül a várostörténeti a gyere-
keket is képes lekötni. Bevásárolhatunk az idén
megújult szeredai piacon, nyár derekán a hatal-
mas szemű, mézédes cseresznyét 12 lejért, az
érett sárgabarackot 7-8 lejért kínálták a mold-
vai árusok. (1 lej mintegy 72 forint.) A Nyárád
mentéről érkezett magyar gazdák nagyméretű
paradicsomot, paprikát, hagymát és leveszöld-
séget árulnak. A csarnokban juhtúrót és sajtot,
valamint kovászos, pityókás kenyeret kapunk.

S ha már a gyomrunknál tartunk. Erdélyi csor-
ba, paraszt csorba, növendék csorba, zöldséges
csorba. Ahány ház, ahány étterem, annyi készí-
tési mód. Mi a tárkonyos változatot szerettük
legjobban. Gasztronómiai bakancslistánkon pi-
pa került az ordás puliszka mellé is. Finomnak
és laktatónak bizonyult, akárcsak a töltelékes
káposzta. Szintén kihagyhatatlan az eredeti
kürtőskalács, amit erdei málnás változatban is
sikerült megkóstolni. 

A Székelyudvarhely melletti Szejkefürdőn találha-
tó Mini Erdély Parkban híres történelmi épületek
és középkori várak makettjeit láthatjuk. Már nyitás
után is sok a látogató, de több körülöttünk a ro-
mán szó, mint a magyar. A Covid itt így érezteti ha-
tását: kevés az anyaországi vendég, viszont meg-
élénkült a belföldi turizmus, Románia minden ré-
széről érkeznek, de különösen sok a bukaresti jel-
zésű gépkocsi. Ámulatba ejtő közelről látni Vajda-
hunyad vagy Déva várának kicsinyített mását, a
régi magyar főúri kastélyokat és az erődtemplo-
mokat. A szabadtéri kiállításnak győri vonatkozása
is van, ugyanis Németh Hajnal Auróra képző- és
iparművész részt vett a makettek készítésében. 
A parktól pár száz méterre találjuk a Székelyföld

MEDVÉVEL VÉDETT TERÜLET

Szerző és fotó: J. Kovács Andrea leírását adó XIX. századi író, Orbán Balázs sírját,
amihez székelykapuk során át juthatunk föl.

Medvével védett terület – hirdeti a felirat a di-
vatpólón, s valóban Erdélyben, Székelyföldön
ma ez a valóság. A barnamedve túlszaporodását
jelzi ember és vadállat mindennapossá vált ta-
lálkozása erdőn, legelőn, autóúton, faluban és
városban. Ami a helybélieknek rettegést, ve-
szélyt, anyagi károkat, az a turistáknak kíváncsi-
ságot, borzongató izgalmat, valódi kihívást je-
lent. A mi mackónk a Szent Anna-tóhoz vezető

út szélén álldogált. Érdeklődve figyelte az autó-
kat, majd leült és modelleket megszégyenítő
pózokban várta a fotózást. Másnap pár kilomé-
terrel arrébb, az út túloldalán feküdt, unottan
nézte az előtte elhaladókat. Őt látva nehéz el-
képzelni az olyan őrjöngő fenevadat, amelyik bi-
zony ottlétünk alatt is emberre támadt. 

A Szent Anna-tavon csónakázva szinte harapni
lehet a levegőt, a csöndet már nem, mert hét-
vége lévén sokan vagyunk. Bár ez semmi ahhoz
a tömeghez képest, ami a Gyilkos-tónál fogad
bennünket. 

A Békás-szorostól a Gyimesekbe vezető erdei
út a sok esőtől csak terepjáróval ajánlott, így
aztán normál közúton autókázunk az ezeréves
határhoz. Visszafelé megállunk a gyimesfelső-

loki bobpályánál. Az 1300 méter hosszú pálya
160 méter szintkülönbséget ölel fel. Már a lát-
ványért is megéri felülni egy körre, az adrena-
linról nem is beszélve.

A világörökség listáján hét erdélyi erődtemplomos
falu szerepel, közülük a székelyderzsit és a prázs-
márit ejtettük utunkba. Az erdélyi szászokat a ma-
gyar királyok telepítették le még a messzi XIII. szá-
zadban. A török, tatár betörésektől tartva temp-
lomaikat vastag fallal vették körül, melyeken gyi-
lokjáró és lőrések voltak. Ide rakták az egyes csa-
ládok az élelmiszerkészleteiket. A több szinten
egymás fölé épített szalonnakamrákat faállvány-
zaton lehetett megközelíteni. Veszély idején be-
költözött az egész falu. Prázsmáron 275 ilyen he-
lyiség volt, s a mai napig épségben fennmaradtak.
A székelyderzsi kapus néni szerint pedig a helyiek
egy része még mindig ott tartja a szalonnáját! 

