


Komplex felújításon esik át Győr-Szabadhegyen a
József Attila úti háziorvosi rendelő. A gyermekorvosi
és a háziorvosi rendelők közé egy védőnői épületszár-
nyat is felhúznak a szakemberek a TOP-forrásból megvaló-
suló, 523 millió forintos fejlesztés során.
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Szabadhegyen és Kismegyeren összesen
15 ezren élnek, őket ez a háziorvosi és a
gyermekorvosi rendelő szolgálja ki az itte-

ni praxisokkal. A felújítást követően a védőnői
szolgálat a két épület közötti, újonnan épített lé-
tesítményben kap helyet, a rendelők önálló bejá-
ratokkal rendelkeznek majd, viszont az új épület-
egység helyiségeinek elrendezése biztosítja a bel-
ső átjárhatóságot a gyermekorvosi rendelők és a
védőnői tanácsadó irodák között. Megoldódik az
épület akadálymentesítése, a szolgáltatások a fo-
gyatékkal élők számára biztosítottak lesznek.

Az utca elején behajtani tilos tábla jelzi, hogy a
Móra Ferenc tér rendelő felőli szakaszát hétfő dél-
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ÚJ ÉPÜLETSZÁRNYAT KAP
A SZABADHEGYI RENDELŐ

után lezárták a gépjárműforgalom elől, ez a kor-
látozás a munkálatok végéig fennmarad. „Nyilván,
mint minden fejlesztés, ez is jár némi kellemet-
lenséggel. Mivel ez egy egyéves munkafolyamat,
ezért muszáj volt lezárni az utcát. A játszótér és a
művelődési ház azonban továbbra is zavartalanul
használható” – mondta a helyszínen Szeles Sza-
bolcs alpolgármester. Hozzátette, a több mint 520
milliós projekthez az önkormányzat önerőként a
tervezést és a projektmenedzsmentet finanszí-
rozta. Az ideiglenes rendelő Kismegyeren, az Arató
utca 3. szám alatti önkormányzati ingatlanban ka-
pott helyet. Hajszán Gyula és Diligens Tibor ön-
kormányzati képviselők kérik az itt lakók türelmét
és megértését a munkálatok idejére. Mindannyian
egyetértenek abban, hogy egy év után egy min-
den igényt kielégítő rendelőkomplexum várja majd
a városrészekben élőket.

Néhány héten belül hivatalosan is átadják a
Győr-Nyúl-Écs-Pannonhalma kerékpárutat.
Ez a bringaút Kara Ákos országgyűlési képvi-

selő kezdeményezésére épült meg. A hosszúsága
17,7 km, több pihenő is készült az út mentén, és az
építés közben számos, a biztonságot szolgáló elem-
mel egészült ki a projekt.

„Azért kezdeményeztem ennek a kerékpárútnak a meg-
építését, mert biztos voltam abban, hogy nagyon sokan
fogják majd használni. Ez beigazolódott, hiszen már
több ezren kerekeztek végig ezen az új úton. Az építés
alatt nagyon sok fórumot, egyeztetést kezdeményez-
tem az út mellett lakók, valamint kerékpáros szerveze-
tek számára. Ugyanakkor az építtető állami szervezettel
és közlekedésbiztonsági szakemberekkel is folyamatos
volt a kapcsolat. Mindezek eredményeként menet köz-
ben még nagyon sok javaslat beépült a kivitelezés so-
rán. Jelenleg a műszaki bejárások és a szeptemberben
érkezett lakossági hibajelzések javítása zajlik. A projekt
októberi végi zárása előtt még most ismételten kérem,
hogy akinek észrevétele van, jelezze számomra a
kara.akos@fidesz.hu címre.”

NAGYON NÉPSZERU LETT A KERÉKPÁRÚT
Kara Ákos azt is hozzátette, hogy mindent megtesz
azért, hogy a következő országgyűlési ciklusban meg-
épüljön a Ménfőcsanak–Tényő–Sokorópátka kerékpár -
út. „Egyrészt önmagában is ez egy nagyon szép út len-
ne a Sokoró mentén, másfelől viszont a családok szá-
mára is megnyitná az utat a Bakony felé, de a sokoró-
pátkai és ravazdi erdészeti úton keresztül Pannonhal-
ma irányába egy kerékpáros kör is kialakulna. Évekkel
ezelőtt már a Győr–Pannonhalma útvonal tervezésekor
az út későbbi népszerűségében is teljesen biztos vol-
tam, és ennek a mostani új javaslatomnak is biztosan
sok-sok ezer bringás örül majd. Azt prognosztizálom,
hogy a térségünkben a következő 5 évben jelentős
mértékben emelkedni fog a kerékpározók száma, emi-
att is szükség van újabb jelentős fejlesztésekre.”

Kara Ákos azt is elmondta lapunknak, hogy a kezde-
ményezésére – amennyiben az időjárás is engedi –
közös faültetést szerveznek október 2-án, szomba-
ton 14 órakor a Győr–Pannonhalma kerékpárút mel-
lett a győrújbaráti elágazás pihenőjénél. Mindenkit,
aki szeretne részt venni ezen az eseményen, szere-
tettel várnak!
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Miért vált meg a jegyzőtől, miben nem értet-
tek egyet?
Lehet, hogy nem mindenki tudja, de a polgár-
mesteri hivatal jó működéséért a mindenkori
jegyző a felelős. Leültünk jegyző úrral, értékeltük
a hivatal eddigi működését, amelyben én több
szempontból is kivetnivalókat látok. Ezért a vá-
ros érdekében közös megegyezéssel elváltak az
útjaink. Most egy olyan jegyzőt keresünk, aki
építő jelleggel, a nyitott városháza programjának
megfelelően hajlandó és képes a hivatalt vezet-
ni, működését koordinálni. Számos kihívás előtt
állunk, amellett, hogy 2022-ben országgyűlési
választások lesznek, nekünk a pártpolitika fölé
kell emelkednünk, és a város érdekeit kell szem
előtt tartanunk, a polgármesteri hivatal haté-
kony működését kell szolgálnunk.

Polgármester úr, a kúria döntése után mi lesz
az építési tilalommal?
A kúria döntése szerencsére már írásban is
megjelent, ezért a tényeken nem kell vitatkoz-
nom. A kormányhivatal beadványában az sze-
repelt, hogy a változtatási tilalmat azonnali ha-
tállyal és visszamenőlegesen semmisítsék
meg. Ezzel szemben a kúria bölcs döntése úgy
szól: egy városnak joga van a saját szabályait
megalkotni, ezért október 31-re kitolták a tila-
lom törlését. Megfelelő időt hagytak tehát új
szabályozás elindítására. Amennyiben a kor-
mányhivatal nem gátolja indokolatlanul az egy-
szer már elindított szabályozási folyamat hiva-
tali útját, akkor nem leszek kénytelen ismétel-
ten visszatérni a tilalomhoz. Ha a kormányhi-
vatal vezetője úgy dönt, nem támogatja haté-
konyan az új szabályozás bevezetését, akkor
sajnos miatta kell újra elrendelni a változtatási
tilalmat, annak minden gazdasági következmé-
nyével együtt.  Őszintén remélem, erre nem ke-

rül sor, hiszen miért is cselekedne így a kor-
mányhivatal?

Korábban azt nyilatkozta polgármester úr,
hogy szándéka szerint idősek otthona épül-
hetne a Zrínyi utcai kórház helyén az önálló
életvitelre alkalmas idős embereknek. To-
vábbra is van erre esély? Lehet tudni, mi lesz
a kórházként nem működő Zrínyi utcai telep-
hellyel?
A Zrínyi utcai kórházat a Széchenyi István Egye-
tem működteti, tudomásom szerint rekreációs
központot terveznek oda. A klasszikus idősellá-
tásban van egy nagy hiány, mégpedig a demen-
ciában szenvedők gondozása. A magatehetetlen,
önmagukról szinte már semmit sem tudó, teljes
ellátást igénylő idős emberek kiszorultak az idős-
ellátás rendszeréből. Ezért mi egy ilyen központ
létrehozását kezdtük meg Győrben, a Mónus Il-
lés utcában. Ha minden a tervek szerint alakul,
akkor a jövő év végére el is készül, aztán hala-
dunk tovább az idősellátásban.

Azt ígérte, jövőre Győr lesz a legtisztább város.
Látja már ennek az előjeleit?
Teljesen őszinte leszek – ahogy máskor is –,
ezen a területen csalódott vagyok. Egyrészt a
hulladékgazdálkodás jelenlegi finanszírozása
ebben az átmeneti időszakban, míg a koncesszi-
ós szerződések meg nem születnek, anyagilag
nehéz helyzetbe hozta az önkormányzatokat,
amit a Covid-járvány csak súlyosbított. Itt nem-
csak a kiadásokra kell gondolni, hanem paradox
módon jelentősen megnőtt a szemét mennyi-
sége is. Emellett a győri szolgáltató és a nagy-
térségi hulladékkezelő között évekkel ezelőtt
megkötött, Győr számára rendkívül előnytelen,
egyoldalú megállapodás következményei is súj-
tanak bennünket. Ezek az anomáliák nem voltak

ilyen élesen láthatók, míg a hulladékszállító, ke-
zelő szolgáltatót nem választottuk le a Győrszol
komplex rendszeréről. Azt is be kell látnunk,
hogy sokkal intenzívebb és hatékonyabb szabá-
lyozás szükséges az illegális szemétlerakókkal
szemben is, mert van egy olyan embertípus, aki
csak a kemény szankciókból ért. Szóval ez egy
komplex feladat, és sajnos annak ellenére, hogy
számos területen javulás tapasztalható, egy biz-
tos: a kevesebb pénzből nem lehet tisztább vá-
rost működtetni.

Egy internetes oldal azt sugallja, hogy ön vette
meg az Iszkápa köz korábban illegális szemét-
teleppé züllött területét. Mihez kezd vele?
Egy városvezető számára fontos, hogy ne
hagyja magát befolyásolni a bulvárlapok
szenzációhajhász cikkei által. Az Iszkápa köz-
ben illegális szemétlerakó működött már egy
évtizede, amit sikeresen felszámoltunk, és
megszüntettük a további szemétlerakás lehe-
tőségét. Bekerítettük a területet, ami magán-
tulajdonból ingyenesen az önkormányzat tu-
lajdonába került. A sikersztorinak itt  akár vé-
ge is lehetne, és az, hogy miként alakul a telek
sorsa, függ az önkormányzati telekösszevo-
nások lehetőségétől. De az Iszkápa köz sorsá-
ban van még egy csavar, amit nem árulok el,
míg meg nem valósul. Annyit azért elmondok,
hogy a környék közbiztonságának további ja-
vulását eredményezi.

