


A táblák röviden
bemutatják a hazai
és a nemzetközi ter-
mészetvédelem legfonto-
sabb mérföldköveit, időuta-
zásra hívnak és bemutatják, ho-
gyan alakult ki és változott ez a táj
napjainkig. A felszólalók: Simon Róbert
Balázs országgyűlési képviselő, dr. Rácz
András, az Agrárminisztérium államtitkára,
dr. Szálasy László önkormányzati képviselő, a
környezetvédelmi bizottság elnöke, valamint
Kulcsárné Roth Matthea, a Fertő-Hanság Nem-
zeti Park igazgatója köszöntőjükben hangsúlyoz-
ták, hogy a homokvidék hosszú távú védelme el-
képzelhetetlen a közvélemény formálása és a te-
rület ismertségének növelése nélkül. Az új tanös-
vény kitűnő lehetőséget biztosít a győri iskolák
tanulóinak arra, hogy természetvédelmi ismere-
teiket bővítsék és személyesen megismerjék ezt
a varázslatos tájat. 

2021. október 1.2

GYŐR+ HE TI LAP Meg je le nik min den pénteken, Győr köz igaz ga tá si te rü le tén. In gye ne sen ter jeszt ve. Ki ad ja: Győr+ Média Zrt. Fe le lős ki adó: Knézy Jenő vezérigazgató.
A szer kesz tőség cí me: 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/A. Tel.: 96/511-620. Fax: 96/511-621. E-mail: media@gy orplusz.hu. Hir de tés fel adás: hirdetes@gyorplusz.hu.
Nyom dai előké szí tés: Kon rád Grafika. Nyomtatás: Mediaworks Hungary Zrt., 9021 Győr, Újlak u. 4/A. Tel.: 96/504-444. Terjesztéssel kapcsolatos észrevételeiket
kérjük, a terjesztes@gyorplusz.hu címen jelezzék. ISSN 2062-7912

Aközigazgatásilag Győrhöz tartozó Ma-
gyar Honvédség 12. Arrabona Légvédel-
mi Rakétaezred gyakorlóterén a LIFE In-

tegrált projekt keretében átadták a Gönyűi-ho-
mokvidéket, annak élővilágát, valamint a terü-
let történetét bemutató „Buckabarangoló” tan -
ösvényt. A területről több tonna illegálisan le-
rakott hulladékot szállítottak el, valamint meg-

TANÖSVÉNY-ÁTADÁS 

szüntettek egy engedély nélkül működő moto -
krossz-pályát is. Megvalósult a vizes élőhelyek
rehabilitációja, a partfal helyreállítása, amely
ismét alkalmas a gyurgyalagok és a parti fecs-
kék fészkelésére. A tanösvényen az élővilágot
bemutató grafikákat tartalmazó hagyományos
és modern applikációs táblákat helyeztek ki,
három helyen pedig pihenőhelyet alakítottak ki.

„Azért kezdeményeztem a Pattantyús-Ábra-
hám Géza Technikum felújítását és fejlesztését,
mert ez Győr egyik legfontosabb szakképző is-
kolája. Ez a technikum meghatározó intézmé-
nye nemcsak a városunknak, hanem regionális
jelentősége is van. A szükséges kormányzati
döntések megszülettek, most már a kivitelezőn
a sor, hogy határidőre és jó minőségben való-
suljon meg ez a fejlesztés” – mondta el lapunk-
nak városunk egyik országgyűlési képviselője. 

A beruházás során  épületenergetikai fejleszté-
sek valósulnak meg, így a külső fal és a lapos-
tető utólagos hőszigetelése történik meg.

ÚJABB GYORI ISKOLA FELÚJÍTÁSA KEZDŐDHET MEG
Kara Ákos kezdeményezésére újabb fontos győri iskola felújítása
kezdődhet meg. Most egy marcalvárosi intézmény kapott támogatást.

