A pandémia miatt négy helyett öt év alatt zárult
le a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ
(FIEK) elnevezésű projektsorozat a Széchenyi István
Egyetemen. A program célja az volt, hogy az intézmény
ipari kapcsolatait kihasználva, nyitott kooperációs felületeket alakítsanak ki, amelyek segítségével hatékonyabb és produktívabb tudományos megoldásokat tudnak kínálni a társadalom gazdasági szereplőinek.

AZ EGYETEM ABLAK AZ IPAR FELÉ
talommal. Ezt a
célt szolgálta a FIEKprojekt is. Az egyetem mára elválaszthatatlanná vált a megye iparától. A térség vezető cégeinek számító autóipari cégek
igénylik a jól képzett szakembereket, akik megfelelő és versenyképes
tudást kapnak az egyetemi oktatásban.

A

z egyetem legyen ablak az ipar felé. Talán ez lehet a legtalálóbb mottója a most
lezárult FIEK-projektnek. A program célja
az volt, hogy olyan együttműködési bázist alakítson ki a Széchenyi Egyetem és az ipar szereplői között, ami hatékony válaszokat képes
adni az gazdaság innovatív kérdéseire.

A győri egyetemen a pandémia miatt négy helyett öt év alatt zajlott le a program, ami komoly inrfastruktúra-fejlesztéssel kezdődött,
közel 6 milliárdból megépülhetett a Menedzsment Campus. Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő rámutatott, eljött az ideje annak, hogy az elkészült épületet megtöltsék tar-

Az elmúlt öt év alatt a programban 1115-en
vettek részt, közülük 500-an voltak az egyetem hallgatói. A projekt feladatainak megoldásába 78 együttműködő partnert vont be az
egyetem és 159 diplomamunka is született a
FIEK témáiból. Az egyetemen összesen 17 témában alakultak kompetencia-központok,
amelyek a projekt részfeladatait oldották meg.
Az összességében 6,4 milliárdos program zárásaként bemutatkoztak az elmúlt öt év alatt
létrejött tudományos kutatóközpontok, amelyek a képzéseiknek megfelelő ipari csoportok
számára dolgoz majd ki a jövőben innovációs
megoldásokat.

BECSENGETÉSRE MEGÚJULT A FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA
ara Ákos, Győr egyik országgyűlési képviselőjének kezdeményezésére megújult
az adyvárosi „kék iskola”. A szeptemberi
becsengetésre lényegében be is fejeződött ennek az intézménynek a felújítása.

K

hetek, ez lesz az egyik kiemelt célom. Tervezzük és fontos feladatnak is tartom a Móra-iskola korszerűsítését, és további célom a szabadhegyi Radó Tibor-iskola, valamint a ménfőcsanaki iskola fejlesztése is.”

A győri országgyűlési képviselő lapunknak elmondta, hogy nagyon jelentős összegből, 963
millió forintból újult meg az iskola. „Ez egy
energia-korszerűsítési fejlesztés, felújítás volt.
Feladat még van, hiszen az iskola belső tereit
is meg kell újítani, sok helyre új bútorzatot kell
majd beszerezni. Amennyiben a következő ciklusban is a térség országgyűlési képviselője le-

Kívülről teljesen megújult a Fekete István-iskola épülete, hiszen hőszigetelés került a falakra, illetve a rossz állapotú nyílászárók cseréje is
megtörtént. Egyik választási ígéretem vált valóra ezzel a felújítással – tette hozzá a parlamenti képviselő, aki egyúttal sikeres és eredményes tanévet kívánt minden győri és megyebeli pedagógusnak, diáknak és szüleiknek.
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AJÁNDÉK ISKOLAKEZDŐ
CSOMAG A VÁROSTÓL

Ingyenes füzet- és iskolakezdő csomagot kaptak a győri elsősök a város vezetésétől. Dr. Dézsi Csaba András az Arany János Általános Iskolában személyesen mutatta be az ajándék tartalmát a legkisebbeknek.
A gyerekek egy verssel fogadták a polgármestert. A csomagban Győr
város kakasát, Pihét, a győri várat és a jubileumi évet is megjelenítették a füzetborítókon. Dr. Dézsi Csaba András szerint fontos, hogy már
az elsősökben is erősítsék a lokálpatriotizmust.
Szerző: Németh Boglárka
Fotó: O. Jakócs Péter

C

sillogó szemmel ültek az iskolapadban az
1. d osztály tanulói szerda reggel. Nemcsak az első nap izgalma miatt, hanem
mert különleges vendég érkezett hozzájuk. A
város polgármesterét, dr. Dézsi Csaba Andrást
várták, aki bemutatta nekik az iskolakezdő
pakk tartalmát.

A legkisebb egy verssel köszöntötte a város első emberét, majd jöhetett az izgalmas bontogatás. A kicsik elsőként egy gyöngybetűkkel írt
üzenetre is figyelmesek lehettek, bár ezt többségük még nem tudta elolvasni, a polgármester igyekezett olyan betűket rajzolni, ahogy azt
régebben ő is megtanulta az iskolában.
Dr. Dézsi Csaba András a Győr+-nak elmondta:
a füzetek borítóit úgy tervezték, hogy a városhoz kötődő motívumok jelenjenek meg rajtuk.

Így például a város kakasa, Pihe és a Győri Vár
is helyet kapott. A polgármester kiemelte: fontos küldetése, hogy ezzel már a legkisebbekben is erősítse a lokálpatriotizmust. Dr. Dézsi
Csaba András hozzátette: az idei tanévkezdés
erőt és kitartást kíván a diákoktól, a szülőktől
és a pedagógusoktól is, hiszen egy olyan tanéven vagyunk túl, melynek nagy része az online
térben zajlott. A polgármester szerint a jelenléti
oktatás mindenkitől nagy fegyelmet kíván,
azonban megoldás lehet, ha azok, akik eddig
még nem tették, felveszik az oltást, így valószínűbb, hogy elkerülhető egy újabb zárás.

A JELENLÉTI
OKTATÁS
MINDENKITŐL
NAGY
FEGYELMET
KÍVÁN
Az Arany János Általános Iskola két tanítási
nyelvű osztályának legapróbb tagjai nagy
örömmel várták az első napot és a polgármestert is. A Győr+-nak elmondták, hogy a füzeteken kívül vonalzók, vízfesték, tempera, gyurma,
ecsetek, korongok, rajzlapok is megtalálhatóak
a sulikezdő csomagban. Van, akivel kisebb baleset is történt az első néhány órában, de nagyon várták, hogy végre megtanulhassanak: írni, olvasni és a számolni is. Van, aki az iskolatáska cipelését, mások az új barátságok megköttetését emelték ki, ugyanis a kemény tanulás mellett jut majd némi idő a játékra és a kikapcsolódásra is.
Az iskola elsőseinek finom falatokkal és kötetlen
programokkal készültek a tanítók az első napon.
Az első néhány hét még inkább arról fog szólni,
hogy megszokják az iskolás élet rendjét, utána
azonban emelt óraszámban tanulnak majd idegen nyelvet és a legtöbb tantárgyuk szintén németül lesz megtartva.
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GYŐRBEN NYÍLT MEG
AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZI ÉVAD
ÁTADTÁK A KASZÁS ATTILA-DÍJAT

Újabb megtiszteltetés érte a 750 éves Győrt, városunkban tartották
meg nagyszabású gálaműsor keretében a 10. Országos Színházi Évadnyitót. Hétfőn este a Győri Nemzeti Színház színpadán adott ízelítőt az
évad műsorából a színház, a Győri Balett, a Győri Filharmonikus Zenekar, valamint a Fővárosi Nagycirkusz társulata az országos szakmának
és helyi érdeklődőknek.
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A

jeles alkalomra összművészeti gálát állított össze a rendező, Zakariás Zalán, a
színház művészeti vezetője, így nem
csak az idei évad, a repertoáron lévő színházi
előadásokból válogatott, hanem a programokkal igyekezett bemutatni a város színes kulturális életét is.
Fekete Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára köszöntőjében a pandémiás időszak nehézségeiről beszélt, arról, hogy a bezárt színházak ellenére a művészek elárasztották a virtuális
teret kultúrával, online élményekkel. „A kulturális
kormányzat országos programjának köszönhetően, segítő kezet nyújtottunk a fellépési lehetőség nélkül maradt művészek számára, és visszacsempésztük a kultúrát az emberek hétköznapjaiba. A Köszönjük, Magyarország! program a
kulturális élet újraindításának rendkívül sikeres
motorja lett” – fogalmazott az államtitkár.
„Az elmúlt másfél évben bebizonyosodott,
hogy a digitális világ nem tudja pótolni a közvetlen jelenlétet, a kapcsolatokat, és ez vonatkozik a kultúrára is, hiszen a színház ritkán él-

vezhető úgy a képernyőn keresztül, mint az életben. Örülök, hogy újra együtt lehetünk” – emelte
ki dr. Dézsi Csaba András polgármester ünnepi
beszédében –, jó egészséget, sikeres évadot és
vastapsot kívánt a színházi szakmának.
„A színház mindenekelőtt az élet, és csak az érdekelhet bennünket, ami az élet része, a szó lehető legtágabb értelmében” – idézte Peter
Brook gondolatait Bakos-Kiss Gábor, a győri
színház új igazgatója. Ez az idézet díszíti a színház homlokzatát is, nem véletlenül, hiszen erre
a mottóra fűzik fel az új bemutatókat.
Pokorni Zoltán, a Hegyvidéki Önkormányzat
polgármestere, a Kaszás Attila-díj társalapítója
adta át a díjat Rusznák Andrásnak, a Radnóti
Miklós Színház színművészének, akit a tévénézők A mi kis falunk című sorozatból ismerhetnek, melyben Mokri Bazsót alakítja. A díjat azok
a színművészek kaphatják meg, akik az átadást
megelőző évadban, kiemelkedő művészi teljesítményük mellett, jelentős közösségépítő szerepet vállaltak társulatukon belül.
Az idén 37 éves Rusznák András 2009-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen,
ahonnan Tatabányára szerződött, majd két évig
szabadúszóként dolgozott. 2012-ben a Miskolci

VÁROSUNK KITÜNTETETTJEI
Március 15. és augusztus 20. alkalmából adományozott állami kitüntetéseket és kulturális díjakat adtak át pénteken, Budapesten.

F

űke Géza klarinétművész, a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatója a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata
kitüntetést vehette át. A köztársasági elnök által
adományozott kitüntetéssel a díjazott kiemelkedő hangszeres művészi munkáját, valamint a
magyar komolyzenei kultúra hazai és külföldi
népszerűsítése érdekében végzett példaértékű
tevékenységét ismerték el. Szintén a lovagke-
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resztet vehette át Bellai Eszter operaénekes, a
Győri Nemzeti Színház magánénekese, örökös
tagja. A művésznő több évtizedes művészi pályafutása során az operairodalom legszebb szerepeiben nyújtott magas színvonalú alakításaiért
részesült az elismerésben.
A Széchenyi István Egyetem több munkatársa
vehetett át állami kitüntetést: a Magyar Ér-

Nemzeti Színházhoz szerződött. 2016-tól a Radnóti Színház tagja. Rusznák András megköszönve
a díjat elmondta: egész életében szerencséje volt,
mert mindig olyan társulatban dolgozott, ahol jól
érezte magát, barátokat szerzett, fejlődött, megtanulta, mi a társulati lét, a csapatmunka, és hálával tartozik a Radnóti Színház társulatának, mert
ott mindenki csapatjátékos.
A gálaműsorban a Vaskakas Bábszínház az Óz című előadásából mutatott be részletet, melyben
Bora Levente és Gergely Rozi lépett színpadra a
Madárijesztő dalával. A Győri Filharmonikus Zenekar vonósnégyese népi muzsikával készült, a Lőrincrévei táncok című darabból adtak elő rövid
tánctételeket. A Győri Balett a Lajkó Félix zenéjére,
Velekei László koreográfiájára készült GisL című
előadásból mutatott be egy duettet. Vastapssal jutalmazta a közönség a Fővárosi Nagycirkusz két
artistájának, a Rolling Wheel-formációnak – Németh Zsófia és Nagy Ferenc – dupla karika számát.
A Győri Nemzeti Színház művészei ízelítőt adtak
többek között a jövő januárban műsorra kerülő
Bánk Bánból, melyet Vidnyánszky Attila rendez, a
Puskás című musicalből, amely Szente Vajk rendezésében, decemberben kerül közönség elé.
Színpadra lépett Bede Fazekas Csaba Kossuth-díjas, érdemes művész is, aki Rákóczi dalát adta elő
Kacsó Pongrácz: Rákóczi megtérése című műből.
demrend tiszti keresztje polgári tagozata díjat
dr. Czinege Imre gépészmérnök, dr. Keresztes
Péter Mihály villamosmérnök, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata állami
kitüntetést Winkler Csaba, a Kommunikációs
és Alumni Iroda társadalmi kapcsolatokért felelős titkára kapta. Némethné Farkas Kata az
Oktatásszervezési Igazgatóság Felnőttképzési
Központ vezetője Családokért díjban részesült.
Dr. Horváth Sándor Domonkos, a Dr. Kovács Pál
Könyvtár és Közösségi Tér igazgatója a könyvtárosoknak adható legmagasabb elismerés, a
Szinnyei József-díj birtokosa lett. A Czuczor
Gergely Bencés Gimnázium igazgatója, Tóth
Konstantin atya a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét kapta.