DEMENCIAKÖZPONT
ÉPÜL GYŐRBEN

Ilyen volt az Iszkápa közben az illegális szeméthegy. Ilyen lett a szemét elhordása és a terület bekerítése, őrzése után.
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Agyőri autópark fejlettebb, gazdagabb,
mint az ország többi vidékén. Az autó-
sok joggal várják el, hogy biztonságos,

és járműveiket is kímélő, kényelmes úton
közlekedjenek.

„Igaz, arra buzdítunk mindenkit, hogy már csak
az egészsége megóvása érdekében és az álta-
lam is támogatott zöld gondolat jegyében töb-
bet gyalogoljon, kerékpározzon, s a környezet-
védelem érdekében pedig lehetőség szerint a
tömegközlekedési eszközöket, Győrben a bu-
szokat is vegyék igénybe” – vázolja fel közle-
kedési értékrendjét a polgármester. – „Tudom
azonban, hogy az autó gyakran a városon belül
is nehezen nélkülözhető, aki pedig távolabbra
megy, vagy távolabbról érkezik, ingázik, az
rendszeresen használja útjainkat. Ezért is so-
kakat érintő közügy az utak állapota” – teszi
hozzá. A polgármesteri viziteken is azt tapasz-
talja a város vezetője, hogy az adott városrész
útjainak állapota mindig szóba kerül. 

„Összegyűjtöttem tehát, hogy a szakemberek-
kel és a lakókkal történő egyeztetés eredmé-
nyeképpen hol milyen útfelújítások készültek el
polgármesterré való választásom óta” – mu-
tatja a polgármester a listát, a rekonstrukciók,
javítások, építések paramétereit.

A legforgalmasabb utcák egyikével, a Szent Im-
re úttal kezdi. Többnyire ezen az úton mennek

Jelentős útfejlesztési program indult el Győrben. Először az utak kritikus szakaszait hozzák helyre, felújítják,
átépítik, több helyen bicikliutakkal egészítik ki. Dr. Dézsi Csaba András polgármester azt mondja, hogy az
útfelújításokat minden városrészben a leggyakoribban kért feladatok között említik a választók.

NAGYSZABÁSÚ FELÚJÍTÁSOK ÚTON-ÚTFÉLEN

JÓ UTAT, GYŐRIEK!
az emberek a kórházba, a plázába, nyaranta
sokan ezen haladnak át a Balaton irányába.

Utána a belváros igen fontos útját, a Jókai utcát
említi. „Sajnos mindkettőt fel kellett bontat-
nom, mert a vállalkozó első körben nem vég-
zett precíz munkát” – mondja dr. Dézsi Csaba
András. – A kivitelezők ezután is számíthatnak
arra, hogy szigorúan ellenőrizzük a minőséget,
és csak a kifogástalan munkát fogadjuk el. 

A polgármester a legjelentősebb útfejleszté-
sek közé sorolta, hogy teljes hosszában fel-
újították a Sió utcát, valamint a Zöld utca 500
méteres kritikus szakaszát. Elkészült a Mayer
Lajos utca I. üteme, valamint – dr. Dézsi Csa-
ba András korábbi helyszíni ígéretének meg-
felelően – Sáráson a Csipkerózsa és a Csillag-
fürt utcák első szakaszai is. Megújult a Sza-
bolcska utca tánc- és művészeti iskola előtti
része, Likócson felújították a Kövecses utca

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter
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akik naponta erre mennek munkába – hangsú-
lyozta dr. Dézsi Csaba András. 

A Reptéri útnak a Martin utcától a Hűtőház útig
terjedő szakasza valósul meg, A munkálatok során,
a pályázati forrásnak köszönhetően az úttal pár-
huzamosan kiépítenek egy aszfaltburkolatú, elvá-
lasztás nélküli, kétirányú gyalog- és kerékpárutat
a Pesti út és a Hűtőház út között. Ezzel biztonsá-
gossá válik a gyalogos és kerékpáros közlekedés. 

Az út és kerékpárút mellett közvilágítási hálózat
is létesül. A Reptéri úton található autóbusz-
megállópár betonburkolatú öbölbe kerül. A kivi-
telezési munkák legfeljebb 270 napig tartanak. 

„Figyelemre méltó eredménynek tartom ezt a
teljesítményt. Főként annak ismeretében, hogy
a Covid–19-járvány jelentősen hátráltatta a
munkálatokat” – összegezte az eredményeket
dr. Dézsi Csaba András.

játszótér melletti szakaszát, a Régi Szentiváni
utat a kerékpárúttal együtt, illetve folyamat-
ban van a Szigethy Attila út Barátság park
előtti része.

A polgármester utalt rá, hogy kész a Muskátli
utca. Előkészítő szakaszban van az Ipar út fel-
újítása, folyamatban a Tatai út lakott területen
belüli része. A Kunszigeti út Fő utca környeze-
tének átépítése pedig befejezés előtt áll.

Pinnyéden a híd lábánál található murvás par-
kolót felújították. A híd szerkezetén lakatos-
munkát végeztek, a fel- és levezető rossz kor-
látokat újakra cserélték. A híd – melynek ter-
mészetes környezetét is kulturáltan kialakítot-
ták – díszkivilágítást is kapott.

A legújabb projekt a Reptéri út rekonstrukciója.
Ez – a több mint két kilométeres bicikliúttal ki-
egészítve – megkönnyíti azok közlekedését,
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SZÍNES NAPVITORLÁK A JÁTSZÓTEREK FÖLÖTT

Színesebbek, tarkábbak, és ami legalább
ennyire fontos, árnyasabbak lettek a
győri játszóterek. Lassan ugyan vége a

nyárnak, de az indián nyár még hozhat kelle-
mes, nyarat idéző időt. Már a jövő év forró hó-
napjaira készül a város. Szerencsére rengeteg
népszerű játszótér van Győrben, a gyermekek
szüleikkel együtt megszerették, és ki is hasz-
nálják ezeket. Annyi kellemetlenség azonban
érte őket, hogy a korábbinál is forróbb nyara-
kon a tűző nap miatt sokáig nem tudtak a ját-
szótéren maradni. Így jött a gondolat, hogy va-
lamennyi győri játszótér fölé színes nap -

vitorlákat húznak fel, hogy alattuk a gyerekek
és a szülők árnyas környezetben, égető nap
nélkül töltsék az idejüket. A színeiben, formái-
ban változatos, az adott játszótérhez igazodó
napvitorlák mintegy 70 százalékát már felsze-
relték, októberben viszont már valamennyi ját-
szótér fölött ott pompáznak különböző színek-
ben. Nem lehet elég korán kezdeni a felkészü-
lést a nyárra. Különösen kiéheztek a gyerekek
és a felnőttek a szabad levegőre a Covid-jár-
vány miatt. Bízzunk benne közösen – és oltás-
sal, higiéniával tegyünk is érte –, hogy ne a ví-
rus irányítsa életünk ritmusát.

MÁR A JÖVO NYÁRRA KÉSZÜL
AZ ÖNKORMÁNYZAT

´́
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Aszeptember 9-ei lakossági tájékoztató
után az érintett szervezetek képviselői
megoldást kerestek a felvetett problé-

mákra. A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. képviselői jelezték, hogy a kivitelező a kö-
zelgő tél miatt már nem kezdi meg a munká-
latokat, a csomópontok átépítését tavaszra
halasztja, így a buszok elterelésére ebben az
évben már nem lesz szükség, annak ellenére,
hogy arra engedélyt adott a győri önkor-
mányzat. 

A tervek szerint a győri bevezető szakasz két-
szer kétsávos átépítését csak 2022 első ne-
gyedévében kezdik majd meg. Elsőként az Új
élet út, majd a Malom úti csomópont átépí-
tését valósítják meg. A munkálatok azonban
addig sem állnak le, hisz a töltésszélesítési
munkák és a közműkiváltások továbbra is
folynak a munkaterületen, azonban ezek
semmilyen forgalomirányítási beavatkozást
nem igényelnek.

Az önkormányzat a Volán szakembereinek be-
vonásával mindezek fényében átgondolta a

Több lakossági észrevétel érkezett a NIF, a Volán és az önkormány-
zat szakembereihez azon a tájékoztató esten, amit szeptember ele-
jén tartottak a Gyirmót és Ménfőcsanak között épülő turbókörfor-
galmak építéséről. Legtöbben a Galgóczi utcán áthaladó buszpárok
káros környezeti hatásait kifogásolták. A szakmai egyeztetések
után megnyugtató kompromisszum született.

CSAK EGY IRÁNYBA 
HALADNAK MAJD A BUSZOK

KÖRFORGALMAK: TAVASSZAL KEZDŐDNEK A MUNKÁLATOK

Szerző: Garamvölgyi Imre
Fotó: O. Jakócs Péter

buszok közlekedésének rendjét is. Szabó Jenő,
a térség önkormányzati képviselője lapunknak
elmondta, hogy jó hírt tud közölni a környék la-
kóival: az érintett járatokat az építkezés ideje
alatt csak egy irányba közlekedteti majd a Vo-
lán, így a lakossági tájékoztatón bemutatott
megoldáshoz képest jelentősen csökkenni fog
a Garan János utca és a Galgóczi utca buszfor-
galma. Hozzátette, hogy a területen egyelőre
nem alakítanak ki buszmegállót, de ha lesz rá
lakossági igény, ezt még megváltoztathatják.

Szabó Jenő hozzátette, keresik a lehetőségét
újabb ideiglenes parkolóhelyek kialakításának
is, felveszik a kapcsolatot a területen találha-
tó beépítetlen telkek tulajdonosaival, hogy
engedélyezzék parkolóhelyek létesítését.