Kicserélik a nyílászárókat, valamint napelemes
rendszert építenek ki. Kara Ákos kezdeménye-
zésére korábban már megvalósult a szintén
marcalvárosi Szent-Györgyi Albert Egészség-
ügyi és Szociális Szakképző Iskola, valamint az
adyvárosi Fekete István Általános Iskola felújí-
tása is. Az országgyűlési képviselő lapunknak
úgy összegezte, hogy folyamatosan újulnak
meg Győrben és a környező falvakban a bölcső-
dék, óvodák, közintézmények, és újabb fejlesz-
tések előkészítését is megkezdték már. „Köszö-
nöm az itt élőknek, hogy országgyűlési képvi-
selőként dolgozhatom a város és az egész tér-
ség fejlesztéséért” – tette hozzá Kara Ákos.
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Lehullt a lepel, fény derült a titokra, miért
is járt az utóbbi időben Fásy Ádám dr. Dézsi
Csaba András polgármesternél. A mula-

tóskirály, aki egyben a kiállítás menedzsere és
a Munkácsy Alapítvány kuratóriumának tagja,
elhozza városunkba Pákh Imre magángyűjte-
ményét. Tizenkét évvel ezelőtt a Vastuskós-
ház adott otthont egy szerényebb Munkácsy-
kiállításnak, ám ezúttal egy 65 darabból álló
kollekciót láthat a nagyközönség több mint 600
négyzetméteren az Esterházy-palotában.   

Munkácsy Mihály a legnagyobb magyar festő, és
ilyen nagyszabású kiállítás még nem volt Győr-
ben – emelte ki a keddi sajtótájékoztatón dr. Dézsi
Csaba András. Mint mondta, az a célja, hogy a
különböző társadalmi rétegek, a különböző ízlé-
sű „kultúrafogyasztók” megkapják a nekik tet-
sző, minőségi szintű kultúrát. Ezért adhatott
koncertet nyáron Plácido Domingo, és ezért lesz
látható a Munkácsy-kiállítás Győrben. 

„Győr különleges helyzetben van, hiszen hat
olyan képet is kiállítunk itt, amelyet még soha

MUNKÁCSY GYŐRBEN
VÁLOGATÁS A PÁKH IMRE-GYŰJTEMÉNYBŐL

Eddig a nagyközönség és a szakma által soha nem látott képekkel,
minden idők legnagyobb Munkácsy-kiállításával várja a 750 éves Győr
a művészetkedvelőket október 15-től az Esterházy-palotában.

nem látott sem a szakma, sem a nagyközönség”
– hangsúlyozta Pákh Imre, a gyűjtemény tulaj-
donosa. Ebben az évben több Munkácsy-képet
is vásárolt, közülük az egyik 1945 óta letétben
volt a Szépművészeti Múzeumban, de nem állí-
tották ki, mert a tulajdonosok leszármazottjai
Amerikában éltek és nem engedélyezték bemu-
tatni. Ezt a képet meg tudta vásárolni a gyűjtő. A
másik alkotás, amely Munkácsy művészetének
egyik különlegessége, egy félakt. Összesen csak
kettőt festett, az egyik a Nemzeti Galériában ta-
lálható, a másik tavasztól Pákh Imréé, miután
120 évig egy amerikai magángyűjteményben
volt, most lesz először látható. „Minden új Mun-
kácsy-kép bemutatójának komoly hordereje van,
nagyon remélem, hogy Győrben rekordot dönt a
látogatottság és fantasztikusan sikeres lesz” –
emelte ki a gyűjtő.

A kiállítás-sorozat 2005-ben kezdődött, a győri
lesz a 46. Sikerét mi sem bizonyítja jobban,
hogy Szentpéterváron, az Ermitázsban három
hónap alatt több mint egymillió látogatója volt,
ez volt minden idők legsikeresebb magyar kul-
turális rendezvénye. Itthon pedig Szolnokon
dőlt meg a látogatottsági csúcs, a Covid előtt
55 ezren voltak kíváncsiak a festményekre.

Az üzletember Munkácsyról elárulta: a 19. szá-
zadban a legsikeresebb, a leghíresebb és a legtöb-
bet kereső élő festőművész volt, 26 éves korában
lett világhírű, egy festménye aranyérmet nyert
Párizsban, ezzel robbant be a művészvilágba.
Élete végéig gazdag és híres volt. Munkácsyt úgy
menedzselték, mint ma egy hollywoodi sztárt, a
képeit úgy mutatták be, mint ma egy filmet. 

Székely Zoltán, a Rómer-múzeum igazgatója a
győri kiállításról szólva elmondta, az teljes ke-
resztmetszetet ad Munkácsy életművéből.  A
zsenge rajzoktól és portréktól kezdve az érett al-
kotásokon át a kései művekig minden életmű-
szakaszt felvonultat a bemutató. Rendkívül vál-
tozatos műfajilag is: portrék, tájképek, életképek,
vázlatok, nagy vallási festmények is megjelennek
a kiállítóterekben. Bepillantást kaphatunk a mű-
vész alkotói folyamatába is a vázlatokon keresz-
tül a kész művekig, minden műtípus megjelenik.”
Olyan lehetőség lesz ez a tárlat megismerni
Munkácsy művészetét, amelyhez fogható nem
adódik, nincs ilyen átfogó kiállítás” – mutatott rá
a múzeumigazgató.