Szeptember 11-én az Olimpiai Sportpark ad otthont az első
Győri Klíma Expónak. A fenntartható jövőért indított
kezdeményezés azonban már jóval hamarabb, szeptember
legelején elindul, mégpedig a gyerekek számára
meghirdetett magpapírzászló-vadászattal.

ZöldGYŐR – I. Győri Klíma EXPO

A JÖVŐ MENŐ!
Szeptember első napjaiban 29 helyszínen
helyez el a Győr-Szol úgynevezett magpapírzászlókat. Ezek a különleges, talajban maradéktalanul felbomló, papírpépből készült
zászlócskák magokat tartalmaznak, és elültetve, pompás virágokat hajtanak. A „ZöldGyőr” – I. Győri Klíma Expo szervezői játékos
zászlóvadászattal indítják a rendezvényt,
amelyre a legﬁatalabbakat várják. A zászlóvadászat ötlete Hargitai Istvántól, a város
Környezetvédelmi Bizottságának tagjától
származik, aki maga is lelkes természetvédő.
„A legfontosabb üzenete a zászlókeresésnek az, hogy megmutassuk a gyerekeknek
a természetvédelem fontosságát. Adunk
egy lehetőséget, hogy saját szemükkel is
megláthassák, hogy a magpapírzászlókat
elültetve, újrateremtődik az élet. Maguk a
zászlók is különleges anyagból készülnek,
semmilyen formában nem szennyezik a
környezetet” – mondta Hargitai István.
Hozzátette, az expo megrendezésének a
gondolata is adott volt, hisz véleménye
szerint a környezetvédelemben nem lehet
csupán felülről jövő kormányzati intézkedésekkel eredményeket elérni. Ebbe a munkába ugyanis be kell vonni a helyben élő
közösségeket is. Ennek pedig a legelső lépése az, hogy megfelelő információval látják el a lakóközösségeket: hol tudnak belépni a folyamatba, milyen segítséget tudnak nyújtani és milyen egyéni cselekedetekkel tudják előremozdítani a folyamatokat. „A kiállításnak az a célja, hogy a mindennapok embere számára érthető módon
tálalja a környezetvédelem tematikáját.
Kezdjünk el erről beszélgetni, információt

adni és venni a lakossággal” – fejtette ki a
környezetvédelmi szakember.
A Győrben rendezett „zöldexpo” gondolata
teljes mértékben egyezik a város környezetvédelmi elképzeléseivel. Dr. Dézsi Csaba
András hivatalba lépése után, első intézkedései között hívta életre a város Környezetvédelmi Bizottságát, amelynek vezetésével
dr. Szálasy Lászlót bízta meg. A bizottsági elnök elmondta, világosan látszik az elmúlt
másfél év tapasztalata alapján, hogy számtalan megoldásra váró feladat előtt áll a város
a környezetvédelem területén. Ezek megoldásában is segíthet az I. Győri Klíma Expo.
„Örömmel jelenthetem, hogy nagyon széles
körű támogatottságot élvez a kezdeményezés a város minden rétegében” – mondta dr.
Szálasy László. „Úgy tűnik, hogy a jövő menő,
de hogy mennyire lesz menő, az tőlünk függ.
Jól látható, hogy rengeteg tennivalónk van.
A legfontosabb teendőnk pedig az, hogy
megértessük az emberekkel, soha sem szabad a másikra várni, hanem mindenki nagyon sokat tud tenni a környezetéért” – tette hozzá a bizottsági elnök.
A szeptember 11. és 12-én megtartott expo
ingyenesen látogatható, létszáma nem korlátozott, ám megfelelő védettségi igazolvány bemutatása szükséges a belépéshez.
18 év alattiak csak a védettségét igazoló
szülővel léphetnek be a kiállításra.
A rendezvény egy 2-3 generációs család
számára színvonalas, sokrétű és szórakoztató 2-3 órás programot kíván nyújtani a
környezettudatosság témájában.

PROGRAMTERVEZET KOROSZTÁLYTEMATIKUS BONTÁSBAN:
6–14 éves korosztály:
• Kuka Berci (Markó-Valentyik Anna
VASKAKAS Bábszínházból)
• SZEMLÉLETFORMÁLÓ Élményprogramok (megújuló energiaés ÖKO-tematikus játszóprogram)
• GYHG: szelektív hulladékgyűjtőtömörítő játék
• PANNON-VÍZ játszóház
• MOKKA CSOPORT: „szemétből
használati tárgy”-kiállítás
14–26 éves korosztály:
• Egyetemi fejlesztések, ÖKO
és ÖKO-innovációs szakok STAND
• DJ – Zenei háttér (Etno sound műfaj)
• Elektromos járművek kiállítása
(autók, motorok, egyéb járművek)
• Magyar Kerékpáros Egyesület győri
szervezete (győri kerékpáros élet)
• REFLEX Csoport (Magyar Tájvédelmi
Szövetség) STAND
• Éghajlatvédelmi Szövetség
• GYHG STAND
• GYŐR 750 STAND – Látogatóközpont –
GyőrBIKE
• ÖKO Lábnyom – a rendezvény
színes kréta üzenőfala
• GYŐR+ Rádió STAND (podcast élő
riportok meghívott VIP vendégekkel)
26+ korosztály:
• Nagy Ferenc virtuális természetfotó
kiállítás (aula)
• Elektromos gépjárművek statikus
kiállítása, szalononkénti kiállítási terület,
tesztvezetési regisztráció
• Kisalföld Erdőgazdaság STAND
(természeti értékeink)
• Alternatív energiával foglalkozó helyi
vállalkozások standjai (napelem,
komposztálás, hulladékkezelés, fali
töltők, innovatív ÖKO-technológiák)
További részletek: gyorplusz.hu
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A RÁBA Nyrt. 23,7 milliárd forint
konszolidált, csoport szintű árbevétellel zárta az év első hat hónapját, amely jelentős, 23,4 százalékos emelkedésnek felel meg
a bázis időszakhoz képest.

KIEMELKEDŐ

ÁRBEVÉTELNÖVEKEDÉS
A RÁBÁNÁL

PÉKEK ÉS KÉZMŰVESEK TALÁLKOZÓJA SZOMBATON

A KENYÉR ÜNNEPE
A SZÉCHENYI TÉREN

A Széchenyi téren rendezik meg a XIX. Euro-regionális Kenyérfesztivált és Kézműves Találkozót, szombaton 9 és 15 óra között, melyet
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kézműipari Tagozata rendez.
Szerző. Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

K

is és nagy pékség, kezdő és tradicionális pékvállalkozás mutatkozik be, kínálja termékeit szeptember első szombatján, a város barokk főterén. A nagyszabású fesztiválhoz 15 helyi kézműves, mesterember is csatlakozott, akik az elmúlt időszakban készített termékeikkel és bemutatókkal várják az érdeklődőket.
Az esemény keddi sajtótájékoztatóján dr. Lakatos István, a Kézműipari Tagozat elnöke felelevenítette a fesztivál múltját, hogy az első kenyérünnepet a Veres Péter-iskola udvarán, először 2003-ban rendezték. 2016-tól a Dunakapu térre költözött a program a szeptemberi
Vedd a helyit, vedd a kisalföldit! vasárnapi eseményeként. A kamara életében történelmi
fesztivál két éve megyerikum lett, idén pedig
méltó helyre, a Széchenyi térre költözött.

A COVID–19 járvány időszaka, valamint az azt
követő kilábalási szakasz kihívásai ellenére, a
Rába csoport pénzügyi helyzetét stabil likviditási pozíció jellemezi. Az előző év azonos időszakához képest a saját tőke mértéke 12,6
százalékkal növekedett. „A válság okozta nehézségekhez való sikeres alkalmazkodásunkat
a költségoptimalizálás és a technológiai fejlesztés alapozta meg, így ismét bebizonyosodott, hogy a versenyképesség növeléséhez,
kulcsvevőink megtartásához a legmodernebb
infrastruktúrára, gépparkra, azaz folyamatos
fejlesztésekre van szükség. Ennek érdekében
az eddigi, eredményesnek bizonyult stabilizációs stratégiát egy modernizációs stratégiával
váltjuk fel, amelynek középpontjában technológiánk, eszközeink és ingatlanaink modernizációja és nemzetközi technológiai partnerkapcsolataink megerősítése áll” – hangsúlyozta
Hetzmann Béla, a RÁBA Járműipari Holding
Nyrt. elnök-vezérigazgatója.
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A vásári forgatag, a kóstolók és különböző
programok mellett, hagyományosan szakmai
versenyt is rendeznek, melynek során a pékek különböző kategóriákban mérik össze
tudásukat. A pék- és cukrászképzésben részt
vevő tanulók számára csapatversenyt hirdettek, díszmunka pékipari és cukrászipari

termékből való elkészítésére – „Győr, a 750
éves város” szlogen alapján. A szakmai értékelő bizottság előre meghatározott szempontok szerint értékeli majd az első három
kategóriában nevezett termékeket, és a legjobbakat értékes díjakkal jutalmazza.
Az elnök hangsúlyozta: célunk, hogy megismertessük a minőségi alapanyagokból készült termékeket, egyedi fejlesztéseket és az
új technológiákat, melyek az egészséges
élelmiszerek fogyasztását szolgálják, illetve
minél szélesebb körben bemutassuk a csodás kézműves portékákat.
A kenyérfesztivált a legjobb időben rendezik, a
pandémia alatt ugyanis a pékek, a cukrászok felkészülhettek, kitalálhatták a legújabb, a legfinomabb, a legváratlanabb termékeiket. „Nagyon
fontos az, hogy mindenki érezze, mi szeretnénk,
hogy visszatérjen az éltünk a régi mederbe” –
hangsúlyozta dr. Pergel Elza alpolgármester, aki
beszélt az új kenyér jelentőségéről is.
A Győr+ Média évek óta a rendezvény fő médiatámogatója. Knézy Jenő vezérigazgató a
sajtótájékoztatón kiemelte: annál nemesebb
dolog nincs, mint hogy a közösséget segítjük.
A közösséget, a családot pedig a kenyér hozza össze, ősidők óta azt ülik körbe, az volt az
élet jelképe. Most pedig az új kenyeret ünnepeljük, és azt, hogy visszakapjuk az életünket. A médiacsoportunk első megkeresésre
jelezte, hogy támogatja a rendezvényt, hiszen a felületeinken azt közvetítjük, ami a
győrieknek fontos.
A családi rendezvényt színpadi programok
teszik színesebbé, többek között fellép az
Aranykapu zenekar és Szandi is.

A 30 éves Vaskakas Bábszínház októberben nagyszabású gálaműsorral köszönti a 750 éves Győrt. Az
évadnyitó sajtótájékoztatót szerdán tartotta a társulat.

HARMINCÉVES A GYŐRI BÁBSZÍNHÁZ
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

ban van, itt senki sem „egyfunkciós” – hangsúlyozta az igazgató. Mára a Vaskakas Bábszínház a legtöbbet játszó vidéki, a legnagyobb bevételt generáló, a legnagyobb fesztivált szervező társulat, amely a szakma szerint a Budapest Bábszínház népszerűségével, színvonalával vetekszik.