Fontos megjegyezni, hogy a körforgalom-épí-
tés nem érinti a főút forgalmát, azon az épít-
kezés teljes ideje alatt folyamatosan lehet köz-
lekedni. A településrészek lakosainak a teher-
forgalom növekedésétől sem kell tartania, hisz
a terület teljes területén 20 tonnás korlátozás
van érvényben, amit a jövőben fokozottan el-
lenőrizni is fognak az illetékesek. Az építkezés
részleteiről természetesen folyamatosan tájé-
koztatni fogjuk olvasóinkat.
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Vidáman kergetőzik Bogyó és Babóca a ba-
rátaival az asztali lámpán. A népszerű mese-
figurák mostantól beköltöznek a győri gyer-
mekorvosok és védőnők rendelőibe. Egy győri
vállalat gondolta úgy, hogy ebben a járvá-
nyokban, betegségekben bővelkedő időszak-
ban kicsit barátságosabbá teszi a beteg gyer-
kőcök számára a doktor bácsik és a védő né-
nik főhadiszállását. A 27 darab garatvizsgáló
lámpa pedig a szakemberek mindennapi
munkáját segíti.

„Segíteni mindig jó! Épp ezért nagyon szívesen
állunk ilyen ügyek mellé. Már jó ideje küzdünk
a Covid-járvánnyal és több megbetegedés is
felütötte a fejét az utóbbi időszakban, emiatt
még több gyerek látogat el a gyermekorvosi
rendelőkbe, akik kicsit mindig megszeppennek
ilyenkor. Azt reméljük, hogy ezek a kis Bogyó
és Babócás lámpák segítenek abban, hogy ol-
dottabb legyen a hangulat egy vizsgálat során.
A garatvizsgáló lámpák pedig az orvosoknak
nagy segítség a pontos diagnosztika felállítá-
sában” – emelte ki Somogyi Zsolt, a Somogyi
Elektronic Kft. tulajdonos-ügyvezetője. Dr.
Muzsay Géza rendelőjében már helyet kapott

Szerző és fotó: Ficsór Dávid

BOGYÓ ÉS BABÓCA
„BEKÖLTÖZIK” A RENDELŐKBE
A beteg győri gyerekeket, a házi gyermekorvosokat és a védőnőket se-
gítené ajándékával a Somogyi Elektronic. A győri vállalat ügyvezető-tu-
lajdonosa szerdán 50 mesefigurás asztali lámpát és 27 garatvizsgáló
eszközt adott át a Kányai Róbertnek, az Egyesített Egészségügyi és Szo-
ciális Intézmény igazgatójának és Csiszár-Rácz Krisztinának, az egész-
ségügyi alapellátás vezetőjének. A házi gyermekorvosok képviseletében
Dr. Muzsay Géza gyermekgyógyász főorvos vett részt az eseményen. 

az asztali lámpa, amire sok pozitív visszajelzés
is érkezett. A színes világítótest és a garatvizs-
gáló eszköz is nagy segítség a gyermekorvo-
sok számára. „Fontos, hogy a gyermekek
örömmel, bátran jöjjenek hozzánk a rendelőbe
és azt érezzék, barátságos környezetbe érkez-
nek. Ezek a színes kis eszközök mind a mi
munkánkat segítik. A magas szintű gyerekel-
látáson múlik a jövő, a jövő generációjának
egészsége” – hangsúlyozta a gyermekgyó-
gyász főorvos. A gyermekorvosok mellett a te-
rületi védőnőkhöz is eljutnak a lámpák. Ez pe-
dig Kányai Róbert szerint nagy öröm. Az Egye-
sített Egészségügyi és Szociális intézményhez
tartozik ugyanis a város védőnői szolgálatának
felügyelete.

„Nagyon nagy öröm, hogy újra gondoltak ránk
és most kimondottan a házi gyermekorvosi
rendelőkre és a védőnői tanácsadókra gondo-
lok. Sokat jelent a kollégáknak, hogy egy ilyen
örömteli dolog is oda tud kerülni az asztalra” –
mondta Kányai Róbert. Szerdán tehát Bogyó és
Babóca társaival „elindult” a város gyermekor-
vosi rendelőibe és védőnői tanácsadóiba, hogy
barátságosabbá tegye a sokszor barátságta-
lannak tűnő helyiségeket. A garatvizsgáló lám-
pákkal pedig a kicsik gyógyulása válhat gyor-
sabbá, egy pontosabb diagnosztika által. 
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Acélipari cégünkhöz keresünk
új kollégákat 

GÉPKEZELÔ, 
MECHANIKUS
KARBANTARTÓ és

ELEKTROMOS 
KARBANTARTÓ
pozícióba.

Amit kínálunk
• Hosszú távú, stabil munkalehetôség

egy folyamatosan fejlôdô és válságtûrô
vállalatnál 

• Nemzetközi csapat, német—magyar
cégkultúra, családias környezet

• Folyamatos fejlôdés és elôrelépés
• Tanulási és továbbképzési lehetôségek
• Vonzó juttatási csomag:

alapbér, törvényesnél magasabb
mûszakpótlék, 25 Ft/km-es utazási
költségtérítés, cafeteria, 13. havi jutalom,
kompetenciapótlék, hûségbónusz,
sporttámogatás, ásványvíz, kávé
és egyéb meleg italok, friss gyümölcs

Telefon: +36 96 544 707; +36 96 544 706 
Jelentkezését várjuk
a toborzas@wuppermann.com e-mail-címre! 
Munkavégzés helye: Gönyû

„Amikor valaki fiatal, még elég
nehéz megmondani róla, merre
fog vezetni az élete. Amit annak
idején én ismételtem magam-
nak, az az volt, hogy nem na-
gyon lehet nagyobb jutalom
számomra annál, mint a zenei
pályán való elindulás, és nem
számít, mennyi áldozatot kell
hozni érte. Azt hiszem, a célom
elértem, így elmondhatom: sze-
rencsés ember vagyok." Bizony,
szerencsés csillagzat alatt szü-
letett korunk egyik legsikere-
sebb zeneszerzője, az ötszörös
Oscar-díjas John Williams.

Színészcsaládban nőtt fel, zenei -
leg tökéletes képzésben része-
sült. Első Oscar-díját a Hegedűs
a háztetőn című film zenéjéért
kapta 1971-ben. A mindent el-
döntő találkozásra Steven Spiel-
berggel 1974-ben került sor, si-
kersztorijuk első állomása a Su-
garlandi hajtóvadászat volt. Azt
követte a Cápa, amely hatalmas
kasszasiker lett, érkezett is a
második Oscar-díj. Hollywood
sikerpárosának együttműködé-
sét olyan filmek fémjelzik, mint
az Indiana Jones-trilógia, az E.T.,
a Schindler listája, a Jurassic

JOHN WILLIAMS
FILMZENEI KONCERT 

Park és az A.I. – Mesterséges in-
telligencia. John Williams jegyzi
továbbá a Superman halhatatlan
zenéjét, valamint a filmzenetör-
ténelem legikonikusabb darab-
ját, a Star Wars dallamait. 

E legismertebb mozikból válo-
gat a Győri Filharmonikus Ze-
nekar. „A Tribute to John Willi-
ams – Filmzenék” című estje
október 9-én 19 órakor kezdő-
dik az Egyetemi Csarnokban. A
zenekar mögötti vásznon meg-
elevenednek a legendás alko-
tások képkockái, hogy együtt

éljük át újból e filmek felejthe-
tetlen hangulatát. A társulat jó
és értő kezekben lesz, Alex Jo-
hansson többször dirigált már
hasonló koncertet, az est mű-
sorvezetője Seszták Szabolcs
színész. 

„Megtartva” – az előadásra ér-
vényesek a 2020. október 17-re
szóló, korábban megváltott
jegyek, valamint a 2020/2021-
es évadra szóló Dunaszerdahely
Filharmonikus Hangversenybér-
letek. A koncert védettségi iga-
zolvánnyal látogatható. (x)
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SZEMÉLYGÉPKOCSI-, MOTORKERÉKPÁR-, MOPEDVEZETÔI
TEHERGÉPKOCSI-, NEHÉZPÓTKOCSI-, AUTÓBUSZVEZETÔI-,
GKI-TANFOLYAMOT FOLYAMATOSAN INDÍTUNK!

Az ÁKO; VSM; KK mutatók a www.netcarjogsi.hu honlapon megtekinthetôk

Jelentkezni lehet: Gyôr, Jereváni út 42.

Telefonszám: 96/418-959 • E-mail-cím: gyor@netcariskola.hu
Honlap: www.netcarjogsi.hu

Elméleti képzés tantermi,
illetve e-learning (távoktatás)
formában is választható.
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ARómer Akadémia Győr lakosainak széles
körű, a múzeumhoz kapcsolódó kulturá-
lis hozzáférést kínál. Ennek keretében a

múzeum várja a jelentkezőket hagyományos és
újonnan induló szakköreibe. A szeptember vé-
gén induló, több korosztályt invitáló foglalko-
zások a képző- és iparművészet, a kézműves-
ség iránt érdeklődőknek éppúgy tartalmas és
kreatív programot kínálnak, mint az irodalom
és a zene kedvelőinek.

A diákok, fiatalok számára hidetett Magas hőfo-
kon kerámiaszakkörre Boda Ildikó, a felnőtteknek
szóló Agyagmíves IPARkodásra Gyarmathi Zsu-
zsa keramikusok, fazekasoktatók, míg a TűzSze-
lence tűzzománcszakkörre Mile-Tóth Judit ipar-
művész várják a jelentkezőket. A Győri Képző- és
Iparművészeti Szakkör hétfőtől csütörtökig várja
az akadémiai rajz iránt érdeklődőket, ahol Sza-
badvári-Farkas Zsuzsanna grafikusművész és
Szabadvári Attila Imre képzőművész vezetésével
megismerhetik és gyakorolhatják a különböző
rajzi témák vizuális megfogalmazását.

Az általános iskola felső tagozatosai számára hir-
detett Borsos Miklós DiákRajzkör célja, hogy a
művészet és az alkotás iránt érdeklődő vagy a
művészi területen tehetséget mutató diákok szá-

RÓMER AKADÉMIA INDUL A MÚZEUMBAN
mára biztosítsa  az örömteli alkotás lehetőségét. 
A nyugdíjasoknak szóló Művészeti rajzkör ke-
retében a résztvevők művészettörténeti, mű-
vészetpedagógiai előadásokat hallgathatnak.
Elsajátíthatják a különböző grafikai és festé-
szeti technikákat. A rajzköröket Turzai Erika Anna
múzeumpedagógus irányítja.