Az eseményhez kapcsolódva komoly előkészüle-
tek folynak a palotában, zajlik az épület átalakítása,
megújul a világításrendszer, a biztonsági rendszer,
a falak pedig zöld színt kapnak, minden a festmé-
nyek méltó fogadását, bemutatását szolgálja. 

A kiállítás október 15-én nyílik és január 11-ig
látogatható az Esterházy-palotában.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás
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Polgármester úr,  a  csapból is ön folyik. Miért
jó ez magának?
Mivel egy másik levélben azt kérdezik, nem va-
gyok-e túlságosan magamutogató, ezt a két
hasonló felvetést egyszerre válaszolom meg.
Úgy gondolom, akit azért választottak meg,
hogy hatékonyan képviselje a várost, és a ben-
ne lakók érdekeit, hallassa a szavát, a vélemé-
nyét, lobbizzon, annak a vezetőnek nem sza-
bad elbújnia, rejtőzködnie, szégyenlősnek len-
nie. Hírt kell adni magunkról, érezzék az or-
szágban, hogy Győrben mindig történik valami
érdekes, előremutató. Ezt tudatni kell, néha
még önmagunkkal is, hiszen ez nekünk termé-
szetes, ezért nehezebben vesszük észre.  Min-
dig vannak izgalmas történések és tervek az
iparban, a  városfejlesztésben, a közbiztonság-
ban, a  művészeti intézményekben, a környe-
zetvédelemben, az építkezésben. Itt élet van.
Az ügyeket pedig meg kell személyesíteni, mert
másképp általában nem jutnak el a közvélemé-
nyig. Hiába tartunk sajtótájékoztatót, egy-két

lap esetleg leadja a saját, sajnos mára már cse-
kély olvasótáborának. Az én Facebook-oldala-
mat 50 ezren követik. Ha megnézi, ezen az ol-
dalon a színes hírek mellett mindig fontos in-
formációk jelennek meg. Például az a beszéd,
melyet az Audi fejlesztő tevékenységének 20.
évfordulóján mondtam, s abban hangsúlyoz-
tam, milyen közös érdekek és megteremtett
feltételek alapozzák meg a további jó együtt-
működést.

Főleg az oldalamról tudhatták meg összegző-
en a győriek is, hogy hol milyen utakat építet-
tünk, vagy újítottunk fel. Beszámolok a mi-
nisztériumi tárgyalásainkról is. Az oldalról
szerezhettek információt arról a tervünkről,
hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel kö-
zösen milyen létesítményt tervezünk a Töl-
tésszer utcában, a demensek számára pedig
otthont, és jövőre  biztosan lesz parkolólemez
a Kuopio parkban. Bejelentettem az eddigi
legnagyobb Munkácsy-kiállítást, hírt adok a

húsz év alattiaknak adományozott emlék -
éremről, terveinkről, rendeleteinkről. Az ön-
kormányzat médiája háttereket, részleteket
tesz hozzá a hírekhez. Kétségtelen, hogy én
szeretek nyíltan beszélni, vitatkozni, ha kell,
ellent is mondani, és a szereplés sem áll tőlem
távol. A nyilvánossággal sok barátot szerez-
tem, ami az önkormányzati munkában is ka-
matozik. Megismertek az országban, bármer-
re megyek, a véleményemet kérik, és én is so-
kat tanulok másoktól. Az is tény, hogy engem
sokszor megkeres a média, megkérdeznek
különböző ügyekben. Óhatatlan, hogy gyakran
a hobbimról is érdeklődnek, mert érdekesnek
tartják például a papagájokat, vagy a róluk írt
mesekönyveket. Mondjam azt, hogy ezekről
nem vagyok hajlandó beszélni? Higgyék el, ha
beleszürkül az ember a világba, az általa kép-
viselt közügyek színei sem látszanak.