A

város és a bábszínház közös születésnapi ünneplése szeptember 4-én a
Győrkőcligettel veszi kezdetét a Bisinger sétányon, A vaskakas legendája című
előadás díszbemutatójával koronázzák meg,
és a 15. Győrkőcfesztivállal zárják. Azért,
hogy a gyerekek ne maradjanak, Győrkőcös
élmény nélkül, szeptember 4-én 10 órától
18 óráig a Bisinger sétányon Győrkőcliget
várja őket bábelőadásokkal, játékokkal, a kakaskeresővel, kakasviadallal, kukorékversennyel, és egyéb kakasságokkal. A Vaskakas legendája nagyszabású előadáson,
melynek premierje október 10-én lesz, közreműködik a Fitos Dezső Társulat és a Raczka
Jam, Ferenczi Györggyel.
Kocsis Rozi színházigazgató felelevenítette az
elmúlt harminc év történetét, többek között arról beszélt, hogy a pici társulat az „ősmag” a

„Nem volt egyszerű időszak az elmúlt másfél
év, és azért is jó a bábszínházba jönni, mert itt
mindig valami kreatívat, újat, vidámat nyújtanak. Most kimondottan erre van szükség,
hogy jól tudjunk kikapcsolódni, megfelelően
szórakozni” - hangsúlyozta Radnóti Ákos alpolgármester.

kezdetekkor vérszerződést kötött: mindig is arra fognak törekedni, hogy a világ legjobb bábszínháza legyenek. Az erő a mai napig a csapat-

A jubileumi évadban A vaskakas legendája mellett
láthatja a közönség A dzsungel könyvét Markó
Róbert rendezésében, Ladányi Andrea koreográfiájával és Szvila Velicskova díszlet- és jelmezterveivel. Műsorra kerül a Pom Pom meséi, és A
széttáncolt cipellők, amely a táncszínház nyelvén
szól a gyerekekhez.

GYŐR MEGYEI ŐSZI TÁRLAT
A Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum pályázatot hirdet Győrött, valamint a Győri, Téti
és Pannonhalmi járásban élő vagy
innen elszármazott képző- és iparművészek számára.

A pályázat beadásának feltételei:
1. Minden alkotó maximum két, 2020/21ben készült alkotást adhat be az alábbi műfajokban:
• grafika (kiállításkész állapotban,
paszpartuban, keretben) – maximum
700×1000 mm méretben,
• festmény – maximum 150×200 cm méretben,
• plasztika – maximum 1 m² alapterületen,
• iparművészeti alkotás (textil, üveg stb.) –
maximum 1,5 m² alapterületen.
2. A pályamunkákon kérjük feltüntetni a mű
címét, méreteit, technikáját, valamint az alkotó nevét, postacímét és egyéb elérhetőségét
(telefonszám, e-mail-cím).
Az alkotások beadásának helye és időpontja:
• Magyar Ispita, 9022 Győr, Nefelejcs köz 3.
• 2021. szeptember 16–17., csütörtök és
péntek, 10–15 óra között.

A kiállításra javasolt művekről szakmai zsűri
dönt, amely egyben javaslatot tesz a díjak
odaítélésére is. A zsűri döntéséről e-mailben
értesítjük az alkotókat.
A megnyitó helyszíne és időpontja:
• Magyar Ispita, 9022 Győr, Nefelejcs köz 3.
• 2021. október 9., szombat 17 óra
A beadott alkotások – a kiállítás lebontása
után –, 2021. november 10–11-én, 10–15
óra között vehetők át a Magyar Ispitában
(9022 Győr, Nefelejcs köz 3.).
A kiállítás megtekinthető:
2021. október 9. – november 7. között, hétfő
kivételével naponta 10.00-től 18.00 óráig.

Információ: titkarsag@romer.hu
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Hogyan hatott a Covid–19 járvány a vállalkozásokra? Egy erről készített kutatás tapasztalatairól számoltak be a Mathias Corvinus Collegium győri központjában. Dr. Szepesi Balázzsal, az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetőjével beszélgettünk.

A KEZDEMÉNYEZÉST MÉG TANULNI KELL

JÓL VETTÉK AZ AKADÁLYT
A VÁLLALKOZÁSOK

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

Tavaly év elején a koronavírus letaglózta a világot. Mi történt a gazdaságban?
Mintegy 5000 milliárd forintra tehető, amit a koronavírus miatt nem termelt meg a magyar gazdaság. Az elveszített emberi életeken túl ez az
óriási összeg is mutatja, hogy ez volt a legkomolyabb természeti katasztrófa, ami Magyarországot sújtotta. A vállalkozásokat az első hullám
ütötte meg legjobban, mert teljesen felkészületlenül érte őket. Alkalmazkodni kellett ahhoz, hogy
a szállítások leálltak, a vevők máshogy vásároltak,
a cég működését másképp kellett megszervezni.
Sokan nem tudták, hogyan védekezzenek a járvány ellen, ezért bezárták az üzemet. Ezek mind
kieső költségek, amik lényegében a bevételből hiányoznak, s a fejlesztéseket nem tudják finanszírozni. Ezt a „tandíjat” nem valakinek kellett odaadni, hanem az elmaradt bevételeket és azokat a
költségeket neveztük így, amelyek abból adódtak,
hogy ki kellett találni az új működést.
Azt gondolom, hogy bődületes ez az 5000 milliárdos tandíj, de a gazdaság nagyon sokat tanult belőle. Nemcsak akkor teljesít jól egy gazdaság, ha jó körülmények között minden simán
megy, hanem az a nagy kérdés, hogy a vészhelyzetekre hogyan reagál.
Kik élték túl a kritikus időt?
A vállalkozások nagy része túlélte. Ahol gondot
okoz a jövő évi működés biztosítása, az a turizmus, a vendéglátás, illetve a lakossági szolgáltatások bizonyos részei. Az ipar, a szolgáltatás
nemcsak hogy túlélte, hanem lassan visszatér
a járvány előtti normális működéshez. A jó válságkezelésnek volt néhány titka. Sokkal jobban
ment azoknak, akik már a járvány előtt elkezdtek áttérni a digitális működésre. Akinek megbízható ügyfélkapcsolatai – szállítói, vevői –
voltak, vagyis működött a szolidaritás, szintén
könnyebben vészelték át. Könnyebben ment
azoknak, akiknek volt tartaléka, illetve ahol sikerült megegyezni a dolgozókkal, hogyan álljanak át az új működésre. Nem mondhatjuk,
hogy gond nélkül lement, de tömeges cégbe-

zárásról, csődhullámról nem lehet beszélni. S
azért nem lett csődhullám, mert hitelmoratórium volt. Az interjúk során az állami segítségek
közül ezt említette meg a legtöbb cég, mint
legfontosabb tényezőt. Azt is elmondták: úgy
érzik, az alkalmazkodóképességük javult, tartalékokat kezdtek képezni, és figyelnek arra,
hogy működésük jobban bírja az ilyen kockázatokat. Vagyis a túlélők megerősödve kerültek
ki, fontos tapasztalatokat szereztek.
Területi megoszlások megfigyelhetők a vizsgálatukban?
Nem, hiszen 50 vállalkozással készítettünk
mélyinterjút, ez nem volt alkalmas ilyen mérésre. Az általunk vizsgált cégek döntő hányada
kis- és középvállalkozás volt. Az látszik, hogy
többségük sikeresen vette ezt a nehéz akadályt, összességében az árbevételük 3 százalékkal csökkent. Akinek nem voltak pénzügyi
tartalékai, ahol a vevő vagy az ellátás megszűnt, ott voltak problémák.
Úgy gondolom, hogy nagy területi különbségek
nincsenek, inkább az ágazati különbségek je-

lentősek. Az informatika, az egészségügyhöz
kapcsolódó ágazatok jobban mentek. A legnagyobb vesztes a külföldi turistákra épülő budapesti turizmus.
Milyen volt a harmadik hullám?
A harmadik hullám egészségügyileg a legkeményebb volt, de ezalatt a gazdaság már viszszaállt a normálishoz közeli működésre. Reméljük, hogy a negyedik hullám egészségügyi
problémái nem lesznek olyan jelentősek. Azt
hiszem, a gazdaság átállt egy „járványműködésre”, vagyis akarva-akaratlanul, de megtanultunk együtt élni ezzel a kórral.
Van-e speciális erőssége a magyar vállalkozásoknak?
Az alkalmazkodóképesség. A magyar vállalkozóknak az a sajátossága, hogy jól megtanultak
a változó körülmények dacára lábon maradni.
Ebből kellene most továbblépni: ne csak alkalmazkodni tudjunk, hanem kezdeményezni is.
Örülnék, ha végre lenne elegendő erőnk arra,
hogy ne mindig csak elszenvedjük, hanem mi
alakítsuk a körülményeket.

2021. szeptember 3.
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TOVÁBBRA IS ZAKATOL A TENGERIMALAC-VONAT

T

öbb mint 5 éve töretlen népszerűségnek
örvendő cuki látványosság a győri állatkertben található tengerimalac-vonat.
Hogy miről is van szó? A számukra kialakított,
magasított járatban libasorban vonuló tengerimalacokból álló „vonat”, nagyon mókás látványt nyújt. A közel 50 tarkabarka, sima szőrű
vagy éppen borzas bundájú tündéri rágcsáló
egymás után igyekszik a kifutója felé, hogy a
elfogyassza reggelijét. Hangos füttyögéssel

sorban ügetnek, vidám perceket okozva ezzel
az érdeklődőknek, akik a cuki látvány mellett
érdekes információkat is megtudhatnak a tengerimalacokról.
„A vágányok mellett kérjük, vigyázzanak!” A
látogatók kedvencévé vált „tengerimalacvonat” továbbra is menetrend szerint közlekedik, mindennap 10:20-kor és 17:30-kor
tekinthető meg. Mivel a szerelvény elég ije-

dős, a házirendet érdemes betartani. Rossz
idő esetén (eső, vihar) a malackák „szerelvénye", az állatok egészségének megóvása érdekében, nem közlekedik. Megértésüket köszönjük!
Változás az állatkert programjaiban: az állatbemutató és kalandoZOO látványetetés program
szeptembertől hétvégenként és ünnepnapokon látható. (x)

2021. szeptember 3.
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GYŰJTSÜK ÖSSZE A GYŐR VÁROSÁHOZ KÖTHETŐ NEMZETI ÉRTÉKEINKET!

LEGYEN ÖN IS KINCSKERESŐ!

A Győri Értéktárba történő értékfelvétel kezdeményezésének menete:
• a Győri Értéktárba történő felvételt bárki kezdeményezheti;
a javaslattétel kizárólag jelen
nyomtatvány hiánytalan kitöltésével, továbbá a szükséges mellékletek csatolásával történhet
(a nyomtatvány elérhető a
www.hungarikum.hu, valamint a
www.gyor.hu honlap Győri Értéktár menüpontjában);
• a javaslat postai úton (levelezési
cím: Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Kulturális
Osztálya 9021 Győr, Városház
tér 1.) vagy elektronikusan (email-cím: gyoriertektar@gyorph.hu) nyújtható be.
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A beérkezett javaslatok bírálata:
• a beérkezett – formai és tartalmi szempontból hiánytalan – javaslatokat a Győri Értéktár Bizottság bírálja el;
• az eljárásról és az értéktár működéséről bővebb információ a
www.gyor.hu honlapon a Győri
Értéktár rovatban található, továbbá érdeklődni lehet a gyoriertektar@gyor-ph.hu e-mail-címen, valamint a 96/500-312-es
telefonszámon.

si kultúrájához, tudásához, hagyományaihoz, a magyar tájhoz és élővilághoz kapcsolódó, nemzetünk
történelme, valamint a közelmúlt
során felhalmozott és megőrzött
minden szellemi és anyagi, természeti, közösségi érték vagy termék,
illetve a tájhoz és élővilághoz kapcsolódó materiális vagy immateriális javakat magába foglaló tájérték, amely tanúskodik egy emberi
közösség és az adott terület történelmi kapcsolatáról.