A múzeum a győri Ambroozia folyóirattal
együttműködve elindítja irodalmi tehetséggon-
dozó műhelyét. A kétheti rendszerességgel

csütörtökönként működő Ambroozia Alkotó-
pontra 16 és 30 év közötti pályakezdő írókat,
költőket várunk. Az alkotópontot Szalai Zsolt
költő, az Ambroozia szerkesztője vezeti. A VAS-
TUSKÓ Művészeti Klub a Patkó Imre-gyűjte-
mény modern művészeti műalkotásaira épülő
összművészeti foglalkozás, ahová Csillag Ve-
ronika múzeumpedagógus várja az érdeklődő-
ket. A művészeti klub célja megismerni az al-
kotás körülményeit, megismerni önmagunkat.
Felismerni az alkotások képi összetevőit, felis-
merni az önmagunkban megszülető üzenetet. 

A CsillagTÁNC–ÖrömÉNEK szakkör egy különle-
ges, szabad mozgásos klasszikus zenei élmény-
foglalkozás, amelynek célja a gyermekek sze-
mélyiségének harmonikus fejlődése, a  legna-
gyobb zeneszerzők muzsikája által.  Farnadi Ta-
mara zenepedagógussal a gyermekek mélyre-
ható élményeket szereznek, mely egy életre
meghatározza majd a klasszikus zenéhez fűző-
dő viszonyukat. Észrevétlenül megtanulják a
társas érintkezés szabályait, az érzelmeik köz-
vetítését, és a művészet általi önkifejezést. (x)

A szakkörökről további információkat,
időpontokat a múzeum honlapján találhatnak:
www.romer.hu
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Szerkeszti: Nagy Viktor

facebook.com/gazfroccstvlinktr.ee/gazfroccsgazfroccs.hu

HÍREK

AMercedes nemrég kihozta az EQS elekt-
romos luxuslimuzinját – ahogy mi is ír-
tunk róla. Most pedig egy tanulmány for-

májában előrevetíti a SUV verziót. A Mercedes-
Maybach EQS hatótávolságáról nagyvonalúan
csak annyit árultak el, hogy 600 km, és a haj-

Ugyan a Tesla keltett na-
gyobb feltűnést 2019-ben
a Cybertruck bemutatójával

– mely még nem kapható –, de
már előtte volt egy márka, amely
elektromos pick-up gyártását ve-
títette előre. A Rivian egy tisztán vil-
lamos hajtású platós, dupla kabinos
„teherautót” mutatott be 2018-ban,
és végre a napokban elkezdte gyár-
tani. Az R1T egy 5,5 méteres
monstrum, 5 személyes kabinnal és
méretes (1,3x1,3 m) platóval. A Ri-
vian jól felépített stratégiával és igé-
nyes, praktikus részletekkel felsze-
relt autót tervezett, a semmiből. Kí-
vülről robusztus, mégis letisztult,
egyedi megjelenést adtak a kocsi-
nak, belül fa és bőr közé ékelték az
óriási LCD-képernyőket. Az utastér
és a plató közé egy 300 literes alag-
utat terveztek, mely mindkét oldal-

AZ ELSŐ

LUXUS A KÖBÖN

indul, és akár 180 kWh-s mega ak-
kupakkal is kérhető, ami 640 kilo-
méternél is nagyobb hatótávot tud.
Ugyanerre az alapra hamarosan egy
zárt SUV is készül, amit R1S-nek
neveznek, és 2022-től lesz elérhető
– egyelőre az USA-ban.

ról megközelíthető – és kihúzható
kempingkonyhával is felszerelhető.
A leglényegesebb mégis a padlóba
épített hatalmas akkupakk és a
négymotoros (!) hajtás. A monstrum
mindkét tengelyén két-két villany-
motor van. Az elsők 420 lóerőt és

559 Nm-t, a hátsók 425 lóerőt és
671 Nm-t adnak le. Ezzel a gyártó
szerint 3 mp alatt van százon a há-
romtonnás gép. És mivel kereken-
ként szabályozott a nyomaték, így
terepen és aszfaltúton is elemében
van. A kezdőár 21 millió forint körül

táslánc is várhatóan az EQS-ére épül. Fonto-
sabb a tekintélyes méret, kétszínű fényezés,
gazdag krómdíszítés, 24 colos felnik és a belső
luxus. A fehér lakk, rózsaarany felületek és ten-
gerkék fények mediterrán hangulatot adnak az
óriási utastérnek. A bejutás is pazar, hiszen

minden ajtó kilincse, sőt maga az ajtó is moto-
rosan nyitható. A csak virtuálisan „megépített”
belsőben az egész műszerfalat borító képernyő
trónol. A középen végigfutó könyöklő „lebeg”,
alatta pedig a műszőrrel borított világos padló
terül el. Ide sáros cipővel belépni tilos!
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Régen az automata váltó csak a tenge-
rentúlon volt jellemző, és néhány luxus-
autóban. Mára az európai, sőt magyar

utakon is egyre kevesebb a kézi váltós kocsi –
főleg az új autók között (2020-ban 38 ezer,
idén eddig 28 ezer). Ennek oka a növekvő vá-
laszték, csökkenő felár és a kényelem. De mit
is nevezünk automata váltónak tulajdonkép-
pen? Több technológiáról beszélünk egy foga-
lom alatt.

A robotizált váltók egy letűnt kor csillagai. A ké-
zi váltót és kuplungot itt elektrohidraulikus ak-
tuátorok vagy villanymotorok működtetik he-
lyettünk – lassabban. A dupla kuplungos váltók
(például DSG – Direktschaltgetriebe) két kup-
lungszerkezettel oldják meg a rángatásmentes
és gyors váltást. Az egyik tengelykapcsoló a
páros, a másik a páratlan fokozatokat kezeli,
kvázi előválasztja a következő sebességet.

A klasszikus, bolygóműves automata váltóban
nincs kuplung és szinkrongyűrű, hanem egy
nyomatékváltó és egy mechanikus sebesség-
váltó egység. Megbízható szerkezetek, a dupla

TECHNIKA

kuplungosok előtt
ezek a típusok ural-
kodtak, és az utóbbi
években sokat fejlőd-
tek, gyorsultak.

A CVT, vagy fokozatmen-
tes váltók folyamatosan
változó áttétellel dolgoz-
nak. A rendszer két kúpos
tárcsa között szíjjal vagy
lánccal fokozatmentesen
tudja változtatni a fordulat-
szám-különbséget. A motor
így sokat tud az optimális, állan-
dó fordulatszámon forogni, mi-
közben az autó gyorsul – de a motor
szinte egy frekvencián „bömböl”.

Minden automata váltó különösen igényli az
odafigyelést, gyakori olajcserét, karbantartást,
a rendszer elemeinek ellenőrzését. Az olajcsere
során friss olajos átmosást is javasolnak. A
szárazkuplungos szériáknál is kell olajat cserél-
ni, hiszen csak a tengelykapcsoló fut szárazon,

AUTOMATÁT TESSÉK…

a váltó fogaskerekei nem. A gyártók hiába
„élettartamra” tervezik ezeket a váltókat, tí-
pustól függően 50-120 ezer kilométerenként
vagy 5 évente kell cserélni a kenőanyagot, és
egy diagnosztika sem árt nekik. Így tényleg so-
káig, 250-400 ezer kilométert elfuthatnak fel-
újítás nélkül.
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Hogyan viszonyulnak a gyerekek a pénzhez?
Horváth Linda: Ők csak azt látják belőle, ami a
médiában megjelenik. Nekik az a lényeg, hogy
sok legyen belőle, az, hogy hogyan tudják ezt
elérni, nem érdekli őket.

S ha van pénzük, akkor pillanatokon belül
elköltik…
H. L.: Sok időt töltenek el azzal, hogy milyen ci-
pőt vagy telefont vegyenek. Keresgélik ezerféle
oldalon. Ezzel szemben nem sok időt töltenek
azzal, hogyan lehet előteremteni a pénzt, ami
a forrása a költekezésnek. A fiatal felnőtt kor-
osztály pedig, ha elmegy dolgozni, nagyon ha-
mar elkölti a pénzét és belefut olyan hitel-
konstrukcióba, ami hátrányos helyzetbe hozza.
Érdekes módon azzal nem foglalkoznak, hogy
a helyes megoldást keressék ki maguknak.
Nem gondolkodnak el azon sem, hogy hitelfel-
vétel helyett esetleg célravezetőbb a megtaka-
rítás, s utána az abból való vásárlás.

Bertáné Hári Gabriella: A gyerekek cseleke-
deteit nagyban befolyásolja, hogy milyen csa-
ládból jönnek, milyen mintát láttak otthon. Az
a tanuló, akinek rendezett a családi háttere
és nem dúskálnak ugyan a pénzben, de be
tudják osztani a havi keresetüket, netán még
félre is tudnak tenni belőle, ő is így fog tenni.
Ahol pedig nem számít a pénz, ott ő is köny-
nyebben kiadja.

PÉNZÜGYI ÉLMÉNYÓRÁK DIÁKOKNAK
BÁZISISKOLA LETT A BAROSS

Victor Hugo szerint akinek adóssága van, annak már van valamije. S hogy a
felnövekvő generációnak ne csak adóssága legyen, hanem megtanuljon he-
lyesen bánni a pénzzel, az bizony a mi felelősségünk, szülőké, pedagóguso-
ké. Ezért örvendetes a hír, miszerint a Győri SZC Baross Gábor Két Tanítási
Nyelvű Közgazdasági Technikum egy pályázat révén a „Pénzügyi Tudás Ott-
hona” tanterem kialakításával a régió bázisiskolája lett. Erről beszélgettünk
Bertáné Hári Gabriella igazgatóval és Horváth Linda igazgatóhelyettessel.

Mi történik egy ilyen órán? 
H. L.: Ez egy ízelítő, olyan gondolatébresztő, ami
arra szolgál, hogy a diákok elkezdjenek érdeklődni,
lássák azt, hogy hol és milyen formában lehet in-
formációhoz jutni. Jelenleg négyféle előadásunk
van, kettő-kettő az általános és a középiskolások-
nak. A hetedik-nyolcadikosoknak játékosabb for-
mában adjuk át az ismereteket. A két témakör kö-
zül az egyik a pénzügyi tervezés, kisebbeknek a
családi költségvetés megtervezése. Itt a gyerekek
négyfős csoportokban dolgoznak, kis lépésekben

jutnak el a végső megoldáshoz, a nyaralási pénz
előteremtéséhez. A másik téma, a korszerű pénz-
kezelés pedig megkerülhetetlen, hiszen manap-
ság mindenkinek ismernie kell a bankkártyahasz-
nálatot és az online bankolást. Nagyon fontos
megtanítani a biztonságos használatot, hogy más
ne férhessen hozzá az adataikhoz.