Hazafelé a Maros völgyében vezető utunkat
megkoronázza a marosvécsi Kemény-kastély.
Bár a gyönyörű reneszánsz épületet idő hiá-
nyában most nem tudjuk belülről megnézni, de
a vár körüli tölgyligetben megcsodáljuk az Er-
délyi Helikon asztalát. A Kemény János által
alapított irodalmi szerveződés a két világhábo-
rú között az erdélyi magyar írókat hozta össze.
Ugyancsak itt találjuk Wass Albert sírját.

S hogy ne üres kézzel érkezzünk haza, a cso-
magtartóban helyet szorítunk néhány kiló áfo-
nyának. A medveveszély, valamint a hűvös idő
miatt később érő erdei csemegéhez most nem
könnyű hozzájutni, de megéri a keresgélés. Hi-
deg téli napokon bizony jól fog esni a zamatos
áfonyaszörp, a pálinkával és fűszerekkel kevert
varázsitalról nem is beszélve.

Erdély – igaz mese gyerekeknek és felnőtteknek dicső múltról és re-
ményteli jövőről. Valódi kaland a jelenben a természeti szépségekre, a
kulturális élményekre, a házias ízekre, a jó szóra, a szíves vendég -
látásra vágyóknak. 

SZÉKELYFÖLDI ÚTI MORZSÁK 
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És miért is vagyunk mi a legjobbak a felnõttoktatásban?

*Megfelelő képesítés beszámításával és osztályozó vizsgák lehetőségével.

1. Intézményünk a felnőttoktatásra specializálódott. 2. 8 osztállyal is jelentkezhetsz. 3. 16 éves kortól jelentkezhetsz és
felső korhatár nincs.4. Munka mellett, heti két délutáni elfoglaltsággal. 5.Végzős diákjainknak kifejezetten érettségi

vizsgákra felkészítő digitális tananyagokat készítettünk, melyek már a beiratkozástól hozzáférhetővé válhatnak. 6. Diák-
igazolvány, családi pótlék, illetve egyéb kedvezmények igényelhetőek. 7. A négy kötelező érettségi tantárgy mellett az ötö-

diket saját magad választhatod. 8. És végül a diákjainknak ballagást és bankettet szervezünk, így háláljuk meg a bizalmukat.
www.tudasfagimnazium.hu
Facebook: Tudásfa Gimnázium
tudasfagimnazium@gmail.com
Tel.: 20/531-0668, 20/237-9035

ÉRETTSÉGI AKÁR 1-2-3 ÉV ALATT*

A beiratkozás már elkezdôdött!    Várjuk minden kedves új diákunkat! TUDÁSFA GIMNÁZIUM 

MEGÚJULTUNK!

Az EWT Fleet Kft. tulajdonosai azt vallják, ná-
luk nem szolgáltatást vásárolnak az ügyfe-
lek, hanem megoldást találnak a problémá-

ikra. A cég fő célja, hogy elnyerjék az ügyfelek bi-
zalmát, akik számára kiemelkedő, prémium ki-
szolgálást nyújtanak, gyors, pontos, maximális
ügyintézését biztosítanak számukra. És hogy mi-
ért pont az EWT Fleet-től béreljünk autót, annak
számos oka van: mivel márkafüggetlenek, kivá-
laszthatjuk, hogy pontosan milyen autót szeret-
nénk (gyártót, típust, modellt) a személyes vagy
az üzleti céljainknak megfelelően. Új, fiatal, minő-
ségi, megbízható prémium autók között válogat-
hatunk. Rugalmas, egyszerű, személyre szabott
szolgáltatási csomagokat kínálnak. Akár prémium
szolgáltatást vagy akár az alapszolgáltatást vesz-
szük igénybe, a havi díj a szolgáltatásokhoz tarto-
zó valamennyi költséget magában foglalja. Ez vál-
tozatlan marad a szerződés végéig, a futamidő

MEGOLDÁS A PROBLÉMÁKRAKi ne szeretne olyan céggel együtt-
működni, ahol már az első pillanattól
kezdve kiemelt ügyfélként kezelik és
egyedi igényeinek megvalósítására
törekednek? Az EWT Fleet flottakeze-
lő fő filozófiája a kiemelt ügyfélkeze-
lés és a lehető legjobb együttműkö-
dési viszony kialakítása partnereivel.

ÉLMÉNYAUTÓK AZ EWT FLEET-TŐL

alatt minden hónapban azonos a bérleti díj, tehát
nincsenek járulékos költségek. Amennyiben autót
bérelünk, mentesülünk a gépkocsi tulajdonosát
terhelő kiadásoktól, az adóktól, a biztosításoktól,
valamint a szervizelés költségétől, és így akár
évente lecserélhetjük a járművet.