Mi számít nemzeti értéknek?
Nemzeti érték: a magyarság és a
magyarországi államalkotó nemzetiségek tevékenységéhez, termelé-

Az értéktárba kerülhet minden olyan
értékkel és minőséggel rendelkező
dolog, amelyet a helyiek értéknek
tartanak, és az értéktárba jelölik.

Értékgyűjtő munkáját előre is köszönjük!

Levendulaillat, gyönyörű panoráma, ínycsiklandó borok és ételek, béke, lelassulás vagy épp aktív
kikapcsolódás – ilyen gondolatok sora cikázik az emberben, ha Pannonhalmáról álmodozik. Az álom
viszont rögtön valósággá válik, amint belépünk a Portára.

Nem mindennapi turisztikai látogatóközpont nyílt Pannonhalmán augusztusban. A
modernitás és a tradíciók tökéletes elegyét
mi sem szimbolizálhatná jobban, minthogy
egy régi épület felújítása és egy új épületszárny létrehozása teszik ki közösen a város
központjában fellelhető Portát. A kaput, melyen belépve helybéliek
és turisták egyaránt megtalálják, amit keresnek.

A tartalmas kikapcsolódás nemcsak ígéret:
kerékpározni indulhatunk a környék erdőibe,
a Sokorói-dombság és a Cuha-völgye káprázatos környezetében. Ha autóval vagy
busszal érkezünk a világörökségi helyszínre,
akkor sincs okunk aggodalomra: kerékpárkölcsönző is rendelkezésünkre áll, ahol többek között E-bike-ot (elektromos rásegítésű
kerékpárt) is kínálnak. A Porta fő attrakciója
egy országosan egyedülálló, interaktív kiállítás,

ahol virtuális időutazáson vehetünk részt. A
múltat modern eszközökkel élhetjük át: terepasztalhoz rendelt AR tartalmak és VR
szemüveg is vár bennünket. Bepillantást
nyerhetünk például egy török kori végvár
életébe, és a háremek fénylő világába. A
Tourinform iroda modern környezetben,
naprakész információkkal üzemel, legyen
szó nevezetességekről, belépőkről, programokról, szállás- vagy vendéglátóhelyekről.
A helyi portékákat kínáló üzletben beszerezhetjük a Pannonhalmi borvidék zseniális borait, emellett pálinkákat, mézeket, szörpöket, ajándéktárgyakat, levendulás és apátsági termékeket is megvásárolhatunk. Sőt,
akár hátra is dőlhetünk, és ízletes ételeket
kóstolhatunk a Porta étteremben, melyet
Nagy Eszter séf, a Konyhafőnök című műsor
szuperdöntőjének nyertese vezet. (x)
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TIZENÖT ÚJ BUSZ A MEGYÉBEN

T

ovább fiatalodik Győr-Moson-Sopron
megye járműállománya, ezúttal 15 darab
Credobus Econell 12 típusú, szóló autóbusz kezdi meg szolgálatát. Az új járművek beszerzésére a Volán Buszpark Kft. idén év elején
írt ki közbeszerzési eljárást. A kiemelkedő
nagyságrendű fejlesztés keretében három autóbuszgyártó szállítja a több mint 500 környezetkímélő, dízelüzemű járművet a Volánbusznak 2022 elejéig. A most beszerzett több mint
félezer autóbuszból elsőként a Kravtex Kft.
kezdte meg az új járművek szállítását: az első
300 darab Credobus Econell 12 típusú, szóló,
alacsony belépésű jármű már a nyár végéig

megkezdi a szolgálatát. A közlekedési társaság
kiemelt célja továbbra is a biztonságos és kényelmes utazás biztosítása, az utazási igények
minél magasabb szintű kiszolgálása és a szolgáltatási színvonal emelése.
A 75 utas szállítására alkalmas autóbuszok
légkondicionáltak, rendelkeznek elektronikus
utastájékoztatási rendszerrel, fedélzeti kamerarendszerrel, kerekesszék és babakocsi elhelyezésére kialakított speciális férőhellyel és felszállást segítő rámpával, valamint üléspáronként 1 USB-csatlakozóval a mobil elektronikai
eszközök töltésére.

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP
Brassó hallgat a közösség hangjára, és kezdeményezéseket és zöld megoldásokat keres a
város jövője érdekében. A brassóiakat felkérik,
hogy javasoljanak megoldásokat az éghajlatváltozás korlátozására és az ahhoz való alkalmazkodásra.
Szeptember 3-tól 5-ig egy teljes hétvégés
fesztivállal ünneplik meg a colmari fedett piac
létesítésének évfordulóját. A fesztiválon
koncertek, játékok, utcai művészek és kiállítók lesznek.
Augusztus hónap folyamán, a nyári karbantartási munkák keretén belül felújították a
dunaszerdahelyi Szabó Gyula Alapiskola által működtetett és a Barátság téri óvoda
épületét.
Erfurtban az elmúlt 24 órában 20 új fertőzést
jelentettek. Ezzel összesen 8.838 főre nőtt a
koronavírussal igazoltan megfertőződött lakosok száma.
Jelenleg 203 fő a bizonyítottan koronavírusos
aktív esetek száma Ingolstadtban, további
6.244 fő az időközben felgyógyultak száma,
117 ember pedig életét vesztette.
Kuopio városa új tanácsadó központot nyitott
az idősek számára a Suokatu akcióközpontban,
2021. augusztus 30-án.
Lovas fesztivált rendeznek a fogyatékkal élő
gyermekek részére Nyizsnyij Novgorodban. Az
ünnepi program különböző versenyeket és vetélkedőket tartalmaz.
Jacek Jaskowiak Poznań polgármestere az ukrán testvérvárosba, Harkovba látogatott, hogy
részt vegyen a Függetlenség Napi ünnepségeken és az azzal kapcsolatos konferencián, melyen a nagyvárosok infrastrukturális projektjeinek megvalósítása volt a téma.
Jelenleg 146 az aktív koronavírus-fertőzöttek
száma Sindelfingenben, és további 32 fő
van, akiknél már letelt a 10 nap, de még nem
jelentették őket egészségesnek. Összesen
3.916-an voltak betegek a járvány kezdete
óta, ebből 3.699 fő már meggyógyult, 39-en
elhunytak.
Wuhanban javul a járványhelyzet, így augusztus 31-től nem szükséges a zöld kártyát felmutatni a tömegközlekedési eszközökön.
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EZÉRT NEM OLVASNAK A NAGYOBBAK

´´ A KÖNYVET?
AZ OKOSTELEFON LEGYOZI

Lapunk megjelenésekor már zajlik
és egész hétvégén tart az Ünnepi
Könyvhét és vele egy időben a
Gyermekkönyvnapok. Remélhetőleg, utóbbi számos óvodást és iskolást csalogat a könyvek közelébe, és a vásári forgatagban minél
többen fellapozzák az újdonságokat, és belefeledkeznek egy-egy
szép mesébe, izgalmas történetbe.
De lesz-e belőlük olvasó felnőtt?
Szerző: J. Kovács Andrea
Illusztráció: Marcali Gábor

Szabó Juditot, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér olvasószolgálatának vezetőjét kérdeztük:
A szülő mit tehet azért, hogy a gyermekének
természetes szükséglete legyen az olvasás?
Az olvasóvá nevelést a legkisebb korban érdemes
kezdeni. A kicsi lássa a szülői mintát, hogy apa,
anya olvas, könyvet, újságot vesz a kezébe. Sokat
számít a közös élmény, ha együtt lapozgatják a
könyveket, együtt mennek el könyvtárba, akkor
hosszú távra meg lehet alapozni a későbbieket.
Hozzáértők azt mondják, tízéves korra eldől, hogy
valakiből olvasó lesz vagy sem. Van ahol családon
belül is az egyik gyerek az olvasóközönséghez
tartozik, míg a másik nem szeret olvasni.
A gond nem is kisgyermekkorban, hanem később jelentkezik. Amikor a már olvasni tudó iskolás nem akar könyvet venni a kezébe...
Az alapvető probléma az okoseszközök használatával kezdődik. Harmadikos korban megkapják az okostelefont, s ettől kezdve a gyerekek picit elvesznek. Amikor ezek az eszközök
mindennapossá válnak az életükben, akkor
szerintem az olyan népszerű könyvek lehetnek
esélyesek, mint húsz éve volt a Harry Potter,

vagy a Gyűrűk Ura. Vagyis ha sikerül olyan olvasmányt találni, ami érdekli és leköti őket, ami
közel áll az életvitelükhöz, akkor tartósan rá lehet irányítani a figyelmüket.

MIÉRT JÓ OLVASNI?
• magunkban is kitűnően
szórakozhatunk
• bővül a szókincsünk
• javul a helyesírásunk
• szárnyalhat a fantáziánk
• erősödik a memóriánk
• fejlődik a koncentrációs
képességünk
• sokrétű ismeretanyagra
tehetünk szert
• segít megismerni önmagunkat

Melyik gyermekkorosztály szeret leginkább
könyvtárba járni?
Az alsós kisiskolások. A felsősöknél és a középiskolásoknál már nem ilyen jó a helyzet. Nekik
úgy próbáljuk népszerűsíteni az olvasást, hogy
olyan vetélkedőket, online játékokat állítunk
össze, amelyek könyvekhez kapcsolódnak, és
köthetők a tanulmányokhoz is.
Melyek azok a könyvek, amelyek a kölcsönzési
toplistát vezetik?
Bartos Erika meséi, a Bogyó és Babóca, Brúnó
Budapesten, Anna, Peti és Gergő állnak legelöl.
Rögtön utánuk következik Molnár Ferenc: A Pál
utcai fiúk. Népszerűsége régóta töretlen. Szintén az élvonalban találjuk az Egy ropi naplóját,
és a Geronimo Stilton sorozat darabjait. A kisebbek szívesen lapozzák Bori, illetve Berci különböző történeteit, míg az iskolások gyakran
kölcsönzik Leiner Laura könyveit.
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„Amikor a köldökzsinór elszakad, a vérkörök kettéválnak, a véráram
megpördül, és a magzat, aki eddig az anya szívével élt, most önálló
szívet kap, saját, maszek létcentrumot, amely innen kezdve fáradhatatlanul veri az Élet ritmusát. Az új lény, mint egy kis autó, leszalad a
Teremtés futószalagjáról. Innen kezdve hol hevesen, hol békésen dobogó szívvel, felpörgetve vagy alapjáraton, de egyedül is üzemel – a
misztérium megtörtént. Élet született.” (Müller Péter)

ÜNNEPELJÜK AZ ÉLETET!

´´
EGY HÉT A SZÜLETÉSROL

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Ács Tamás

A

tavalyi nagy sikerre való tekintettel, idén
is megrendezik az immár II. Születés Hete Fesztivált Győrben. A szeptember 5–
11. között zajló programsorozaton a fogantatástól az óvodás korig tartó időszak részletei
kerülnek terítékre.
A leglátványosabbnak a babakocsis felvonulás
ígérkezik a nyitónap délelőttjén. Vasárnap 9
órától gyülekeznek a felvonulók a megyeháza
előtti téren. Az idei évben is részt vesz a felvonuláson a fesztivál fővédnöke, dr. Dézsi Csaba
András polgármester. Utána a Nefelejcs köz
rejt majd csodákat, ahol hordozós anyukák
tánccal várják a felvonulókat.

Tizenhárom helyszínen közel száz programból
válogathatnak az érdeklődők. A babamasszázstól a kismamatornán át a koncertig és a meseelőadásig sok minden belefér a hét programjába.
Előadás-sorozat indul a mosható pelenkákról
és gyorstalpaló a hordozásról. Lesznek szakmai
témák a magzati diagnosztikáról, valamint kerekasztal-beszélgetés nőgyógyász és szülésznő részvételével. Megtanulhatjuk az újraélesztést, gyakorolhatjuk a csecsemőgondozást.
Bepillanthatunk a konyhában használatos vászontermékek készítésének fortélyaiba, segítséget kaphatunk a szétnyílt hasizom regenerálásához, s részt vehetünk baba-mama német, illetve angol foglalkozáson. Érdekes délutánt kínál az Apák meséi, a mesék apái program. Az eseménydús hetet az Aranykapu Zenekar és ajándéksorsolás zárja.