Mit tehetnek a szülők azért, hogy a gyerek
megtanuljon helyesen bánni a pénzzel?
H. L.: Én jónak tartom, ha a gyerek kap otthon zseb-
pénzt, amivel aztán természetesen maga gazdálko-
dik. Irányítsuk úgy, hogy saját döntései lehessenek,
viszont ezeknek a döntéseknek legyen következmé-
nye. Ha a zsebpénzt elkölti olyanra, ami felesleges
és szüksége lenne másra is, akkor ne pótoljuk ki
azonnal, mert akkor a döntésének nem lesz súlya és
nem fogja megtanulni a tudatos pénzkezelést. 

Egy pályázat eredményeképpen iskolánk a
Pénziránytű Alapítvány és a Mastercard tá-
mogatásával egy Pénzügyi Tudás Otthona
tantermet tudott berendezni. Ez egy orszá-
gos bázisiskola-program, melynek keretében
hat régióban ingyenes, pénzügyi tudatossá-
got fejlesztő foglalkozásokkal várják az álta-
lános és középiskolás diákcsoportokat, vala-
mint a pedagógusokat. Így a tanulók lakhe-
lyéhez közel is elérhetővé válik a mindennapi
tudáshoz szükséges ismeretek elsajátítása.
Az alapítvány felkészítette a bázisiskolák tré-
nereit, akik ezekben a tantermekben 45 és
90 perces élménytananyaggal, interaktív
foglalkozásokkal várják az érdeklődőket. Az
ilyen irányú nevelésre nyitott pedagógusok
pedig ingyenes, akkreditált szakmai és mód-
szertani képzést is kaphatnak.

HITELFELVÉTEL
HELYETT 
CÉLRAVEZETŐBB 
A MEGTAKARÍTÁS

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor
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TESZTELJE MODELLJEINKET OKTÓBER 5—9. KÖZÖTT
ÉS TALÁLJA MEG AZ ÖNHÖZ ILLÔT!

WALTER AUTÓ KFT.  |  9027 GYÔR, ÍVES UTCA 4.  |  +36 30 307 4492

CUPRA ROADSHOW GYÔRBEN!

Egészség és elhivatottság – e két szó jegyében dolgozik az A&S Tractus-Med Kft.,
melynek munkatársai 2013 májusa óta várják a betegeket Győrben, a Pátzay Pál
utca 7. szám alatti, családias hangulatú rendelőben.

Abelgyógyász, gasztroenterológus, neu -
rológus, háziorvos, radiológus, kardioló-
gus, üzemorvos, valamint dietetikus alkotta

szakembergárdának már sok páciens köszönheti
gyógyulását, állapotának javulását.

Dr. Ádám Ilona neurológus, háziorvos és Sárközi
János, a cég ügyvezetői szerint a hozzájuk

forduló beteg csak jól járhat, mert hiva-
tásukat magas szinten művelő szak-
emberek foglalkoznak vele. Az első
találkozástól kezdve addig kísérik,
ameddig csak lehetséges. A labor- és
ultrahangvizsgálatokat, illetve a
szakrendeléseket kellemes környe-
zetben, sorban állás nélkül, előre
egyeztetett időpontban végzik. Mű-
szereiket, gépeiket folyamatosan
fejlesztik, s a jövőben újabb szak -

területek bevonását is tervezik a gyógyító mun-
kába. Kínzó mozgásszervi fájdalmak enyhítésére
sikerrel alkalmazzák az egyénre szabott MD or-
vosi kollagénterápiát, így javítva számos beteg-
ségben és tünetegyüttesben szenvedő beteg
életminőségét.  A rendelő tömegközlekedéssel
és személygépkocsival egyaránt jól megközelít-
hető, parkolni a közelben lehet.

További információ a szakorvosok rendelési ide-
jéről, az árakról a rendelő honlapján – www.trac-
tusmed.hu – található. A bejelentkezéseket a
+36-30/693-4617-es telefonszámon várják, de
napokon belül működni kezd új online időpont-
foglaló rendszerük is. (x)

EGÉSZSÉG ÉS ELHIVATOTTSÁG

9024 Győr, Pátzay Pál utca 7.    
as.tractusmed@gmail.com
+36-30/693-4617 • Tel./fax: +36-96/283-144
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ŐSZI GYEREKEK AZ ÁLLATKERTBEN

a csordán belüli hierarchia eldöntéséről, vagy jö-
vőbeli kancáik és csikóik védelmezéséről.

A többi lakóval együtt a győri állatkert kis zeb-
rája és bátyjai, valamint a lámacsapat legifjabb
tagja október 1-jéig 19 óráig, októbertől pedig
18 óráig várja a látogatókat. Ismerje meg őket
Ön is! Szeretettel várja Önöket a Xantus János
Állatkert családja. (x)

Szeptember eleje óta újabb apró paták do-
bogása hallatszik a győri Xantus János
Állatkert Afrika- és a Dél-Amerika-kifutói -

ban; a zebrák és a lámák családja bővült egy-
egy új taggal. Előbbi páros, utóbbi páratlan pa-
tás ujjakon fedezi fel éppen a számára új vilá-
got. A kis zebra két idősebb féltestvéré-
vel vágtat és játszik vidáman édes-
apjuk, a vezérmén óvó tekinte-

tétől kísérve, amíg a lámacsikó a vízidisznók,
pampanyulak és tapírok társaságában ismer-
kedik a lámaélet velejáróival. Számára is külö-
nösen fontos saját családjának közelsége, hi-
szen, akár a zebrák, ők is csapatban élnek.

A lámacsikó nagyjából négy hónapig él
majd anyatejen, de addig is lelkesen
utánozza a rokonait, ezzel is elsajátítva
a majdani szilárd táplálkozás csínját-
bínját. Nemét egyelőre még nem sike-
rült meghatározni, mert gondozói
igyekeznek minél több nyugalmat biz-
tosítani a jövevénynek. Annál is inkább,
mivel kedves kíváncsisága könnyen

„lámaincselkedésbe” fordulhat, ha túl
közeli hozzátartozójának érzi az embert. A lekö-
pés pedig senkinek sem hiányzik, bármennyire
édes kis állattól érkezzen is az áldás.

Hiába az apró pata, a zebracsikók is képesek
megvédeni magukat, ha szükségét érzik. Rúgni,
harapni képesek, és bőszen gyakorolják is egy-
máson ezt a tudományt. Játék közben azonban
nem okoznak  sérülést, csupán felkészülnek az
élet nagy dolgaira. Valószínűsíthetően mindhá-
rom zebracsikó csődör, így szükségük is lesz ki-
fejlesztett harci tudományukra. Legyen szó akár
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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

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
• részvétel a GYFZ koncertjeihez kapcsolódó

marketing- és PR-feladatok ellátásában
• kiadványok, online tartalmak előkészítése, 

kivitelezés koordinációja
• kapcsolattartás szolgáltatókkal, ügynök-

ségekkel, a zenekar vidéki hangversenyeit
szervező intézményekkel

• részvétel a zenekari programok
előkészítésében és lebonyolításában 

• közönségkapcsolati (időszakos jegy-
pénztárosi) feladatok ellátása

• szakmai tevékenységhez kapcsolódó
ügyviteli feladatokban való közreműködés

Pályázati feltételek:
• főiskola, szakirányú (marketing/

kommunikáció/menedzsment/pénzügy)
felsőfokú képesítés, legalább középfokú
pénzügyi-gazdálkodási képesítés

Bérezés: megállapodás szerint. 
A munkakör legkorábban 2021. október 13. napjától
tölthető be. Jelentkezni 2021. október 5-ig lehet
e-mailben: office@gyfz.hu. A teljes pályázati felhívás
a https://gyfz.hu/hu/palyazatok oldalon olvasható. 

A Győri Filharmonikus Zenekar
pályázatot hirdet 
MARKETINGKOORDINÁTOR, 
PROGRAMSZERVEZŐ 
munkakörben.

A brassói önkormányzat kibővíti a levegőminő-
ség-ellenőrzési projektet, az év végéig további 
17 mérőérzékelőt szerelnek be. 

A jobb gyalogos közlekedés érdekében Erfurt
intézkedéseket hozott, a város a helyi gyalogo-
sok igényeit is felméri és egy biztonságosabb
környezetet teremt a gyalogosok számára. A
„Szövetség a vonzó gyalogosforgalomért” pro-
jekt időtartama két év. 

Ingolstadtban a fényképész, grafikusművész
Marc Köschinger az Ingolstädter Kommunal -
bauten GmbH megbízásából dokumentációs
falat készített egy iskola bekerítéséhez. 

Megkezdődik az adaptív jelzőlámpa-vezérlés
próbaüzeme és üzembe helyezése Kuopióban.
Az új rendszert az ősz folyamán kiterjesztésre
a város több pontján is tesztelni fogják.

Nyizsnyij Novgorodban az év végéig több mint
130 játszóteret telepítenek. 

Ismét október lesz a poznańi idősek hónapja.
Több mint két héten keresztül látogathatják az
előadásokat.

TESTVÉRVÁROSI
KÖRKÉP
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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
Feltétel: szakirányú végzettség.

AMagyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal határozata kötelezi
a távhőszolgáltató társaságokat –

így a Győr-Szol Zrt.-t is – széles körű fel-
mérés elvégeztetésére annak érdekében,
hogy visszajelzést kapjanak a szolgáltatók
tevékenységének megítéléséről. Ennek ke-
retében a Győr-Szol Zrt. által a felmérés el-
készítésével megbízott Kutatópont Kft.
munkatársai ezekben a hetekben több győ-
ri, távhővel ellátott háztartást keresnek fel
személyesen, s egy kérdőív kitöltésére ké-
rik a felhasználókat.

Hagyomány Győrben, hogy a népszerű
közösségi tereken és a városrészek
központjaiban fényfüzérrel díszített

fenyőfák emelik az advent, a karácsony ün-
nepének fényét. Ahol lehetséges, ott helyben
lévő fát díszítenek fel a szakemberek, másutt
állított fa hozza közelebb a karácsony hangu-
latát. Az utóbbi években a lakosság jóindulatú
felajánlásaiból kerültek ki azok a fenyők, ame-
lyeket – az adott helyszínen élő fa hiányában
– a közterületre állítottak, majd díszítettek. 