Egyre több kkv is használja motivációs eszköz-
ként, a juttatási csomag részeként az autókat.
A tartós bérlet azon vállalkozásoknak hasznos,

amelyek nem akarnak tőkét kivonni a működé-
sükből. A „céges autó” bérleti díja elszámolható
költségként, az áfája vissza igényelhető, ha üz-
leti célra használják.

Amennyiben autóbérlésben, flottakezelésben
gondolkozunk, érdemes felkeresni az EWT Fle-
et céget, amely egy lendületesen fejlődő, dina-
mikus csapat, és jellemző rájuk a szinte baráti
kapcsolattartás. (x)



2021. szeptember 17.30



312021. szeptember 17.

Avégzős fiataloknak és szüleiknek mint -
egy harminc kiállító segít a nagy nap ter-
vezésében és megvalósításában. De mit

is láthatunk az online térben? Fotóstúdiók és
fotográfusok mutatkoznak be az osztályoknak,
hogy a tabló és a tablóképek valóban úgy sike-
rüljenek, ahogy azt a diákok megálmodták.

Ismert divatáruüzletek és ruhaszalonok kínálják
minőségi alkalmi ruháikat, cipőiket a szalagava-
tóra és magára a ballagásra. Itt érdemes elolvas-
ni a divattervező gondolatait: „A ballagás szak-
rális esemény, egy olyan út, amelyen végigha-
ladva elhagyjátok a régit és valami új felé veszi-
tek az irányt. Azzal a közösséggel, amellyel hosz-
szú időt együtt töltve haladtatok, most annak
jelképes lezárásához érkeztetek, megkezdtétek
a készülődést, öltözéket választotok” – írja, majd
ezután hasznos tanácsokat ad a választáshoz.
Már most lefoglalható az ünnepi ebéd időpont-
ja és menüje, elég kiválasztani a megfelelő

BALLAGÁSI KIÁLLÍTÁS HÁROM DIMENZIÓBAN
Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

Ballagási kiállítást rendezett a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A tárlat az előző
évekhez hasonlóan a virtuális térben látogatható.

helyszínt. Ugyancsak kedvünkre válogathatunk
a jobbnál jobb ajándékötletek közül, legyen szó
akár virágról, tortáról, egyedi ékszerről vagy
kreatív ötletekről. A kiállításon találunk még
szépítészeti és korrepetálási lehetőséget,

pszichológust, valamint bemutatkozik a Szé-
chenyi István Egyetem. (x)

A látogatók itt léphetnek be a tárlatra:
https://gymsmkik.hu/ballagasikiallitas2021
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„A gyógytornász akkor lép be a képbe, amikor a betegnek panasza van. Sajnos
a legtöbben megvárják, hogy megfájduljon valamely testrészük, és csak azután
jelentkeznek” – hangsúlyozza Kiss Zsófia gyógytornász, pilatesoktató, a
Sport&Balance Rehabilitációs és Terápiás Központ munkatársa. Pedig a gyógy-
tornának a megelőzésben is fontos szerep juthatna. „Elsősorban a prevenció-
ban kellene használnunk a gyógytornát. Ehhez kapcsolódik a kedvenc mottóm
is, amely szerint a megelőzés jobb, mint a gyógyulás. Hiszen már akkor érde-
mes foglalkoznunk a testünkkel, amikor még nincs panaszunk.”

A gyógytornában is nagyon fontos a holisztikus szemlélet, vagyis az egész
test vizsgálata. „Ha az adott páciens panasszal keres meg minket, alaposan
kikérdezzük, kivizsgáljuk, hogy feltérképezhessük a probléma lehetséges
okát. Hiszen lehet valakinek térdfájdalma, amit akár lúdtalp vagy csípő-
probléma is okozhat. Emiatt megváltozik a test fiziológiás terhelése, ami
miatt kompenzálnia kell. Ezért kell a teljes testet vizsgálnunk, és feltárnunk
a probléma gyökerét” – emeli ki Kiss Zsófia. 

A megfelelő gyógyuláshoz türelemre is szükség van, bár érthetően sokan
gyorsítanák fel a folyamatot. „A türelem és a kitartás valóban nagyon fon-
tosak, hiszen amit évek alatt rontottunk el, ott időt kell hagyni magunknak
a gyógyulásra is.” Éppen ezért az is fontos, hogy a számunkra megfelelő
mozgásformát válasszuk ki, amiben szintén segítségünkre lehet a
Sport&Balance Rehabilitációs és Terápiás Központ csapata. (x)

Egyre többen sportolnak az elmúlt esztendőkben, ami a testet és a lelket is neveli. A sport többek között
kitartásra nevel és célokat ad, de a bemelegítés hiánya, vagy akár a genetika sérüléseket eredményezhet.
A sérülések kezelésében és a teljes felépülésben a gyógytornának is fontos szerep juthat. 