A főszervező, Hidvégi Vas Éva, a gyárvárosi
baba-mama egyesület elnöke, maga is két pici
gyermek anyukája:
Amikor várandós vagy, akkor minden teljesen
új. A védőnőt természetesen lehet kérdezni,
de ezer más olyan apróság van, amit a kismama fórumokból tudsz összeszedni. A baba
megszületésével még több kérdés lesz. Kell-e
tornára vinni a kicsit? Mi az a Dévény-módszer? Hozzátáplálás, pelenkafajták, mozgásfejlődés, beszédindítás – ez mind akkora káosz. Jó, ha ilyenkor hasonló helyzetben levőkkel tudunk beszélgetni, ezért van a baba-mama klub. Még jobb, ha a kérdéseinkre szakember válaszol, ezért mindig hívunk egy vendég előadót. Tavaly az egyik anyuka elmesél-

ANYÁK MONDTÁK
„Bárcsak sose múlna el, annyira
élvezem minden percét a babázásnak.”
(Mónika, 33 éves,
háromgyermekes anyuka)
„Megőrülök, csak ezen
az időszakon legyek túl!”
(Lilla, 29 éves, kétgyermekes anyuka)
„Annyi kérdésem van,
azt sem tudom, hol kezdjem…”
(Aliz, várandós kismama)

te, milyen volt a babakocsis felvonulás Kecskeméten. Innét jött az ötlet, hogy mi győriek
is kapcsolódjunk be a születést ünneplő
programokba.
A fesztivál részletes programja a www.gyoribaba.hu oldalon olvasható. Érdemes regisztrálni, hogy biztosan beférjünk a bennünket érdeklő eseményre!
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ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

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

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

ÁCS-ÁLLVÁNYOZÓ

Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány
Előnyt jelent: asztalosipari tapasztalat

´´
´´
CSOSZERELO
Feltétel: szakmunkás-bizonyítvány

BEZÁRTAK A SZABADSTRANDOK
SZEPTEMBER ELSEJÉN

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a lakosságot,
hogy Aranypart I és Aranypart II szabadstrandok – a szokásos üzemeltetési idő szerint –
augusztus 31-ig tartottak nyitva, szeptember
elsején, szerdán bezárta őket a szolgáltató.
Szeptember elsejétől, szerdától megszűnt a
mentőőri szolgálat, így tilos a vízben tartózkodni. A zárást követően a Győr-Szol Zrt.
munkatársai a szabadstrandokról a raktárba
szállították a vízmélységet és a fürdési területet jelző bójákat, az életmentő csónakokat
és más eszközöket, a fürdőházat téliesítették, majd lezárták. Bár a szeptember elsejei
zárást követően Aranypart I és Aranypart II
területén tilos a fürdés, a partok pihenésre,
napozásra továbbra is használhatóak.

Bérezés megegyezés szerint

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

Fürödni tilos vízterületek Győrben: Vannak a városban olyan vízterületek, ahol nem biztonságos
a vízben tartózkodás, ezért Győr Megyei Jogú Város jegyzőjének kiadott 19456-7/2008. számú
jegyzői határozatának értelmében, tilos fürödni az adyvárosi tározótóban, a József Attila-lakótelep
területén létesített kettő tározótóban, az Iparcsatorna teljes hosszában, a Rába folyó mindkét felén,
a bácsai vízáteresztő zsilip környékén (Holt-Duna-ágban), a pinnyédi híd győri hídfőjénél, a püspökerdei átvágás teljes hosszában, Győr-Újvárosban, a Mákos-dűlői volt kavicsbányában, Győr-Gyirmóton a Marcalban, a bácsai bányagödrökben, a Holt-Marcalban (rabkerti tóban) és a győrszentiváni volt szabadstrandon. A Kovalter pihenőpark területe kizárólag napozásra használható. 2021.
szeptember 1-től az Aranypart I és az Aranypart II területén is tilos a fürdés.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Az Egyesített Egészségügyi
és Szociális Intézmény Győr

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

közalkalmazotti jogviszonyba
állást hirdet

´´
´´
TETOFEDO-BÁDOGOS

Feltétel: szakirányú végzettség

´´
´´
CSOSZERELO

Feltétel: szakirányú végzettség

SZÜNETEL

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

A GOMBAVIZSGÁLAT

Amit kínálunk:
• bejelentett munkaviszony, folyamatos munkavégzés
• versenyképes fizetés + cafetéria
• vidékieknek bejárási költség térítése
• szakmai képzések támogatása
• hosszú távú munkalehetőség
• munkavédelmi eszközöket, kéziszerszámokat,
gépeket biztosítunk.

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

SZOMBATON

További információk:
06-96-314-322/152 mellék

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2021. szeptember 4-én,
szombaton szünetel a gombavizsgálat
a piacon. Legközelebb 2021. szeptember 8-án, szerdán és szeptember 9-én,
csütörtökön a vásárcsarnokban, illetve
szeptember 11-én, szombaton a Dunakapu téri piacon lesz lehetőség ingyenes gombavizsgálatra (a megszokott rend szerint 6 és 11 óra között).

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

www.eeszi.hu

Mint beszámoltunk róla, a Pannon-Víz Zrt. Országút utcai irodaházában lehetőséget ad dolgozóinak és családtagjainak képzőművészeti alkotásaik bemutatására. Csoma Katalin után most Tóth Enikő
kapott kiállítási lehetőséget.

ÚJABB KIÁLLÍTÁS NYÍLIK
A PANNON-VÍZNÉL

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Controlling csoportja munkatársat
keres az alábbi munkakör betöltésére:

KONTROLLER
Főbb feladatok: havi /negyedéves/ éves zárásban való részvétel • közreműködés az üzleti tervezésben,
terv-tény eltérések kimutatása • projektek alakulásának követése • gazdaságossági számítások készítése
• hatósági adatszolgáltatásokban való részvétel
Az álláshoz tartozó elvárásunk: felsőfokú gazdasági végzettség • mérlegképes könyvelői szakképzettség • magas szintű Excel és Word ismeretek • logikus
gondolkodás, kiváló problémamegoldó képesség • felelősségteljes munkavégzés
Előnyt jelent: további szakirányú végzettség
• kontrolleri gyakorlat
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos, rugalmas munkarend
Bérezés: Megegyezés szerint és cafeteriajuttatás
A pozícióra pályakezdők jelentkezését is várjuk.
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 17.

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.

„Édesapám, Tóth László szinte napra pontosan
akkor került a központi irodaházba, a diszpécserszolgálathoz, amikor én születtem, 1993ban – kezdi a bemutatkozást Tóth Enikő. Győrben, Barabás László festőstúdiójában kezdtem
festészettel foglalkozni, majd a Tánc- és Képzőművészeti Szakközépiskolában érettségiztem. Festészeti tanulmányaim mellett már ekkor is érdekelt az építészet, az építészettörténet. Középiskolásként egy győri építőmester, a
révfalui Csermák-házat és a győrújfalui, győrújbaráti evangélikus templomokat tervező Káldy
Barna munkásságát kutattam.
Ezután a fővárosba kerültem, a Magyar Képzőművészeti Egyetemen folytattam tanulmányaimat, ahol festőművész diplomát szereztem. Ezt
követően elvégeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem művészettörténet mesterszakát,
s jelenleg az egyetem Történelemtudományi
Doktori Iskolájának növendéke vagyok. Disszertációmat Czigler Győző építészetéről írom, amely
téma szintén bír győri kötődéssel: ő tervezte a
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium épületét.
Jelenleg párhuzamosan folytatom a festészeti és kutatói tevékenységet, s amellett,

hogy munkáim rendszeresen szerepelnek kiállításokon, a Magyar Építészeti Múzeum és
Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ
muzeológusa lettem.
Még általános iskolás koromban, 12 éve kezdtünk bele szüleimmel egy terepasztal készítésébe, és munkánk gyümölcsét eddig közel kétszáz alkalommal, óvodákban, iskolákban, víztorony-látogatásokon több ezer kisgyermek csodálhatta meg. Gyűjtöttük a szebbnél szebb házakat, kisautókat és figurákat. Engem nem is
annyira a vasút, inkább a szép míves épületek
vonzottak. Végül úgy döntöttünk, mégsem vasút lesz, hanem víziközmű-terepasztal. A Pannon-Víz Zrt. támogatásával még sok-sok kiegészítőt vásároltunk, így 2-3 hónap alatt elkészültünk a munkával, amely azt szemlélteti, hogyan
jut el a víz a kutakból a víztoronyba, és azt is,
hogy mi lesz az elfolyó szennyvízzel. A terepasztal legközelebb a győri OSP-ben lesz látható,
és hogy kerek legyen a történet, a szeptember
24-i családi napon visszaér majd egykori győri
iskolámba, a Szabolcska utcába is.
A Pannon-Víz irodaházában most festményeimből láthatnak egy válogatást, melyek
közül néhányan emblematikus győri épületeket is felfedezhetnek a látogatók.”

KÖZMEGHALLGATÁS
Győr Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2021. szeptember 9-én
(csütörtök) 10:00 órakor közmeghallgatást tart, melyre minden érdeklődőt szeretettel
várnak.

A fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint az adatkezelési nyilatkozatát, amelyben hozzájárul a
pályázattal kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez, az
alábbi e-mail-címre szíveskedjen megküldeni: munkaugy@
gyorszol.hu. Kérjük, szíveskedjen az e-mail tárgyaként feltüntetni: Kontroller pozíció

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Számviteli és Controlling osztálya
munkatársat keres az alábbi munkakör betöltésére:

VEZETO´´ KÖNYVELO´´
Szakmai elvárás: Beszámolókészítési és adózási tapasztalat • Vállalkozási mérlegképes könyvelői regisztráció • Legalább szakirányú középfokú végzettség •
Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek
Amit nyújtunk: Változatos, felelősségteljes munkakör a számviteli csoportban • Segítő együttműködés
a munkatársi közösségben • Azonnali munkakezdés
lehetősége
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos, rugalmas munkarend
Bérezés: Megegyezés szerint és cafeteriajuttatás
Jelentkezési határidő: 2021. szeptember 17.

A fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint
az adatkezelési nyilatkozatát, amelyben hozzájárul a pályázattal
kapcsolatos személyes adatainak kezeléséhez, az alábbi e-mailcímre várjuk: munkaugy@gyorszol.hu. Kérjük, az e-mail tárgyaként szíveskedjen feltüntetni: VezetŐ könyvelŐ pozíció
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FILMKLUB ÚJRATÖLTVE

HAMIS A BABA, A TANÚ, VUK, MACSKAFOGÓ

Izgalmas magyar kultfilmekkel indul újra szeptembertől a Győrplusz Filmklub, ezúttal is a család aprajátnagyját várjuk a képernyők elé. A Győr+ Televízióban
idén ősszel a Bujtor-életműből vetítünk négy alapdarabot, majd népszerű történelmi és rajzfilmeket kínálunk a mozirajongóknak.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

A

filmklub első négy hetében a Bujtor István rendezte, és az ő
főszereplésével játszódó filmeket vetítünk: A Pogány Madonnát, a Csak semmi pánikot, Az elvarázsolt dollárt és a Hamis a
babát. A színész fia, Bujtor Balázs e szavakkal ajánlja édesapja filmjeit
a Győr+ Televízió nézőinek: Győr városa mindig is különleges helyet
foglalt el édesapám szívében, ide kötötte az első kőszínházi szerződése (1967/68), volt egy nagyon kedves beugrása Stanley Kovalski
szerepébe Tennessee Williams : „A vágy villamosa" győri előadásában, ezeken túl többször is rendezett a városban, 2000-ben pedig írt,
rendezett, valamint a főszerepet is eljátszotta a Komédiások című
TV-sorozatban, mely a Győri Nemzeti Színházban játszódott, és a
színház számos művészének szereplésével került adásba.
A máig első számú magyar kultuszfilmet, A tanút is levetítjük idén
ősszel, hogy újra nézhessük, felidézhessük a kívülről már jól ismert
mondatokat. Képernyőre kerül a Csukás István regényéből készült
Keménykalap és Krumpliorr, Bagamérivel, az elátkozott fagylaltossal,
Lópici Gáspárral, az utca hírmondójával, Kisrecével és Sülével. Műsorra tűztük Dargay Attila rendezésében az árva rókakölyök, Vuk kalandos történetét és a libapásztor fiú, Lúdas Matyi meséjét, az Egri
csillagokat, ahol újra megelevenedik Bornemissza Gergely, Cecey Éva
és Dobó István kalandos élete, s tanúi lehetünk Eger ostromának. Az
évad utolsó filmje az 1986-ban készült Macskafogó lesz.
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VIVACE RF MIKRO-TŰS

KEZELÉS IMMÁR GYŐRBEN IS!