A Győr-Szol Zrt. idén is várja a karácsony
bensőséges ünnepéhez kötődő felajánláso-
kat, hiszen jelenleg 17 fa hiányzik még ah-

FENYOFA-FELAJÁNLÁSOKAT VÁRNAK!´́
hoz, hogy minden városrészbe díszített fe-
nyő kerüljön decemberre. A közszolgáltató
olyan, a magánházak előtt vagy azok udva-
rán található, könnyen kivágható és rakod-
ható, szép, formás, több méter magas fe-
nyőfák tulajdonosainak a jelentkezését vár-
ja, akik szívesen látnák saját fájukat valame-
lyik városrészben mindenki karácsonyfája-
ként az adventi időszakban.

A felajánlásokat – pontos cím és elérhetőség
megadásával – a társaság 96/50-50-50-es te-
lefonszámon hívható telefonos ügyfélszolgála-
tán (munkanapokon 7 és 16 óra között) és a
koztisztasag@gyorszol.hu e-mail-címen várja.

ELÉGEDETTSÉGI FELMÉRÉS
A TÁVHŐS HÁZTARTÁSOKRÓL

Kérjük, hogy a felmérést végző kérdezőbiztosok
munkáját a felkeresett háztartásokban élők se-
gítsék válaszaikkal! Felhívjuk a figyelmet arra,
hogy a kérdezőbiztosok fényképes, a Kutatópont
Kft. logójával ellátott igazolvánnyal rendelkeznek,
amit a fogyasztók kérésére felmutatnak. 

A felmérés anonim, a kutatás anyagait az
adatvédelmi szabályoknak megfelelően, szi-
gorúan bizalmasan kezelik. Az eredményeket
csak egy összefoglaló tanulmányban közlik,
így a megkérdezettek adatai semmilyen for-
mában nem lesznek beazonosíthatók.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere pályázatot
hirdet JEGYZŐ munkakör betöltésére. A pályázattal
kapcsolatban további információ a gyor.hu hon -
lapon, a Pályázatok menüpont alatt érhető el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala pá-
lyázatot hirdet SZOCIÁLPOLITIKAI ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére. A pályázattal kapcsolatban to-
vábbi információ a gyor.hu honlapon, a Pályázatok
menüpont alatt érhető el.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
pályázatot hirdet KARBANTARTÓ munkakör betöl-
tésére. A pályázattal kapcsolatban további informá-
ció a gyor.hu honlapon, a Pályázatok menüpont
alatt érhető el.

Szeretnénk látogatóinkban tudatosítani,
hogy Győrben Európa egyik legjobb és
legértékesebb vízbázisából, a szigetközi

kavicsos altalajból táplálkozó parti szűrésű ku-
takból jutunk vízhez. Úgy kell, hogy bánjunk ez-
zel a rendkívül értékes adottsággal, hogy még
gyermekeink unokái is korlátozások nélkül tud-
ják fogyasztani és felhasználni a ma oly termé-
szetesnek tűnő tiszta és egészséges csapvizet.
Erről szól az őszi víztorony-látogatás – tudtuk
meg Hollós Zsolttól, a Pannon-Víz Zrt. főosz-
tályvezetőjétől. Találkozhatnak Csövivel, a győri
csatornahálózatból előkerült aligátorteknőssel,
aki új átlátszó medencéjében mutatkozik be,
patkányok és csótányok kíséretében. 

Most is ajándékokkal és nyereményekkel várjuk
látogatóinkat. Három szerencsés vendégünk
szódagéppel térhet haza a víztoronyból. 12, 14
és 16 órakor egy-egy asztali szódagépet sorso-
lunk ki azok között, akik vízbázisvédelmi pályá-
zatunk jelenléti ívén aláírásukkal igazolják rész-
vételüket. A nyertest telefonon értesítjük. Bizto-
sak vagyunk benne, hogy hosszú idő után igazán

ÚJRA VÍZTORONY-LÁTOGATÁS
SZABADHEGYEN
A vízbázisvédelem jegyében október 9-én, szombaton 10 órától 16
óráig újra megnyílnak a szabadhegyi víztorony kapui!

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt. nagy élmény lesz feljutni a víztoronyba. Látoga-
tóink biztonsága érdekében el kell kerülnünk a
lépcsőházban a torlódásokat, ezért a toronyba
való feljutást regisztrációhoz kötjük. A lépcső-
házban váltakozó irányú lesz a forgalom, felmen-
ni és lejönni is 20-20 percenként lehet majd. 

A víztorony-látogatásra előzetesen regisztrálni
a viztorony@pannon-viz.hu címen, október 8-
án 12 óráig, vagy a Pannon-Víz Zrt. Bartók Béla
út 10/C szám alatti ügyfélszolgálatán, nyitva-
tartási időben lehet. A rendezvényre történő
gyorsabb beléptetés érdekében mindenképpen
javasoljuk az előzetes regisztrációt.

A regisztrációnál kérjük, az alábbi időpontok kö-
zül válasszanak ki hármat: 10, 10.20, 10.40,
11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00,
13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20,
15.40. Helyszíni regisztrációra is lehetőséget biz-
tosítunk a szabad időpontok és a torony befoga-
dóképességének függvényében.   

A torony körül vízműves bemutatókkal és vizes
játszóházzal várjuk vendégeinket. Várhatóan
idén is népszerű lesz az arcfestés, a kismarko-
ló, a víztoronymakettek és a terepasztal. Újra

láthatják a Harcsás-féle falikútgyűjtemény leg-
szebb darabjait, megismerkedhetnek egy csa-
tornatisztító gépjárművel, és bemutatjuk a
csatornavizsgáló kamera működését is. 

Az eseményről további részleteket tudhat
meg a www.pannon-viz.hu weblapon és a
Pannon-Víz Facebook-oldalán. Mindenkit
szeretettel várunk! 
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Egyedülálló technológiával
nyílászárók (műanyag, fa,
fém) tartós szigetelését vál
laljuk. ww.huzatmentes.hu
+3630/5209228  

Döntés előtt állsz? Nem ér
ted a jelent? Szeretnéd látni
a jövőt? Ebben segít eliga
zodni sok eszközzel, okleve
les terapeuta. Érdeklődni le
het telefonon: 0630/511
4706

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

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

tellel, fametszés, rotálás,
bozótirtás! Tel.: 0630/403
6810; 96/826322.

FELÚJÍTLAK. Családi házak,
lakások komplett felújítása,
burkolás, festés, kőműves
munkák, víz villanyszerelés.
Érdeklődni lehet telefonon:
0630/8720564

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

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

ÁLLÁS

Illemhely felügyeletére lehe
tőleg nyugdíjas munkaválla
lót keresünk. 0620/254
7178

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re
dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érdeklőd
ni lehet telefonon:
0670/2339213.

Fűnyírás, fűkaszálás, sövény
vágás, fakivágás gyökérkivé

• 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.

• 9028 GYÔR, Fehérvári út 75.
Tel.:/fax: 96/440-453 Mobil: 06-30/2671-864

• 8500 PÁPA, Kopja u. 7. Tel.: 89/322-152 
Mobil: 06-30/698-3850

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

• Kalodástûzifa-akció keményfából: 23.900 Ft
• Kalodáspuhafa-akció tûzifának: 8.000 Ft
• Kerti partihoz, kandallóhoz kis kiszerelésben TÛZIFAAKCIÓ!

10 tábla OSB-lap
vásárlása felett

Az akció visszavonásig érvényes!

15%
KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK!



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

Vásárolok magas áron dun
nákat, párnákat, öreg búto
rokat, régi bolti és gyógy
szertári bútort, fateknőt, fa
melencét hagyatékból meg
maradt régi tárgyakat. 06
30/4691461.

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

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

SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) elfogadása, beváltása
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Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel
mérés, szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838.

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást garanciával, visz
szatérítendő támogatással,
számlaképesen vállalok.
0670/2458931

Takács fuvarozás és költözte
tés. Vállalunk még szemét
szállítást és a vele járó taka
rítást, precízen. Érdeklődni
lehet telefonon: 0630/181
2848

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

Villanyszerelést, villanyboj
lerek javítását vállalom
Győrben és környékén. Ki
sebb munkát is! Tel.: 06
70/3846557.

Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Érdek
lődni lehet telefonon:
+3620/5172701.

mindhárom alszámláról.
SZÁLLÁSFOGLALÁS. 06
30/3026149.

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 3 szobás, 63
nmes összkomfortos, ha
tározott idejű bérleti szer
ződéses lakást cserélne 40
45es, 2 szobás, határo
zotthatározatlan idejű bér
leményre. Ady és Nádor
város városrészben. Bán
Aladár utca kizárva. (Hirde
tésszám: 758)

Szigeti, 1 szobás, 46 nm
es, komfortos, egyedi gáz
fűtéses, határozott bérle
ti szerződéses lakást cse
rélne 55–65 nmes, 3 szo
bás, határozotthatározat
lan idejű bérleti szerző
dés lakásra. (Hirdetés 
szám: 479)

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
állást hirdet 

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
• SZAKÁCS
• DIETETIKUS
• TERÁPIÁS MUNKATÁRS
munkakörben.
További információk:
06-96-314-322/152 mellék

Pályázatok benyújtása:
EESZI HR gazdálkodás
9026 Győr, 
Kálóczy tér 9-11.
hr@eeszi.hu

www.eeszi.hu

Belvárosi, 2 szobás, 44 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 4570 nmes,
2 szobás, határozotthatáro
zatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros és Bán A. u.
kizárva. (Hirdetésszám: 483) 

Marcalváros Ien 3 szobás,
53 nmes, összkomfortos,
határozatlan bérleti szerző
déses, teljesen felújított la
kást cserélne, 60–90 nmes,
határozatlan idejű bérle
ményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár utca kizárva. Tar
tozás átvállalása lehetséges.
(Hirdetésszám: 494) 

Belvárosi, 1 szobás, 36 nm
es, komfortos, teljesen fel
újított, egyedi gázfűtéses,
határozatlan bérleti szerző
déses lakást cserélne 36–45
nmes, 1+fél–2 szobás, hatá
rozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Gyárváros, Újváros
és Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 503) 
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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!