HASZNÁLJUK MEGELŐZÉSRE A GYÓGYTORNÁT!
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Lezárult a Városi Diákfórum és a győri önkormányzat
által a jubileumi évben meghirdetett 750 Ifjúsági fo-
tópályázat. A beérkezett pályaműveket dr. Dézsi Csaba
András polgármester, Herold Emese ifjúsági referens
és Herkely Ákos, a Győr 750 programsorozat koordi-
nátora zsűrizte.

Az első helyezett Vig Norbert lett, Vihar után című
alkotásával. Ábrahám Kitti Jubileumi tükröződés cí-
met viselő fotója a második, míg König Zsófia Híd
a távolban című fotójával harmadik helyezést ért el.
A fődíj egy páros hőlégballonos repülés volt, a má-
sik két dobogós értékes ajándékcsomaggal gazda-
godott.

A nagy érdeklődésre való tekintettel a Városi Diák-
fórum a későbbiekben újra meg szeretné hirdetni a
pályázatot.

SIKERREL ZÁRULT 
A 750 IFJÚSÁGI 
FOTÓPÁLYÁZAT

Vihar után

Híd a távolban

Jubileumi tükröződés
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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
SZEPTEMBER 18. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
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
09:30 20 éves a Friends Big Band – jubileumi koncert
11:00 Nyugdíjas Egyetem – légikatasztrófák nyomában
12:15 Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
13:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
14:00 Nyugdíjas Egyetem – kis képes kerékpártörténet
15:00 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Pajta Bisztró
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 A hetedik – dokumentumfilm
21:00 Szelíd szeretettel élni életünket – Sinkovits Imre színművész
22:10 A magyarság totemállatainak nyomában – ismeretterjesztő film
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

SZEPTEMBER 19. VASÁRNAP   

06:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
07:00 Nyugdíjas Egyetem – A lovaglás fél egészség
08:00 A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
09:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
09:30 Építech – házépítők magazinja
10:00 A Szulejmán titok – dokumentumfilm
11:00 Credo – katolikus krónika
11:30 Az egészséges táplálkozás –

vendégünk dr. Boncz Ágota endokrinológus
12:10 Visszanéző – portréfilm Ferenczes István költőről
13:00 Kertbarát – kertbarátok magazinja
13:45 Konkrét – hírháttér műsor
14:00 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm
14:55 Gázfröccs – autós magazin
15:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
16:00 A Pogány Madonna – magyar krimi–akció-vígjáték (12)
17:40 Egy malomban őrlünk – kisfilm
18:00 Mi odafent szoktunk elszámolni –

dokumentumfilm Esterházy Móricról
19:00 Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
19:15 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
19:30 Egy kilincstől a villanymozdonyig… –

Simon Károly ipari formatervező
20:30 Gázfröccs – autós magazin
21:00 Költöző madarak – dokumentumfilm
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Iza és Krisztián – tévéjáték (16)

SZEPTEMBER 20. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Nyugdíjas Egyetem – energiahatékony elektromos járművek
09:00 Credo – katolikus krónika
09:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Építech – házépítők magazinja
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig –

szintetikus növényvédő szerek
12:15 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Itt járok köztetek –

750 másodperc híres győriek társaságában
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Credo – katolikus krónika
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kvantum – tudományos magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

SZEPTEMBER 21. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Credo – katolikus krónika
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 Az idő vasfoga – dokumentumfilm
10:10 Az óra – kisfilm
10:30 Remeteidő – dokumentumfilm
11:05 A szenátor fodrásza – dokumentumfilm

SZEPTEMBER 18-TŐL 24-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

Sokorói kilátótúrát szervez a Győri Vasutas
Természetjáró Egyesület szeptember 19-én
a Pannonhalmi-dombságon, 10, 20 és 50
km-es távokon. Bővebb felvilágosítás:
https://gyvte.hu, tel.: 70/258-5098, e-mail:
istvan.csuka@gmail.com. > > >

Zenés áhítat lesz a nádorvárosi evangélikus
templomban szeptember 23-án 18 órától.
Elhangzik J. S. Bach 56. kantátája, melyet
Melkovics Zoltán ad elő, a Kamarazenekart
és a Pedagógus Énekkart Katona Tibor ve-
zényli. > > >

Az Emeljünk magasba minél több gyereket
országos mozgalomhoz szeptember 25-én
Győrújbaráton, a Barátság parkban lehet csat-
lakozni 10 órától. A rekordkísérlet mellett csa-
ládi programok várják az érdeklődőket. > > >