Sokan küzdenek a bőrt érintő betegségekkel és próbálnak ki különböző
gyógyszereket, krémeket, valamint nem ritkák a plasztikai beavatkozások
sem. Mindezt azért, hogy a bőr visszanyerje feszességét vagy eltűnjenek az
esetleges bőrhibák. Azonban ma már léteznek olyan kezelések is, melyekkel akár rövid időn belül hatásos és látványos eredményeket lehet elérni.

A

VIVACE a műtét nélküli bőrfeszesítés és
bőrfiatalítás innovatív, hatékony és biztonságos módszere. A frakcionális
tűs RF (rádiófrekvenciás) kezelés hatékonysága abban rejlik, hogy bőrszíntől
és bőrtípustól függetlenül, egész évben biztonságosan alkalmazható
megoldás, még nyáron is! A kezelés minimális fájdalommal jár, és
a páciens rögtön visszatérhet
mindennapi tevékenységeihez. A
teljes gyógyulási folyamat pár
napot vesz igénybe.
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Már az első kezelés után azonnal látványos eredmények tapasztalhatók, és hatása tartósan
megmarad.
A VIVACE technológia alkalmazási lehetőségei szerteágazóak: hajszálértágulatok kezelése, bőrfiatalítás, akne és aknés
hegek, tág pórusok, ránccsökkentés, bőrfeszesítés, arclifting, nyúlási csíkok kezelése, műtéti
hegek halványítása, hiperhidrózis kezelése.
A VIVACE egy új dimenziót képvisel a tűs RF kezelőrendszerek között, hiszen Magyarországon

g
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egyedülálló módon, csak ennél a berendezésnél választható a kezelési frekvencia és a tűegység típusa is.

VIVACE –
három módszer hatása
egy kezelésben
Kollagén indukciós terápia – CIT – A bőrrétegben az energialeadás során koagulált mikroszkopikus méretű csatornák elősegítik az új
kollagén termelődését. Az így megnyílt csatornákon keresztül hatékonyabban juttathatók be
a bőr számára fontos vitaminokat (A és C) tartalmazó kozmetikumok.
Sebgyógyulási folyamat – WHM – Az épen
maradt területekről kiindulva, a frakcionális
típusú elektrokoaguláció felgyorsítja a bőr
természetes gyógyulási folyamatát. A sebösszehúzódásnak és a kollagénátépülésnek
köszönhetően, a bőr sokkal rugalmasabbá
válik és ránctalanabb lesz. Az RF energia szabályozza még a faggyútermelődést, ami jelentősen javítja az aknés bőr állapotát.

Támogatott tartalom

LED – a vörös LED-impulzusok aktiválják a
bőrsejteket és növelik a kollagéntermelés
mértékét, valamint javítják a bőrtextúrát és
tónust. A kék LED-fény javítja a propionbakterium acnes bőr állapotát. A kezelés kizárólag előzetes bőrgyógyászati vizsgálattal vehető igénybe.
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TESZT: FIAT 500E 3+1 ICON

TISZTÁN AZ ÉRZÉSEINKRE HAT
1957-ben készült el az első
FIAT 500-as, az eredeti „cinquecento”. 2007-ben érkezett
a modern átirata, abból Abarth
sportverzió is. Most pedig itt
az új 500e, melyet villanyautónak
terveztek. Sikerrel.
Szerző: Nagy Viktor

Retro?
Vajon hogyan lehet 3,6 méteren két felnőttnek és
két gyereknek emlékezetes utazást biztosítani?
Egy legendás formába kell sűríteni mindazt a
technológiát, amit a mai, környezettudatos autósok elvárnak, és megspékelni egy-két olyan poénnal, amit azelőtt senki nem sütött el. A dizájn
fenomenális. Az olaszok a klasszikus „ötszázas”
arányait hozták el ismét, viszont az első fényszórókat továbbgondolták. A tagolt egység egy
szemre hasonlít, ami a korábbinál határozottabb
fellépést ad a kocsinak, miközben a körvonala
hozza az ovális geometriát. Alatta pedig az irányjelző köre, ami menetfény is egyben. Van még egykét apróság, ami feldobja az összképet: kiálló oldalsó irányjelzők fűrészfog betéttel, króm csík az
oldallemezeken, süllyesztett kilincsek és az 500e
csodás logója több felületen és formában.
Modern?
A beltér az egyszerűségről, a gombokkal kezel-

hető alapfunkciókról és a helykihasználásról
szól. Az első ülések kényelmesek, a műszerfal
betétje az Icon felszereltségű tesztautóban a
külső fényezéssel azonos volt. Más verziókban
fekete vagy fehér, vagy szürkés strukturált. Talán a fényezett a legjobb, nálunk a „rózsaarany”
szín köszönt vissza. A kormány mögött egy 7
colos LCD van, középen 7 vagy 10,25 colos lehet, mi az utóbbiban gyönyörködhettünk. Csodás a grafika, tűéles a kép és könnyen kezelhető a rendszer. Az indítás gombnyomásra megy,
ahogy a „váltó” is egy billentyűsor: P-R-N-D. Az
első ülések között könyöklő és egy óriási üreg
van, töltőcsatlakozókkal. A középkonzol Torino
látképével díszített, vezeték nélküli töltést
nyújtó üregben várja bármilyen méretű és típusú telefonunkat – a vezeték nélküli tükrözés
(Android Auto és Apple Carplay) is működik. Érdekesség még, hogy az ajtók gombnyomásra
nyílnak, a behúzó fogantyúba rejtve pedig az
első 500-as nyomatát tették. Apropó ajtó. A
tesztjárgányunk 3+1 változat volt, tehát eggyel
több rajta az ajtó. Mégpedig a jobb első ajtó
mögé, egy hátrafelé nyíló extra „félajtót” tettek.
Micsoda hasznos ötlet!

fordulékony, mennyire stabil, miközben magasan ülünk benne és átlátjuk a forgalmat. A 118
„elektromos lóerő” iszonyatosan meglódítja a
villanyautós mércével szelíd tömegű (1465 kg)
csöppséget. Közben az 500e büszkén zengi, a
gyalogosok biztonsága érdekében, az Amarcord, Fellini Oscar-díjas filmjének zenéjét. Az

Saját úton
A FIAT 500e egy önálló típus, csak hasonlít a
benzines 500-asokra. A dupla padlóban van az
akkumulátorpakk, ami a 23,8 kWh-ás alapmodellt kivéve, 42 kWh-ás. Így hatótávolsága tisztességes, 320 km a WLTP szabvány szerint, de
tisztán városi használatban akár 400 km feletti
is lehet – állítja a gyártó. Tapasztalatunk szerint
vegyes üzemben a közel 300 km-es hatótávolság könnyedén tartható. De még jobban érdekel egy ilyen szeretnivaló autóban, hogy milyen

Mennyi?
A FIAT 500e életstílust közvetít, és különcségével leveszi a lábáról a nőket – ha rózsaarany
–, és a férfiakat is – ha például ásványszürke.
Az olaszok ismét csodát műveltek a formával,
és nagyon mögé tették a technikát is. Szóval
lehet, hogy a belépő modelleket kivéve (Action,
Passion) 10 millió fölötti a listaára, de mutasson valaki még egy, ennyi emócióval átitatott
elektromos kisautót – amiből még kabrió is
van. Jelzem, nincsen.

A JOBB ELSŐ AJTÓ
MÖGÉ, EGY HÁTRAFELÉ
NYÍLÓ EXTRA
„FÉLAJTÓT” TETTEK
egész autózás élménye könnyed, városban
eszméletlen fürge, de még száz fölött is annyira megy, meg sem akar állni. Ha mégis fékezni
kell, a „Range” módban egy pedállal megtehetjük: csak a gázpedál kezelésével gyorsíthatunk,
felengedve pedig a visszatápláló fékezéssel
lassíthatunk. Így szinte minden fékezési energia az akkukba töltődik vissza.

CARNET RIEGLER – FIAT • Győr, Pesti út 4.
Tel: 96/513100 • riegler@autoforumriegler.hu
www.carnetriegler.hu
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• 9028 GYÔR, Fehérvári út 75.
Tel.:/fax: 96/440-453 Mobil: 06-30/2671-864
• 8500 PÁPA, Kopja u. 7. Tel.: 89/322-152
Mobil: 06-30/698-3850

Árainkból

5—20%

kedvezményt adunk,
mennyiségtôl függôen.
Kérje ajánlatunkat elérhetôségeinken.

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!

SZOLGÁLTATÁS

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag
választással. Ingyenes fel

Luc, ezüst, normand fenyő
fa (karácsonyfának) őster
melőtől nagy tételben el
adó. Méret: 0,5 mtől 2,5
mig. Ár: Megegyezés sze
rint. Megtalálható: Somogy
megyében. Tel.: +36
30/9752933.

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

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást garanciával, vissza
térítendő támogatással,
számlaképesen vállalom. 06
70/2458931

Villanyszerelés, tégla, fa, be
ton fúrása, tárgyak rögzíté
se. Érdeklődni: 0630/375
1172.
Zárjavítás, zárszerelés, zár
csere, ajtójavítás! 06
70/2237957

MARGARÉTA VIRÁGÜZLET
Gyôr, Mónus Illés és Nagy Imre út sarok

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

AZ ÖN EGÉSZSÉGE,

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

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

A mi elhivatottságunk!

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

mérés, szállítás. Autók, ro
bogók kárpitjainak javítása,
áthúzása. Érdeklődés: 06
70/8846838.

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

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

laborvizsgálat

2021. szeptember 3.

ultrahang

gasztroenterológia
kardiológia

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

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

modern környezet
ingyenes parkolás

18—20 nm-es, légkondicionált

IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.
Gyôri Nemzetközi Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979
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belgyógyászat

étterem, kávézó
bankautomata
konferenciaterem

Tetőfedő, bádogos és ács
munkát vállalunk Atól Zig.
0630/1198691
Mindennemű kárpitozást,
javítást vállalok ingyenes fel
méréssel, rövid határidővel,
vidéken is. Nagy szövetvá
lasztékkal. Telefonszám: 06
20/2399198.
Duguláselhárítás, víz,
szennyvízvezeték javítása,
bővítése, szaniterek, csapte
lepek cseréje. Kül, beltéri
burkolatok javítása. Érd.: 06
70/3636633.
Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győrben
és környékén. Kisebb munkát
is! Tel.: 0670/3846557.
Fűkaszálást, kertek rendezé
sét, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tu
ják nyírását vállalom. Tel.:
+3620/5172701.
EGYÉB
KÉSZPÉNZÉRT régi bútoro
kat, festményt, herendit,
Zsolnayt, kristályokat, ezüst
tárgyakat, ékszert, órákat,
könyveket, régiséget, hagya
tékot vásárolunk. 06
70/6405101
Aranyékszerfelvásárlás!
10.500 Ft/gtól. Régiségfel
vásárlás! Hotel Famulusban
(Budai út 4). Szeptember
10én 10–14 óráig. Fazon
arany 13.500 Ft/gtól. Arany
és briliánssal díszített akár
30.000 Ft/gtól. Festmé
nyek, régi pénzek, kitünteté
sek, képeslapok, Zsolnayk,
herendik, karórák. 06
70/3816345