Afilm sikerét mi sem bizonyítja jobban,
mint hogy az 1991-es bemutató első
napjaiban (1991. december 27–31. kö-

zött) több mint 97 ezer ember látta, ez minden
idők magyarfilm-nézőcsúcsát megdöntötte. A
krimi-vígjáték főszereplője ezúttal is a jól is-
mert Ötvös Csöpi, aki most magánnyomozót
alakít. Kardos doktor heroincsempészek nyo-
mára bukkant, de az első áldozat feltűnése
után elakad a nyomozás, ezért kénytelenek
Purci úr és Tsa (Csöpi) segítségét kérni. A
csempészek egy narancsszállítmányt és egy

HAMIS A BABA
BÖGYÖS MACA, SZÍNÉSZ BOB ÉS RICSI

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

Az Ötvös-Csöpi filmek negyedik,
egyben legsikeresebb moziját, a
Hamis a babát vetítjük a Győrplusz
Filmklubban október elsején
19.30-tól. Bujtor ezúttal a főszerep
mellett íróként és rendezőként is
megcsillogtatta tehetségét. 

német jótékonysági árverést felhasználva jut-
tatják Athénból Münchenbe az árut. Csöpi Bö-
gyös Maca és Ricsi segítségével deríti fel az
ügyet, de a sztori végén még Színész Bob le-
leplezése is rá vár. 

A mozi „sztárja” Bögyös Maca, aki impozáns
kebelméretével kergeti őrületbe a férfiakat. Az
őt alakító Kopekin Györgyi a forgatás után Né-
metországban folytatta filmes pályafutását. A
Ricsit megformáló Tuza Bálint nyolcéves volt a
forgatáskor, úgy kapta meg a szerepet, hogy el

kellett lopnia Bujtor óráját, ő később felbukkant
a Zsaruvér és Csigavérben is. 

A főszereplők, Bujtor István és Kern András mel-
lett a korábbi epizódokból visszatér Avar István,
Szilágyi István és Piroch Gábor. Ismert színészek-
ből nincs hiány ebben az epizódban sem, láthat-
juk Hollósi Frigyest, Körtvélyessy Zsoltot, Nyertes
Zsuzsát, Kerekes Józsefet, Kozák Lászlót, Sörös
Sándort, Kállay Ilonát, Gór Nagy Máriát.  Érdekes-
ség, hogy feltűnik Kamuti Jenő, az egykori híres
vívóbajnok és sportorvos, aki a doktort alakítja.
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
SZEPTEMBER 25. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kvantum – tudományos magazin
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Békebeli Budapest – dokumentumfilm
10:15 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
10:30 Csodálattal és hálával – dokumentumfilm
11:30 Kertbarát – kertbarátok magazinja
17:00 Nyugdíjas Egyetem – amit a parlagfűről tudni kell
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Egy nap a világ – India (2. rész)
20:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:00 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
21:15 Egy malomban őrlünk – kisfilm
21:30 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 A elveszett nagypapa – dokumentumfilm

SZEPTEMBER 26. VASÁRNAP   

07:00 Nyugdíjas Egyetem – digitális média
08:00 Credo – katolikus krónika
08:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Lelki egészségünk szempontjai –

vendégünk Antal Judit mentálhigiénés szaktanácsadó
09:45 Made in Hungary – ismeretterjesztő kisfilm
10:00 Nyugdíjas Egyetem – a rovarok terjedésének okai
10:30 Öko-logikus – magazin
11:00 Credo – katolikus krónika
11:30 Madarassy 70 –

portré Madarassy György Tamás festőművészről
16:00 Csak semmi pánik – magyar krimi–akció-vígjáték (12)
17:30 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:30 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Egy nap a világ – India (3. rész)
20:30 A szomszéd vár – turisztikai magazin
21:00 Rejtett tájakon – természetfilm
22:00 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
22:20 Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
23:00 Polgár Judit 40 – dokumentumfilm

SZEPTEMBER 27. HÉTFŐ   

08:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
08:30 A növénynemesítéstől a növényvédelemig –

az ökológiai gazdálkodás ellenőrzése
09:30 Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Madarassy 70 –

portré Madarassy György Tamás festőművészről
11:30 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kvantum – tudományos magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

SZEPTEMBER 28. KEDD   

08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Lelki egészségünk szempontjai –

Antal Judit mentálhigiénés szaktanácsadó

SZEPT. 25-TŐL OKT. 1-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

Az Orosz–Magyar Egyesület meghívására
ad koncertet Győrben a Duo Eleganza szep-
tember 26-án 16 órától a volt zsinagógában.
A koncert programjában D. Scarlatti, F. Cho-
pin, J. Brahms és G. Fauré művek szerepel-
nek. A koncert ingyenes, védettségi igazol-
vánnyal látogatható. > > >

A Rímes Kávé sorozatban szeptember 27-
én 18 órától a Kristály étteremben Csikó
Teodóra és Takács Zoltán, a Győri Nemzeti
Színház művészei lesznek Baksa Kálmánné
művészeti vezető vendégei.  > > >

Dr. Mark Hardacre tart előadást Élet látás-
vesztés után címmel szeptember 27-én
13.15-től a Dr. Kovács Pál Könyvtárban. > > >

A Nyugdíjas Alkotók XII. Kiállítása szeptem-
ber 27-én 15 órakor nyílik a József Attila
Művelődési Házban, a kiállítás október 27-
ig látogatható 10 és 16.30 között.

Orosz zenei tehetségek mutatkoznak be vir-
tuóz műsorukkal szeptember 27-én 16 órától
a Liszt Ferenc Zeneiskolában. A belépés díjta-
lan, védettségi igazolvány szükséges.

A Grab M. és fiai viaszosvászongyárától a
Graboplast Zrt.-ig címmel Mennyeiné Vár-
szegi Judit tart előadást szeptember 29-én
17 órától a Kisfaludy Károly Könyvtárban.

A KÉSZ szervezésében Pió Márta újságíró,
riporter tart képekkel illusztrált előadást
Egy ázsiai királyság ünnepei és hétköznapjai.
Thaiföld – amit nem láthatnak a turisták
címmel szeptember 29-én 17 órától az
Apáczai Karon (Liszt F. u. 42.)

11:10 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
19:30 Szigetmonostor a béke szigete – ismeretterjesztő film
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Határtalan tudás – Régészeti rejtélyek a Pilisben
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

SZEPTEMBER 29. SZERDA   

07:25 Trianoni tárlatvezetés – a Rómer Flóris Múzeum kiállítása
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Szigetmonostor, a béke szigete – ismeretterjesztő film
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Áldozat és örök hűség – dokumentumfilm
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:40 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Folytonosság – Lelkes Péter formatervező alkotó világa
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konkrét – hírháttér műsor
19:45 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Kali Art Inn
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Konkrét – hírháttér műsor
20:45 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Credo – katolikus krónika
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kulisszák mögött – színházi magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

SZEPTEMBER 30. CSÜTÖRTÖK   

07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
11:00 Nyugdíjas Egyetem – szennyvíztisztítás napjainkban
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
19:40 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a Győr+ Televízió főzőműsora
20:40 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – 

Pajta Bisztró
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Konkrét – hírháttér műsor
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 1. PÉNTEK   

07:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Madarassy 70 –

portré Madarassy György Tamás festőművészről
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Luther Márton Békéscsabán – dokumentumfilm
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:45 Kertbarát – kertbarátok magazinja
11:00 Szürke fények – Benkő Imre fotográfus
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Hamis a baba – magyar krimi–akció-vígjáték (12)
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei
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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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88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Az Olimpiai Sportparkban rendezték az atléták U16-os korosztályá -
nak országos bajnokságát. Az új versenyrendszerben a GYAC ti-
zenöt fiatal tehetsége harcolta ki az indulási jogot. A győriek közül

Kapuy Júlia aranyérmes lett ötösugrásban, miután a mezőnyből egyedüli-
ként ugrott 17 méter felett, így 17,01 méteres új egyéni csúccsal állhatott
fel a dobogó legfelső fokára. Alexovics Dániel 100 és 300 méteres síkfutás-
ban is ezüstérmet szerzett.

„A dobogós helyezések mellett érdemes kiemelni, hogy Magyari Flóra 1500
és 800 méteren, Benkő Júlia súlylökésben, Zemen Zalán pedig 300 méter
gáton maradt le minimális különbséggel a dobogóról, mindannyian negye-
dikek lettek. Nagy hangsúlyt fektetünk az utánpótlás korosztályok létszá-
mának növelésére és a minőségi képzésre, ennek eredményét mutatják a
hétvégi sikerek is" – mondta Kószás Kriszta, a GYAC vezetőedzője. Közben
a 12 éves korosztály sportolói az Észak-dunántúli régió Sport XXI. csapat
pályaversenyén küzdöttek az érmekért, és végül megnyerték a pontver-
senyt. A győztes csapatban Fűke Gréta Kata, Kovács Bálint, Kozma Borbála,
Holczer Anett, Rádly Csongor, Milcsarek Levente, Horváth Patrik, Balikó
Brigitta, Prettenhoffer Nóra, Bokor Ámon Ágoston, Szentmártoni Lujza és
Lőrincz Áron szerepelt. A klub atlétái közül Marx Bálint a 10 ezer méteres
országos bajnokságon állt rajthoz Budapesten, és egyéni csúccsal a má-
sodik helyet szerezte meg az U20-as mezőnyben.

Torma Anett hétvégén a European Athletics Race Walking Permit
Meeting versenyen vett részt Franciaországban. A GYAC sportolója az
idény kiemelt gyaloglóversenyén 4. helyen végzett. 

ATabáni Spartacus két csapata is dobo-
gósként végzett a tájékozódási futók
sprint váltó országos bajnokságán Győr-

ben. A Hajnal Dorottya, Bujdosó Zoltán, Bakó
Áron, Sárközy Zsófia összeállítású egység
58:16 perces eredménnyel nyert, míg klubtár-
saik harmadikként zártak. A második helyen a
Szegedi Vasutas végzett. Egyéniben a rövid tá-
vú ob-t rendezték meg hétvégén, a férfiaknál
a tabániakat erősítő Ormay Mihály szoros küz-
delemben győzött – váltóban a bronzérmes
csapatban szerepelt – klubtársa, Bujdosó Zol-
tán és a szegedi Jónás Ferenc előtt. A nőknél a
hegyvidékiektől Gárdonyi Csilla magabiztosan
bizonyult a legjobbnak, aki a Tabáni Spartacus
futóját, Sárközy Zsófiát és a veszprémi Mérő
Dominikát előzte meg. A nagyszabású sport-
rendezvényre több mint ezerháromszáz spor-
toló és több száz kísérő érkezett Győrbe az or-
szág minden tájáról.