Családi napot tartanak szeptember 25-én 15
órától a Bercsényi ligetben, a régi piac terüle-
tén. 15 órától fellép a Kisalföld Táncegyüttes,
Szigeti Ferenc magyarnóta- és dalénekes, Ba-
ranyai István prímás és zenekara, 18 órától a
Hoppáré ad koncertet. > > >

A szív világnapja alkalmából az Új Kezdet
Életmódközpont Szabadhegyen az egészség
8 alapelvét mutatja be 8 állomáson keresztül
szeptember 26-án 14–17 óra között. > > >

12:15 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Azori-szigetek – kisfilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Mit ér a tér? – terek, helyek, emberek
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

SZEPTEMBER 22. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Kvantum – tudományos magazin
10:35 Építech – házépítők magazinja
11:00 A magyarság totemállatainak nyomában –

ismeretterjesztő film
12:15 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Építech – házépítők magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

SZEPTEMBER 23. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Amíg a kard ki nem hull a kezünkből...! – dokumentumfilm
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Konkrét – hírháttér műsor
08:40 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Pajta Bisztró
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Az egészséges táplálkozás –

Dr. Boncz Ágota belgyógyász–endokrinológus
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 A növénynemesítéstől a növényvédelemig –

az ökológiai gazdálkodás ellenőrzése
12:15 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Egy nap a világ – Tel-Aviv / útifilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
20:40 Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
21:40 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

SZEPTEMBER 24. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Baletthétfő – a Győri Balett műsora
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Konkrét – hírháttér műsor
09:40 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Natura Túra – ismeretterjesztő film
11:00 A teljesség felé – Katona Katalin ötvösművész
12:15 Válogatás korábbi műsorainkból 
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Az elvarázsolt dollár – magyar krimi–akció–vígjáték (12)
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

AJÁNLJUK!

Ki ne ismerné Pásztor Erzsit, mindenki
Janka nénijét? Most személyesen is meg-
ismerhetik Pannonhalmán a Kazinczy
Ferenc Művelődési Házban, ugyanis
szeptember 30-án 18 órakor a nagy si-
kerű Pannon esték vendégeként mesél
éle téről a Kossuth-díjas színművésznő.
Jegyek kaphatók a Pannonhalma Por-
tán (Pannonhalma, Mátyás király utca 3.)
és a győri Látogatóközpontban (Győr,
Baross Gábor út 21.). (x) 
www.pannonhalma.hu

ÚJRA PANNON ESTÉK!
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Évek óta hagyomány, hogy a Fűzy Ákos–
Tapodi Péter-emlékmérkőzésen a Sop-
ron Basket együttesével játszik az UNI

Győr MÉLY-ÚT női kosárlabdacsapata. Így volt
ez a 2013. szeptember 7-én történt buszbal-
eset nyolcadik évfordulóján is.  A találkozóra
mindkét gárda tartalékosan állt fel, végül a
Sopron nyert 80–67-re. A klubvezetés a szo-
kásoknak megfelelően elismeréseket adott át
az elmúlt idény legjobbjainak.

Faluvégi Dorottyának, a csapat válogatott ké-
zilabdázójának eltört az ujja a keddi találko-
zón. A klub honlapján Balog Péter csapator-

vos elmondta, hogy az újonc Vasas SC ellen 41–
21-re megnyert meccs első félidejének vége felé
sáncolás közben sérült meg a jobbszélső gyűrűs-
ujja a bal kezén.  Szerdán meg is műtötték a játé-
kost, aki körülbelül nyolc hét múlva térhet vissza a
pályára. „A legjobbunkat akartuk nyújtani a Vasas
ellen. Vannak dolgok, amikben javulnunk kell, de
tudtunk gyakorolni a mérkőzésen. Sajnos egy kicsit
keserű a szánk íze, hiszen Faluvégi Dorottyának ko-
moly sérülése lett, amely beárnyékolja a győzelmet"
– nyilatkozta Ambros Martin vezetőedző.

Az ETO FC Győr NB II-es labdarúgócsapatának kapi-
tánya, Priskin Tamás a DVTK elleni bajnokin porc -
sérülést szenvedett, így Faluvégihez hasonlóan rá is
hat-nyolc hét kihagyás vár. A válogatott csatárt pén-
teken műtik.

„Volt már korábban is ilyen sérülésem, úgyhogy
tisztában vagyok vele, hogy mivel jár. Örülök, hogy
ennyivel megúsztam, mert rosszabbra számítot-
tam. Ha arra gondolok, hogy ez a másfél hónap jó-
val rövidebb kihagyás, mint ha hét-nyolc hónap
lett volna, máris könnyebb elfogadni. Már most
azon vagyok, hogy minél előbb elkezdhessem a
rehabilitációt, és utána rövid időn belül újra a pá-
lyán lehessek. Az ETO korábban megsérült játéko-
sát, Barna Szabolcsot hétfőn Budapesten meg-
műtötték, felépülése több hónapig tarthat.  