Gombfocicsapatokat (akár
töredéket) vásárolnék a 70
es, 80as, 90es évekből.
+3630/5047929
Vásárolok jó minőségű hasz
nált ruhát, hanglemezeket,
könyveket meg egyebeket.
0620/5567141
Régi bútorokat, festménye
ket, könyveket, órákat, por
celánokat, kristályokat,
üvegtárgyakat, régiségeket,
hagyatékot vásárolok!
0620/9379671, Németh
Csaba.
Kéziszerszámokat, kulcsokat,
fogókat, kalapácsokat, satu
kat, műhelyberendezéseket,
kerti szerszámokat vásárol
nék. Érdeklődni lehet telefo
non: 0620/4153873.
SZÉPKÁRTYÁK (OTP, MKB,
K&H) elfogadása, beváltása
mindhárom alszámláról.
SZÁLLÁSFOGLALÁS. Érdeklő
dés: 0630/3026149.
Bioptron lámpát, színterápi
át, állványt, dobozt, légterá
piát, Ceragem ágyat vásáro
lok! Tel.: 0620/5299861.
LAKÁSCSERE

Adyvárosi 2 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 36–49
nmes, 12 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, pa
nelépületben, 4 emeletes,
lift nélküli házban, max. 2.
emeleti bérleményre. Szi
get, Újváros és Gyárváros
kizárva. (Hirdetésszám:
752)
Szigeti 1 szobás, 31 nmes,
összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást
cserélne 1,5–2 szobás, hatá
rozotthatározatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újvá
ros és Gyárváros kizárva.
Tartozás átvállalása lehetsé
ges. (Hirdetésszám: 753)
Belvárosi 1 szobás, 26 nm
es, összkomfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 30–45 nmes,
12 szobás, határozotthatá
rozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros és Bán A. u.
kizárva, földszinti lakás kizár
va. (Hirdetésszám: 754)
Adyvárosi 1 szobás, 36 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 40–50
nmes, 12 szobás, határo
zotthatározatlan idejű, er
kélyes bérleményre. Sziget,

Újváros kizárva. (Hirdetés
szám: 755)
Adyvárosi 3 szobás, 62 nm
es, összkomfortos, határo
zott idejű bérleti szerződé
ses lakást cserélne 45–50
nmes, 2 szobás, határozat
lan idejű bérleményre. Szi
get, Újváros kizárva. (Hirde
tésszám: 756)
Nádorvárosi, 1 szobás, 35
nmes, komfortos, egyedi
gázfűtéses, teljesen felújí
tott, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne na
gyobb, határozott idejű bér
leményre. Kossuth utca ki
zárva. (Hirdetésszám: 431)
Belvárosi, 1 szobás, 33 nmes,
komfortos, határozatlan bérle
ti szerződéses lakást cserélne
23 szobás, 55–75 nmes, ha
tározatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros, Kis
megyer, Bán A. utca kizárva.
Tartozásátvállalás lehetséges.
(Hirdetésszám: 402)
KIADÓ
Kiadó! Balatonfüreden igé
nyes apartman, partközel
ben, Horváth Mihály utcá
ban! Ősfás kert, díjmentes
parkoló. Szeptember 6–10
ig. Ár: 100–125.000 Ft/2–4
fő. Tel.: +3630/4286171.

96/505050
Nádorvárosi 1 szobás, 40
nmes, komfortos, határo
zott bérleti szerződéses la
kást cserélne 50–70 nm
es, 23 szobás, határozott
határozatlan idejű bérle
ményre. Újváros és Bán
Aladár u. kizárva. (Hirde
tésszám: 751)
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PROGRAMAJÁNLÓ

A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA

Összeállította: Földvári Gabriella

SZEPTEMBER 4. SZOMBAT

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

06:00
07:15
07:35
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:40

Az Ars Sacra Fesztivál keretében ingyenes
programok várják az érdeklődőket szeptember 4. és 12. között több helyszínen, koncerteken, tárlatvezetéseken vehetünk részt és
betekinthetünk a nyitott templomokba a
Szent László Látogatóközpont és a Rómer
Múzeum szervezésében. > > >
Soós Gábor orgonaművész koncertje hallgatható meg szeptember 8-án 19 órától a Szent
Imre-templomban. A hangversenyen Sweelinck, valamint tanítványi köre orgonára komponált műveiből kapunk ízelítőt. > > >
Nyitott kertek Ménfőcsanakon. Szeptember
11-én magánkerteket nyitnak meg a tulajdonosok és engednek bepillantást munkájukba,
ágyásaikba. A programra a muszajegyesulet@
gmail.com e-mail-címen lehet jelentkezni. > > >
Újra indul az első magyarországi Alzheimer
Café szeptember 9-én 17 órakor, a győri Hotel Rába City Centerben. > > >
Nótadélutánt tartanak Győri Szabó József emlékére Gyirmóton, az Aranyhal Szabadidőközpontban szeptember 12-én 15 órától. Előadók: Bokor János, Kátai Zsuzsa, Dóka Zsuzsa,
Bősi Szabó László nótaénekesek és Greznár
Zoltán és zenekara. A belépés ingyenes. > > >
Szentiváni Szüreti Fesztivál szeptember
11-én! Régi hagyomány új tartalommal!
Gyertek, főzzünk, szórakozzunk, táncoljunk
együtt a Molnár Vid Bertalan Művelődési
Központ díszterén! (x)
UK!
NLJ
AJÁ

11:00
11:30
18:00
18:30
18:45
19:00
20:00
21:00
21:30
21:45
22:00
22:30
23:00

Vonóspárbaj – Jávorkai testvérek közreműködésével
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Lelki egészségünk szempontjai
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Győri legendáriumok –
lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
Foto–Zoom+ / fotós workshop
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Credo – katolikus krónika
Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Győri7 – heti hírösszefoglaló
100 év mozaik – Senkálszky Endre hagyatéka
Egy nap a világ – Malajzia / útifilm (1. rész)
Panír – a Győr+ főzőműsora
Itt járok köztetek – Jedlik Ányos és Xantus János
Foto–Zoom+ / fotós workshop
A jelen és a jövő színháza –
beszélgetés Bakos-Kiss Gáborral
Győri7 – heti hírösszefoglaló

SZEPTEMBER 5. VASÁRNAP
06:00
07:00
08:00
09:00
09:45
10:00
10:30
11:00
12:00
15:00
16:00
16:45
17:00
17:25
17:45
18:00
18:45
19:00
20:00
20:45
21:00
21:45
22:00
23:00
23:30

Győri7 – heti hírösszefoglaló
Ahonnan elindultam, Boráros Imre – dokumentumfilm
Kisebbségben Kárpátalján – dokumentumfilm
Creative chef – főzőműsor
Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –
Pajta Bisztró
Credo – katolikus krónika
A szomszéd vár – turisztikai magazin
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Válogatás korábbi műsorainkból
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
Gázfröccs – autós magazin
Győri legendáriumok –
lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
Múlt a jelenben – dokumentumfilm
Mosonmagyaróvár műemlékei – dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
Magyarország kincsei – dokumentumfilm
Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva – Diszeli Kúria
Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
Egy malomban őrölünk – kisfilm
Győri7 – heti hírösszefoglaló
Egy nap a világ – London / útifilm
Kvantum – tudományos magazin

SZEPTEMBER 6. HÉTFŐ
07:00
08:00
09:00
10:00
10:30
11:00
11:30
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Nyugdíjas Egyetem – közlekedésbiztonság
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Kertbarát – kertbarátok magazinja
Építech – házépítők magazinja
A tojásíró – dokumentumfilm
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó – Győr és a régió hírei
Építech – házépítők magazinja
Híradó

SZEPTEMBER 7. KEDD

A BRO'n'SIS tánciskola 750 Flashmobbal
készül, mely előzetesen megnézhető:
https://www.facebook.com/mvbmk

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (6.)
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei

08:25
09:00
09:25
09:45
10:00
11:05
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

SZEPTEMBER 4-TŐL 10-IG

Kvantum – tudományos magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Üzleti negyed – gazdasági magazin
A tetőfedő – kisfilm
Szent István-díj 2020 – átadási ünnepség
Ahonnan elindultam – Boráros Imre színész
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Foto–Zoom+ / fotós workshop
Híradó – Győr és a régió hírei
Győri legendáriumok –
lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

SZEPTEMBER 8. SZERDA
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:25
18:45
19:00
19:25
20:00
20:25
21:00
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (7.)
Híradó – Győr és a régió hírei
Credo – katolikus krónika
Híradó – Győr és a régió hírei
A szomszéd vár – turisztikai magazin
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
A növénynemesítéstől a növényvédelemig
Az egészséges táplálkozás
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
Híradó – Győr és a régió hírei
Itt járok köztetek – 750 másodperc híres győriek társaságában
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei

SZEPTEMBER 9. CSÜTÖRTÖK
07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (8.)
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
10:00 Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 A növénynemesítéstől a növényvédelemig
11:30 Kvantum – tudományos magazin
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Egy nap a világ – London / útifilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Creative chef – főzőműsor
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

SZEPTEMBER 10. PÉNTEK
07:00
07:25
08:00
08:25
09:00
09:25
10:00
10:30
11:30
18:45
19:00
19:30
21:10
21:25
22:00
22:25
23:00

Híradó – Győr és a régió hírei
Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat (9.)
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Konyhatörténetek Szarka Zsófival – főzőműsor
Eddzél Zsuval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
Nyugdíjas Egyetem – generációk a családban
Balett hétfő – a Győri Balett műsora
Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
Híradó – Győr és a régió hírei
Győrplusz Filmklub: A Pogány Madonna
magyar akcióvígjáték (12)
Híradó – Győr és a régió hírei
Gázfröccs – autós magazin
Híradó – Győr és a régió hírei
Konkrét – hírháttér műsor
Híradó – Győr és a régió hírei
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A BAJNOKI SZÜNET UTÁN KAPHAT

ÚJ LENDÜLETET A GYIRMÓT ÉS AZ ETO
egy gól nélküli döntetlen, majd legutóbb a Puskás Akadémiától elszenvedett 1–0-ás vereség
következett a sorban.

Szerző: Nagy Roland
Fotó: O. Jakócs Péter

A

magyar labdarúgó-válogatott két világbajnoki selejtezője miatt a hétvégén
szünet lesz az NB I-ben, vagyis a csapatok nem játszanak meccseket. A bajnokságból
eddig öt fordulón vannak túl a klubok, többségük le is játszotta az öt mérkőzést. Vannak
olyan együttesek, amelyek később pótolják az
elmaradt, elhalasztott találkozókat. A tabellán a
12 pontos Kisvárda áll az élen négy győzelemmel
és egyetlen vereséggel, második a Puskás Akadémia 9, harmadik a Videoton 8 ponttal, bár
utóbbi két csapat egy-egy meccsel kevesebbet
játszott. A 3 pontos Gyirmót FC Győr a tabella 11.
helyéről várhatja a folytatást, Csertői Aurél
együttese egyelőre csak a 2 pontos Újpestet előzi meg. A gyirmótiaknak még nincs nyert mérkőzésük, hiszen az MTK elleni hazai 1–1-es döntetlennel nyitottak, majd 2–1-re kikaptak Kisvárdán és ikszeltek a Fehérvárral. A negyedik körben

A GYIRMÓT ÉS AZ ETO
MÉRKŐZÉSEI A KÖVETKEZŐ
HÁROM FORDULÓBAN
NBI
6. forduló: Szeptember 10., péntek
20.00: Debreceni VSC–Gyirmót FC Győr
(Tv: M4 Sport)
7. forduló: Szeptember 25., szombat
17.00: Gyirmót FC Győr–Budapest Honvéd
(Tv: M4 Sport)
8. forduló: Október 2., szombat
14.45: Újpest FC–Gyirmót FC Győr
(Tv: M4 Sport+)
NBII
7. forduló: Szeptember 12., vasárnap
20.00: ETO FC Győr–DTVK (Tv: M4 Sport)
8. forduló: Szeptember 15., szerda
18.00: Aqvital FC Csákvár–Győr
9. forduló: Szeptember 26., vasárnap
19.30: ETO FC Győr–Vasas (Tv: M4 Sport)

„A mai játékunk az eddigiekhez képest kicsit
gyengébbre sikerült, de más volt az ellenfél is.
Egy góllal jobbnak bizonyultak, ennek ellenére

a srácokra nem lehet panasz, mert mindent
megtettek a győzelem érdekében, játékban
nem mutattuk a legjobb formánkat a mai napon. Voltak lehetőségeink, de az ellenfél jobban
focizott a mutatott játék alapján” – nyilatkozta
a Puskás elleni vereség után Csertői Aurél vezetőedző.
A Gyirmót szerezte eddig a legkevesebb gólt a
bajnokságban, a három találatból kettő Varga
Barnabás nevéhez fűződik, egyszer pedig az
MTK-s Fereirra talált a saját kapujába. Az NB I
6. fordulóját szeptember 10-én rendezik, ekkor
a Gyirmót Debrecenben lép pályára, majd szeptember 25-én a Budapest Honvédot fogadja. A
bajnokság lebonyolítása nem változott a korábbi évekhez képest, 33 fordulót, vagyis három 11 fordulóból álló kört játszanak egymással a csapatok. Az első körben pályaválasztó