A BELVÁROSBAN FUTOTTAK

HAZAI PÁLYÁN NYERTEK A FIATALOK

Fotó: Vig Norbert

Fotó: Vig Norbert
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„Megtiszteltetés, hogy engem választottak a
nagy múltú egyesület élére. Akkor is azt fogal-
maztam meg egyik legfőbb célomnak, amit a
mai napig szem előtt tartok, hogy legyen GYAC-
os olimpikonja a városnak, lehetőleg azok közül
a fiatalok közül, akik nálunk nevelkedtek. Az or-
szág legnagyobb utánpótlás-nevelő klubjai kö-
zött vagyunk, de a felnőtt sportot is megerősí-
tenénk annyira, hogy világversenyeken képvi-
seljék kiválóságok a szakosztályainkat. Fontos
mérföldkő ezen az úton, hogy tizenegy sporto-
lónkkal tudtunk profi szerződést kötni az olim-
piai felkészülési programnak köszönhetően.
Óriási eredmény, hogy bekerültünk a kiemelt
vidéki egyesületek közé, ez pedig jelentős álla-
mi támogatással jár” – kezdi a megválasztása
óta eltelt hónapok értékelését az elnök. 

Papp Oszkár azt mondja, nem szeretnének le-
térni arról az útról sem, amit az evezősökkel ők
már végigjártak, és szépen működik: az életpálya -
modell kialakítása, vagyis hogy ne menjenek el

Tizenhat hónap telt el azóta, hogy a klub evezős szakosztályának addigi vezetőjét, Papp Oszkárt választották a
Győri Atlétika Club elnökévé. Ebben az időszakban komoly változások történtek az egyesület életében, és a
koronavírus-járvány okozta nehézségekkel is meg kellett küzdeniük a sportolóknak, vezetőknek. A GYAC azonban
nemcsak volt és van, hanem lesz is, az elnök elképzelései szerint a közeljövőben olimpikonokkal a soraiban.

A CÉL, HOGY OLIMPIKONT ADJON A KLUB A VÁROSNAK

ÚJ SPORTÁGAKKAL VÁRJA 
A FIATALOKAT A GYAC

a GYAC-tól a tehetségek más klubokba, hanem
maradjanak itt, hiszen kiváló egyetemen ta-
nulhatnak, és a legprofibb körülmények kö-
zött, felkészült szakemberek felügyelete
mellett sportolhatnak. Az elnök az átalakult,
és jelenleg vele együtt öttagú elnökséget is
szeretné még két fővel bővíteni, mert soka-
sodtak a feladatok.

„Az elnökségnek továbbra is tagja a város egyik
alpolgármestere, Szeles Szabolcs, akitől sok
segítséget kap a klub. A Pro Urbe díjas judo -
legenda, az óvodások sportját megalapozó Uki-
do megteremtője, Kovács János, a Bercsényi-
iskola igazgatója, Németh Zsolt, és a Széche-
nyi-egyetem dékánhelyettese, tanszékvezető
docense, dr. Szakály Zsolt tapasztalata, szak-
értelme garancia a klub eredményes jövőjéhez.
Szeretném, ha az általános iskolai sportot is
képviselné egy elnökségi tag” – tette hozzá a

Győri Atlétikai Club elnöke, aki a különböző
szakosztályoknál sportolók létszámát is növel-
né, a jelenlegi hétszázról ezerkétszázra. 

„A vírushelyzet és a korlátozások után sajnos
csökkent a létszámunk, de dolgozunk azon,
hogy gyerekeket toborozzunk. A hét szakosz-
tály mellé felvettünk újakat, így az ökölvívás,
a shotokan karate, és az e-sport is ott van
már a GYAC palettáján, amelyre rövidesen a
parasport is felkerül. A pandémia a költség-
vetésünkre is negatív hatással volt, de úgy
takarékoskodtunk, hogy egyetlen edzőt sem
kellett elküldenünk, senkinek sem került emi-
att veszélybe a munkája. Köszönettel tarto-
zunk a városvezetésnek, dr. Dézsi Csaba And-
rás polgármesternek, hogy a nehéz helyzet-
ben sem hagyták magára a GYAC-ot, és min-
denben támogatják a munkánkat” – mondta
Papp Oszkár. 

SPORTÁGVÁLASZTÓ BAJNOKOKKAL
A GYAC két sportágválasztó rendezvénnyel
is várja a gyerekeket és szüleiket ősszel.
Szeptember 25-én a Barátság Parkban
mutatkoznak be az egyesület sportágai,
október 9-én az Olimpiai Sportparban pe-
dig sztárokkal is találkozhatnak a toborzóra
kilátogatók. Érkezik majd az OSP-be az
olimpiai ezüstérmes birkózó Lőrincz Viktor,
a többszörös Grand Slam-győzetes teni-
szező Babos Tímea, a tokiói olimpikon at-
léták közül Kozák Luca, Gyurátz Réka és
Halász Bence. Ott lesz e rendezvényen a
korábbi ökölvívó Erdei Zsolt, az evezős Pé-
tervári-Molnár Bendegúz, a judós Tóth
Krisztián, az olimpiai bajnok tornász Berki
Krisztián, és a shotokan-világbajnok Ko-
vácsné Tótfalusi Fanni.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Marcali Gábor
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Amagyar küldöttség 18 dobogós hellyel, hat
elsővel, nyolc másodikkal és négy harmadik-
kal zárta a kajak-kenu világbajnokságot Kop-

penhágában. Az olimpiai számokat tekintve egy
aranyat, négy ezüstöt és egy bronzérmet szerzett
Hüttner Csaba szövetségi kapitány csapata a dán fő-
városban. A Graboplast Győri VSE négy versenyzője
közül hárman az olimpia után pihenés nélkül rögtön a
vb-re készültek és így értek el dobogós helyeket. Ko-
pasz Bálint történelmi tettre készült, ugyanis ő lehe-
tett volna az első, aki egy naptári éven belül olimpiát
és világbajnokságot is nyer, miután eddig ezt a két vi-
lágeseményt soha nem rendezték azonos évben. A
24 éves győri „kajak-király” a K-1 1000 méter aktuális
ötkarikás, világ- és Európa-bajnokaként, azaz abszo-
lút favoritként készült a rajtra. Akárcsak Tokióban,
most is a 2018-ban vb-aranyérmes portugál Fernando
Pimentával vívott nagy csatát, ám ezúttal meg kellett
elégednie a második hellyel.

„Mindent jól csináltam, ezért nincs miért bosszan-
kodnom, ez is jó helyezés. Az időjárás nem igazán jön
be nekem, hideg van és ezt az izmaim is érzik. Ezzel
együtt örültem, hogy a végén sikerült megindulnom.
Imádok kajakozni és ez a szép a versenyzésben, hogy
nem lehet tudni, mikor ki a jobb. Pimenta különleges
versenyző, egyedi az utazótempója, hatalmas iramot
tud diktálni, ő a legerősebb ellenfelem. Nyilván vissza
akart vágni az Európa-bajnokságért és az olimpiáért,
sikerült is neki. Jövőre majd folytatódik a harc" – nyi-
latkozta Kopasz Bálint.

A férfi kajak kettesek hasonló távján – amely 2024-
ben Párizsban ott lesz az ötkarikás programban –
az idei vb-n három számot is vállaló Kopasz Bálint
győri klubtársával, Erdőssy Csabával a dobogót vet-
te célba, ám végül nem tudtak beleszólni az érmek

KOPASZ BÁLINT ÉS A KENUS LÁNYOK IS DOBOGÓRA ÁLLHATTAK A VB-N
EZÜSTÖS GYŐRIEK

sorsába és a negyedik helyen végeztek. Kopasz az
500 méteren döntős négyes hajóban is helyet ka-
pott, ez az egység a kilencedik helyen zárt. A győri
olimpikon kettős Balla Virág és Takács Kincső 2019-
ben vb-ezüstérmes, idén olimpiai ötödik kenus duója
féltávig még érmes pozícióban haladt az 500 méte-
res fináléban, a verseny második felében azonban
kissé visszaesett és a szoros befutó után hat század-
dal lecsúszott a dobogóról, és negyedikként ért célba.
Balla kenu egyesben 200 méteren tizedik lett. A vb-n
most debütált a női kenunégyes 500 méteres távja.
A piros-fehér-zöld hajóban két győri, Balla Virág és
Takács Kincső mellett Gönczöl Laura és Opavszky
Réka térdelt, rajtuk kívül még öt másik csapat ne-
vezett. Balláék végül a győztes fehéroroszok mö-
gött a második helyen értek célba.

„Megtört a rossz szériánk, végre érmet szereztünk!
Párosban a negyedik hely volt idén a jellemző, most
végre másodikak lettünk” – értékelte röviden a döntőt
Takács Kincső, klubtársa, Balla Virág pedig hozzátette,
hogy örül a sikernek, de nagyon izgult a rajt előtt.

„Ez volt az első 500 méterünk itt együtt, ráadásul
balos szél volt, ez sem könnyítette meg a dolgomat.
Óvatosan adagoltam a ritmust, aztán Laura a vége
felé szólt, hogy még nyomjuk meg, ezért harminc
méterrel a cél előtt megindultunk."

A kenu vegyes párosok 200 méteres döntőjében Ta-
kács Kincső az MTK-s Korisánszky Dáviddal indult, és
harmadikként ért be az oroszok és a lengyelek mögött,
így ezüstérmet ünnepelhetett. „Az volt a célom, hogy
ne hátráltassam nagyon Dávidot, ez hellyel-közzel ta-
lán sikerült. A négyes után nehéz volt újra hajóba ülni,
de örülök az újabb éremnek. Nagyon kellett a lelkemnek
ez a mai nap" – mondta a győri versenyző.

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 24—30.

Sertés bôrös comb

819 Ft/kg

999 Ft/kg helyett

Cremore duo puding
190 g, 836,84 Ft/kg

Chepke sajt trappista

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

799 Ft/kg

899 Ft/kg

Elsève sampon
250 ml, 2396 Ft/l

HÚSVÁSÁR

Pecsenyekacsa

Pecsenyekacsa máj 1099 Ft/kg
Pecsenyekacsa nyak 299 Ft/kg
Pecsenyekacsa far-hát 189 Ft/kg

949 Ft/kg

1149 Ft/kg helyett

159 Ft/db

249 Ft/db helyett

Év elsô bora
Csabagyöngye

0,75 l, 932 Ft/l

599 Ft/db

699 Ft/db
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