A LEGJOBBAKAT DÍJAZTÁK AZ EMLÉKMECCSEN
A díjazottak: Perl Zsófia (Egyetemi bajnokság),
Révész Boróka (NB I/B), Mihály Emma (U18),
Szabó Laura (U16), Kozma Kata (U14), Rigó
Dorina (U14/B), Gálos Hanna (U12), Nagy Judit
(U11, Villámló Tigrisek A), Büki Lili (U11, Har-
cias Kenguruk), Kovacsics Emma (U11, Feke-
tés Darazsak), Rasztovics Boglárka (U11, Vil-
lámló Tigrisek B), Bélafalvi Dóra és Lép Izabel-
la (legjobban fejlődő játékosok). Az év után-
pótlás-játékosa (Fűzy Ákos-díj): Dombai Réka,

az év utánpótlásedzője (Tapodi Péter-díj): Ma-
rosvölgyi Anita.

A Győri Női Kosárlabdáért-emlékérmet Dagmar
Imbergerová, az SZKA technikai vezetője, Szöllősi
Zoltánné, a Győr-nádorvárosi Ének-zenei Általá-
nos Iskola intézményvezetője, és Piszker Tibor, az
akadémia edzője vehette át. A klub köszöntötte
az U19-es világbajnokságon bronzérmet nyert já-
tékosokat, Dombai Rékát és Rozmán Lillát is.

Sűrű volt az elmúlt heti programja a Győri Audi ETO női kézilabdacsapatának. A zöld-fehérek házigazda-
ként 35–29-re legyőzték a címvédő norvég Viperst a Bajnokok Ligája csoportkörének első fordulójában,
szombaton. Az ETO rekordot jelentő, 58 mérkőzésből álló, 2018 januárja óta tartó veretlenségi sorozattal
büszkélkedhet a BL-ben, ebben az időszakban ötven győzelem és nyolc döntetlen a mérleg. A BL-sikert egy
bajnoki győzelem követte, ám az öröm nem lehetett felhőtlen. 

FALUVÉGI ÉS PRISKIN IS
KÉNYSZERPIHENŐN
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Atokiói olimpia és paralimpia után négy
új név került fel a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség dicsőségfalára, amelyen az

örökös bajnokoknak állítanak emléket. A cí-
met az érdemli ki, aki legalább öt világbajno-
ki címet szerez és/vagy olimpiai aranyérmes
lesz. Idén nyáron időrendben Kopasz Bálint,
Tótka Sándor, Kárász Anna, majd a paralimpi-
án diadalmaskodó Kiss Péter Pál tett eleget a
kívánalmaknak, illetve a már korábban is örö-
kös bajnok Bodonyi Dóra neve mellé ezúttal
került oda a márványtáblán az ötkarika.

A tokiói volt magyar kajak-kenu sport má-
sodik legeredményesebb olimpiai szereplé-
se, 3 arany-, 2 ezüst- és 1 bronzéremmel. A
mieink megnyerték a sportági éremtábláza-
tot és a pontversenyt is az olimpián.

Kopasz Bálint K-1 1000 méteren diadal-
maskodott Tokióban – Varga Ádámot meg-
előzve –, ebben a számban, amelyet király-
számnak is neveznek, ezt megelőzően leg-
utóbb 1968-ban, Mexikóvárosban született
magyar győzelem Hesz Mihály révén. Ko-
paszt a nagy előd méltatta, aki meghatódva

Negyedik alkalommal rendezi meg a Mit
Tehetnék Érted Autista Otthon Alapítvány
jótékonysági kispályás focikupáját az ETO
FC Győr támogatásával, a klub edzőköz-
pontjának műfüves pályáin október 9-én.
A 15 perces mérkőzések reggel 8.30-kor
elkezdődnek. A szervezők várják a maxi-
mum 12 fős csapatok jelentkezését, ne-
vezési díj nincs, a részvétel feltétele a
csapatadomány felajánlása, amely teljes
összegével az alapítványt támogatja. Je-
lentkezni szeptember 24. péntek 18 óráig
lehet az apitdr2017@gmail.hu és az iro-
da@eto.hu e-mail-címen. Az induló csa-
patokat négyes csoportokba sorsolják,
így minden együttes legalább három
mérkőzést játszik a tornán, a csoportok-
ból az első két helyezett jut tovább az
egyenes kieséses rendszerbe.