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

együttesek lesznek a hazai pályán játszó csapatok a harmadik 11 fordulóban is.
Az NB II-ben sem rendeznek mérkőzéseket a
hétvégén, így az ETO legközelebb szeptember
12-én lép pályára, ekkor a 7. fordulóban a Diósgyőrt fogadja Klausz László együttese, majd

15-én a Csákvárral játszik idegenben. Az ETO
eddigi hat meccséből kettőt nyert, háromszor
játszott döntetlent és egyszer kapott ki, 9
pontjával a tabella nyolcadik helyén áll. A csapat 1–0-ra győzött a Tiszakécske, 4–1-re a
Budaörs ellen, 1–1 lett a Haladás és a Szentlőrinc elleni mérkőzés végeredménye, és a legutóbbi fordulót zárta az ajkai 1–0-ás vereséggel a Győr.
„Nagyon csalódottak vagyunk a végeredmény miatt, de dolgozunk tovább, hiszen ennél meggyőzőbb játékra lesz szükség, ha előrébb akarunk lépni” – értékelte az Ajka elleni
találkozót Fodor Ferenc, az ETO játékosa. A
Győr kilenc találatán a háromgólos Óvári
Zsolt és a kétgólos Priskin Tamás mellett Bacsa Patrik, Kulcsár Kornél, Vitális Milán és Toma György osztozik.

88.888 Ft -tól

www.carmenrent.hu
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EGY BRONZÉREM ÉS KÉT ÖTÖDIK HELYEZÉS

A PARALIMPIÁRÓL

A győri asztaliteniszezők közül egyéniben Szvitacs Alexa bronzéremmel, Arlóy Zsófia egy ötödik helyezéssel zárta a tokiói paralimpiát. Párosban a Szvitacs–Arlóy duó az ötödik helyet szerezte meg úgy, hogy
a Arlóynak egy sérültségi kategóriával feljebb kellett játszania, ami
gyengítette a magyarok esélyét.
„Amikor megláttuk a sorsolást, egyből tudtuk,
hogy ez egy kemény feladat lesz. Két paralimpiai bajnokkal álltunk szemben. Alapvetően az
volt a célunk, hogy a lehető legjobbunkat nyújtsuk, és hozzuk ki magunkból azt, amit lehet" –
kezdte értékelését Arlóy Zsófia, aki elmondta
még, hogy egyesben is, melyben a negyeddöntőben búcsúzott, az volt a célja, hogy a lehető
legjobbját nyújtsa.

Szvitacs Alexa, egyesben az aranyéremért érkezett Tokióba, de úgy érzi, már tud örülni a
bronznak is. „Mindenki győzni akar, aki idejön,
tehát szerintem ez egy normális hozzáállás.
Rajtam volt a nagy teher, mert mindenki várta
a nagy eredményt, én is magamtól, de tényleg
az volt a fő cél, hogy éremmel menjek haza, és

„Én egyszer kijelentettem, hogy szeretnék
a dobogó legfelső fokára állni, és ahogy ismerem magam, addig megyek úgyis és addig csinálom, amíg ez nem fog sikerülni" –
szögezte le. A női páros búcsújával véget
ért a magyar asztaliteniszezők tokiói szereplése.
„Úgy gondolom, hogy a magyar asztalitenisz
jelenlegi helyzetében, ha egy paralimpiai
bajnoki címünk van és egy paralimpiai
bronzérmünk, az mindenképpen nagyon dicséretes és szép eredmény – hangsúlyozta
Vígh Zsolt szövetségi kapitány, aki szerint
Major Endre és Arlóy Zsófia ötödik helye is
nagyon értékes.

„Amikor kikaptam a norvég játékostól, némileg
el voltam keseredve, mert volt sanszom ellene.
De ha azt nézem, hogy egyéniben csak egy kétszeres paralimpiai bajnoktól meg egy Európabajnoktól kaptam ki, akkor azt mondom, hogy
nem lehetek csalódott. Különösen azok után,
amiken az elmúlt egy évben keresztülmentem.
Voltak sérülések, volt hullámvasút a pandémia
meg a kvótaszerzés miatt, ez nem könnyítette
meg a helyzetem. Ahogy egyre telik az idő,
szép lassan képes leszek az itteni teljesítményemnek tiszta szívből örülni."

VILÁGCSÚCCSAL
ARANYÉRMES

A GYŐRI SZÜLETÉSŰ
TÁVOLUGRÓ

Ekler Luca saját világcsúcsát kétszer
megjavítva, nyerte meg a T38-as kategóriában a távolugrást a tokiói paralimpián. „A legnagyobb álmom vált valóra
Tokióban. Az utolsó ugrás előtt nagyon
sokat várattak minket, és ezért nem is
sikerült jól befejeznem, éreztem, hogy a
lábaim kicsit lemerevedtek, de amikor
odaálltam, tudtam, már mindegy, hogyan sikerül, paralimpiai bajnok vagyok"
– emlékezett vissza a döntőre az olimpiai bajnok. Luca 1998-ban Győrben
született, a család innen költözött Sopronba, majd Szombathelyre. A sportoló
négy éve a Haladástól Budapestre került, ahol új klubja a TFSE lett.
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ezt sikerült teljesíteni. Nem arról van szó, hogy
nem tudok örülni a bronzéremnek, csak aki látta az elődöntőt, az látta, hogy 2–0-ra vezettem, és inkább azért fáj a vereség, mert meg
lehetett volna. Ha 3–0-ra kikapok, akkor semmi baj nincs, óriás mosollyal vagyok egész nap
a teremben, mert megvan a bronzérem."
A paralimpián mutatott játékával egyébként
nem volt elégedett, de megjegyezte, hogy még
nem utazott ennyire távolra az otthonától a betegsége óta, és bár próbált felkészülni, de nem
bírta a lába, csonthártyagyulladást kapott, és
kezelésre szorult.

A kapitány úgy véli, hogy csapatban már az érdem, hogy a szűk mezőnyökbe magyar együttesek is befértek. „Alexa esetében annyit jegyeznék még meg, hogy ő gyakorlatilag csak
kínaitól kapott ki, teljesen mindegy, hogy
ausztrál vagy kínai színekben játszott. A párizsi
paralimpiára úgy kell készülni, hogy az ázsiaiak
a legnagyobb riválisok. A paralimpiai bajnok
Pálos Péter teljesítményére pedig nincsenek is
szavak, hiszen vesztett állásokból nyerte sorra
a meccseit, ami csoda kategória volt. Azt gondolom, hogy tisztesen helytálltunk. Elégedett
vagyok, de megelégedett soha nem lehet az
ember" – jelentette ki a kapitány.

Elkezdte a felkészülést
az új idényre az UNI
Győr MÉLY-ÚT női kosárlabda-csapata. Az
előző bajnokságban
bronzérmes Győr játékoskeretét már kialakitotta a klubvezetés, így
az is biztossá vált, hogy
Iványi Dalma vezetőedző a magyar kosarasok
mellett négy légióssal
dolgozhat majd.

Akció: szeptember 3—9.

HÚSVÁSÁR
Sertéslapocka

819 Ft/kg
Marhalábszár
9 Ft/kg helyett
239

2199 Ft/kg

TELJES A KERET, TÖRÖK ÁGI
KÉNYSZERPIHENŐN

„Teljessé vált a keretünk, miután sikerült megállapodni a szerb Nevena Markoviccsal, aki az orvosi
vizsgálaton is átment. A négyes és ötös poszton
bevethető játékos tavaly a TFSE-MTK-ban szerepelt. Markovic csapatunk negyedik légiósa az
amerikai Aari McDonald és Beatrice Mompremier,
valamint a szlovák válogatott Sabina Oroszova
mellett. Török Ágnes csapatkapitány ugyanakkor
néhány hétre kiesett a felkészülésből, miután egy
korábbi könyöksérülése kiújult” – számolt be egy

jó és egy rossz hírról Fűzy András klubelnök. Az
UNI Győr MÉLY-ÚT a hétvégén játssza le első edzőmeccseit. A lányok pénteken és szombaton
Brnóban lépnek pályára a szlovák Piestansky
Cajky, a francia Charnay Basket és a házigazda
cseh csapat társaságában. A Besu-kupán 3-án
19.30 órakor a Piestansky Cajkyval mérkőzik a
Győr, a másik párharc 17 órakor kezdődik. Szombaton a két vesztes 11, a két győztes 13.30 órakor csap össze egymással.

A SPORTÁG IKONJAI A TATAMIN
Szombaton rangos judoversenynek ad otthont az
Olimpiai Sportpark, ahol
négy tatamin küzdenek
majd egymással különböző kategóriákban és
súlycsoportokban a legjobb masters cselgáncsozók. A viadalra a hazai
sportolók mellett tizennégy országból érkeznek
még versenyzők.
„Erre a viadalra azok a dzsúdósok neveztek, akik
az élsportoló pályafutásuk csúcsán már túl vannak, elmúltak harmincévesek, de még versenyszerűen űzik a sportágat. Az ilyen versenyeken
nem ritka a hetven-nyolcvan éves résztvevő
sem. A hazai bajnokság a masters világbajnokság
és az Európa-bajnokság után a harmadik legnépszerűbb megmérettetés" – mondta Kovács János, a Vitál Judo Klub elnöke a verseny egyik

Ft/kg helyett
999

szervezője, aki hozzátette, a Covid-helyzet miatt
közel két évig nem tudtak versenyezni, de most
már szabad a pálya, így sok indulóra, nagyjából
kétszáz résztvevőre számít. A verseny 10 órakor
kezdődik, és négy tatamin zajlanak majd a mérkőzések, 15 óra körül ér véget a versenynap. A
rendezők várják a nézőket is a viadalra, ehhez védettségi igazolvány szükséges.
„Akik eljönnek, biztos, hogy jó szombati programot
választanak, hiszen remek hangulatban telnek ezek
a masters versenynek. Sok olyan judós áll tatamira
ilyenkor, akik élsportolóként is egymás ellen mecscseltek, régi ismerősök találkoznak, de persze a küzdelmekben nincs barátság. Nekem is üzentek már
egykori ellenfeleim, hogy érkeznek, és szeretnének
legyőzni. Persze a győzelem a tét, de nem egy olimpiai vagy vb-részvételről döntenek a meccsek, így inkább örömjudóról beszélhetünk. A sportág olyan
győri ikonjai is tatamira állnak, mint Klemensits
Zoltán, vagy Danyi László, akik már közel ötven éve
versenyeznek" – tette hozzá Kovács János.

Marhacomb
2499 Ft/kg
Marhavelôscsont
999 Ft/kg
Húsos császárvég

999 Ft/kg
Sertésmáj
320 Ft/kg
Puha zsírszalonna
499 Ft/kg
Kométa téli szalámi
400 g, 3997,50 Ft/kg
9 Ft/kg helyett
199

1599 Ft/kg

Kristálycukor 1 kg

239 Ft/db
Finlandia vodka 1 l,

40%-os

5399 Ft/db
Steffl dobozos sör
4,1%-os, 0,5 l, 378 Ft/l

kartonos ár

189 Ft/db
Üzleteinkbe felveszünk kiemelt bérezéssel MÛSZAKVEZETÔ, ELADÓ,
PÉNZTÁROS, HENTES, BOLTI KISEGÍTÔ munkakörbe kollégákat.
GYEDES ellátásban lévõk, MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGÛEK
jelentkezését is várjuk, akár részmunkaidõsként is! Eladó, kereskedô szakképzésben részt vevô diákok részére akkreditált üzleteinkben gyakorlati munkahelyet biztosítunk. Jelentkezés a munkahelygyor@gmail.com e-mail-címen. Az esetleges nyomdai hibákért felelôsséget nem vállalunk.
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.
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