88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

FOCIKUPA AZ AUTISTAOTTHONÉRT

ÉREMESÉLYES GYŐRIEK A VILÁGBAJNOKSÁGON

KOPASZ BÁLINT ÖRÖKÖS BAJNOK
beszélt utódaihoz. „Nagy örömmel néztem
a döntőt, elárulhatom, hogy azóta már
többször is visszanéztem. Gratulálok nek-
tek, átvettétek a stafétabotot” – mondta a
77 éves sportember. A mostani ünnepség
után immár 58 név szerepel az örökös baj-
nokok falán.

A magyar kajak-kenu válogatott győri ver-
senyzőkkel a soraiban ott van a koppenhágai
kajak-kenu világbajnokságon is, amelynek
döntőit szombaton és vasárnap rendezik. A
Graboplast VSE csapatát négyen képviselik
a vb-n. Kopasz Bálint a kajak egyes 1000
méteres száma mellett párosban 500 mé-
teren klubtársával, Erdőssy Csabával harcol
az éremért. Az olimpiai bajnok ezen a távon
tagja a magyar négyes hajónak is.

A győri kenus lányok ezúttal is több szám-
ban állnak rajthoz. Balla Virág az egyes 200
méter mellett 500 méteren párosban Takács
Kincsővel indul, és a mindketten ott lesznek
a magyar kenu négyes hajóban is. A vegyes
párosok között Takács Kincső az MTK-s Ko-
risánszky Dáviddal rajtol a világbajnokságon.
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Szeptember 18–19-én Győrben sportág-
történeti jelentőségű nemzetközi tájéko-
zódási futást rendeznek, hiszen a belvá-

ros ad otthont az egyéni Rövidtávú Országos
és Sprint Váltó Bajnokságnak, egyben világ-
ranglista-futamnak, valamint a Magyar Hon-
védség Tájfutó Bajnokságának is.

A nagyszabású sportrendezvényre több mint
ezerháromszáz sportoló és több száz kísérő ér-
kezik Győrbe az ország minden tájáról. A részt-
vevők két napi küzdelemben, összesen három

futamon döntik el a bajnoki címek sorsát, kü-
lönböző kategóriákban, 10 éves kortól 90 éves
korig. A rendezvény nem tömegfutóverseny,
mert az indítások az egyes kategóriákban 1-2
percenként történnek, így mindkét nap, szinte
reggeltől estig folyamatosan lesznek futók a
kijelölt belvárosi útvonalakon.

A verseny azért is sportágtörténeti, mert Ma-
gyarországon most először lesz a városi tájfu-
tásról élő online közvetítés, valamint a helyszí-
nen LED-falas, látványos kivetítés a város több

pontján. A verseny nemzetközi, a világranglis-
ta-futamra több külföldi neves sportolói is ér-
kezik Szlovákiából, Németországból, Ausztriá-
ból, az esemény egyben a Magyar Honvédség
Tájfutó Országos Bajnoksága is. A verseny kü-
lön érdekessége, hogy a főszponzor – a termé-
szet és a sport kapcsolatát jelképezendő –
több helyen szalmainstallációt készít a város-
ban, melyek egyedivé teszik a futamokat. A fu-
tók életkoruk alapján 14 női és 16 férfi egyéni
bajnoki kategóriában indulnak, a váltón pedig 7
kategóriában. 

A vasárnapi váltóversenyre speciális szabályok
vonatkoznak. A 35 éves kor alattiak 4-4 fős,
korosztály szerinti, vegyes nemű váltóban in-
dulnak, a szeniorok 3 fős, vegyes nemű, a váltó
tagjainak összesített életkora szerint számított
váltó kategóriákban futnak. 

A legfiatalabbaknál, a fiú-lány 14 éves kate-
góriákban akár 9-10 éves sportolók is rajthoz
állnak, a legidősebbek kategóriája a férfi 85
évesek korosztálya, ahol több ilyen korú ver-
senyző is fut majd. A nyílt, lakossági kategó-
riába előzetesen lehet nevezni szeptember
17. péntek 20 óráig a www.e-nevezes.hu in-
ternetes oldalon.

TÁJFUTÓK  A BELVÁROSBAN

SZEPTEMBER 18., 
DUNAKAPU TÉR

10.00: bajnoki kategóriák, 
selejtező  

11.20: egyéni nyílt futam
15.00: bajnoki kategóriák,

döntő  
17.00–18.00:

bajnoki kategóriák, 
döntő elit futam befutói

18.30: bajnoki kategóriák, 
eredményhirdetés

Szeptember 19.,
Egyetemi Campus területe, 
Bahnhof Lapos Tanszék

10.00–14.00: 
bajnoki kategóriák 
váltóversenye, 
több futamban

13.00: nyílt futam, egyéni

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

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
Akció: szeptember 17—23.

Mangalica csemegekolbász

Csirkemellfilé

819 Ft/kg

999 Ft/kg helyett

Giana tonhalsaláta
55 g, 10890,91 Ft/kg

Mangalica sült zsír 1659 Ft/kg
Mangalica kolozsvári 1799 Ft/kg

Pecsenyekacsa

Húsos császárvég 999 Ft/kg
Sertésmáj 320 Ft/kg
S. csont nélküli karaj 1099 Ft/kg
Puha zsírszalonna 499 Ft/kg

3299 Ft/kg

1199 Ft/kg

Csirkemáj 689 Ft/kg
Csirkeszárny 689 Ft/kg
Csirkefarhát 219 Ft/kg

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa nyak 299 Ft/kg
Pecsenyekacsa farhát 189 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,1%-os, 0,5 l, 378 Ft/l

kartonos ár

189 Ft/db

599 Ft/db

Sipőcz Richárd címvédőként vágott neki a +100
kg-os súlycsoport küzdelmeinek a junior judo
Európa-bajnokságon, és esélyeshez méltón,

remek formában versenyzett, majd nyert újabb
aranyérmet. A győri SZESE válogatottja első mecs-
csén a moldovai Bargint, majd a negyeddöntőben a
német Konét verte. A döntőbe jutásért a grúz De-
metrasvili következett, akit bő két perc alatt ippon-
nal győzött le a győri fiú. A döntőben is egy grúz el-
lenfél várt Sipőczre Inaneisvili személyében, és ő is
vesztesen hagyta el a tatamit. Sipőcz Richárd újabb
sikerével a két-két kadét és U23-as Eb-arany után
már kétszeres junior Európa-bajnoknak is mond-
hatja magát, így összesen hat korosztályos konti-
nensbajnoki címe van!

„Az elmúlt időszakban sérüléssel bajlódtam, ezért
nehéz volt az Európa-bajnokság előtti időszak, így
mondhatjuk, hogy egy fél Eb-felkészüléssel sikerült
bajnoki címet szereznem. A sérülés miatt ki kellett
hagynom a nyári Európa-kupa-versenyeket is, és
mindezek után már annak örültem, hogy itt egész-
ségesen elindulhattam” – mondta Sipőcz Richárd.
„A döntő volt messze a legnehezebb mérkőzés, hi-
szen ellenfelemmel ketten kiemelkedtünk a me-
zőnyből, mindkettőnknek van már érme felnőtt vi-
lágversenyről is. A taktika az volt, hogy az arany-
meccs előtti összes küzdelmet megpróbálom gyor-
san lezárni, így marad több erő a fináléra. Hivatalos
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információm nincs arról, hogy mi a rekord a korosz-
tályos Európa-bajnoki címek számában, de biztos,
hogy ez a kontinensen ritkának számít, és azt hi-
szem, a magyar férfi mezőnyben erre korábban
nem volt példa, hogy valaki három korosztályban is
duplázzon" – tette hozzá a SZESE versenyzője, aki-
nek a felkészülésében az utóbbi időben fontos sze-
repet tölt be egy kiegészítő sportág.

„A súlyemelést másfél éve tettük be a felkészülésbe
az edzőmmel, Gyimes Nikolettel. Rengeteget tesz
hozzá a robbanékonysághoz, gyorsasághoz, és ter-
mészetesen a nyers erőhöz, és bizonyos helyzetek-
ben a stabilitáshoz is. A magyar judósok közül első-
ként vágtunk ebbe bele, mára többen követik a pél-
dánkat. Fontos, hogy megfelelő szakember foglalko-
zik velem, hiszen Kaiser Jánostól minden segítséget
megkapok a súlyemelőedzéseken. Nagyon szeret-
tem volna kijutni a tokiói olimpiára, de a tavaszi ko-
ronavírus-fertőzésem miatt végül meghiúsult ez.
Eléggé elkeseredett voltam, hiszen rengeteg mun-
kát, vért-verejtéket beletettem a tokiói részvételbe.
Remélem, ezt a jó formát egy hónap múlva a junior-
vébén is megtudom ismételni, az Eb-aranyak után
most a legfőbb célom, hogy az első világbajnoki cí-
memet is begyűjtsem” – nyilatkozta a hatszoros kor-
osztályos Európa-bajnok a közeljövőbeli terveiről.

Sipőcz Richárd tehát megvédte Európa-bajnoki cí-
mét, Varga Brigitta és Vég Zsombor ezüst-, Sáfrány
Péter bronzérmet szerzett a luxemburgi junior kon-
tinensbajnokságon, amelyen a miénk lett a negye-
dik legeredményesebb válogatott.