A Központi Statisztikai Hivatal szerint az utób-
bi időben csak Győr-Moson-Sopron megye, s

„HA BELESZÜRKÜL AZ EMBER A VILÁGBA, 
A KÖZÜGYEK SZÍNEI SEM LÁTSZANAK”
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benne Győr lélekszáma növekszik, a többi vá-
rosoké csökken. Előnyös ez Győrnek?
Ambivalens érzéseim vannak ezzel kapcso-
latban. Győr vonzerejének örülök, hiszen ez
visszaigazolja, hogy itt lehet élni. Van munka,
az átlagnál magasabbak a bérek, vannak
programok, van jövőképünk.  Az is tény azon-

ban, hogy a korábbi, elhibázott városépítési
koncepció miatt kevés a parkolóhely, minden
tenyérnyi helyen autó áll. Sok család ezért is
költözik ki a környékbeli falvakba, gyerekeik
viszont a győri iskolákba járnak vissza, szü-
leik itt dolgoznak, a Győrbe vezető utak ezért
is zsúfoltak, a mi infrastruktúránkat használ-
ják, de már nem igazán érzik magukat győri-

nek. Az ember mindig jobban vigyáz arra a
településre, ahol lakik, mint ahová csak „el-
jár”. Kicserélődik tehát a lakosság egy része.
Aki a munka vagy a nyugati határ közelsége
miatt máshonnan költözik ide, az még nem
tartja annyira magáénak Győrt, mint a régebb
óta itt élők. 

Sok a program, de néha azt érzem, hogy job-
ban járnánk, olcsóbban megúsznánk, ha ön
városi pénzen elutazna a kedvelt sztárok
külföldi koncertjeire, nem pedig őket hozná
Győrbe.
Ezeknek a koncerteknek a nézettsége és a
visszhangja nem önt igazolja. Bármelyik prog-
ramot említem, telt ház volt, minden műfajban

ezreknek, tízezreknek szereztünk maradandó
élményt. A Covid-járvány okozta bezártság
után szívesen mozdultak ki az emberek a sza-
bad levegőre, s helyben kaptak igazi zenei él-
ményt. Fellépett és fel fog lépni nálunk olyan
világsztár, mint Plácido Domingo vagy az Iron
Maiden énekese, Bruce Dickinson. A Széchenyi
téren személyesen találkozhattak a győriek a
legendás indiánnal, Gojko Miticcsel, imádták az
emberek, hiszen gyerekkorunk filmsztárját lát-
hatták személyesen, és beszélgethettek is ve-
le. A fiataloknak mondom: ez olyan, mintha
most Brad Pritt sétálna a Széchenyi téren. Ta-
valy mi rendeztük meg Magyarország legna-
gyobb zenei fesztiválját, ahol 13 színpadon 26
zenekar lépett fel. Erre nagyon büszke vagyok,
mert 13 országos sztárzenekar mellett 13 he-
lyi együttesnek adtunk lehetőséget a bemu-
tatkozásra úgy, hogy közben betartottunk
minden Covid-ellenes szabályt. A győriek
igénylik a magas minőséget, ugyanakkor azok
ízlését is kutya kötelességem kiszolgálni, akik
a könnyedebb, akár a mulatós zenét kedvelik.
Egyébként a fellépők húsz százaléka sem volt
rockzenekar. A magánszórakozásomat pedig
saját bevételemből szoktam fedezni, ez így
természetes.

Ön normálisnak tartja, hogy a városháza ha-
rangjába beleöntötték a nevét?
Az emlékezet megkopik, ezért elmondom,
hogy amikor a bencés templom harangjait ön-
tötték, abba például a püspök úr nevét öntöt-
ték bele. Mi Magyarország legnívósabb ha-
rangjátékát hoztuk létre, a 32 harangból
egyen szerepel a nevem, és egy másikon min-
den győri városvezetőé, vagyis az alpolgár-
mestereké is. Ez a szokás. Az is igaz, hogy a
csaknem száz éve ellopott harangok helyére
csak most kerültek újak. Létrehoztunk valami
különlegest, amire büszkék vagyunk. Polgár-
mesterként az a célom, hogy a győri összetar-
tozás élményét erősítsem az emberekben, és
maradandót alkossak. Ez a harangjáték is a
közösségünk összefogását, összetartását
fogja erősíteni. Ha létrehozunk valami igazán
értékes dolgot, amire egy közösség igazán
büszke lehet, azt soha ne becsüljük le, hanem
a saját megillető rangján kezeljük.
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Megbízása határozott időre, idén októ-
ber elsejétől 2025. szeptember 29-ig
szól. Az útkezelő szervezet irányítását

az új pályázat kiírásáig és elbírálásáig jelenlegi
helyettese veszi át. 

A zárt ülés után a dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester által kihirdetett határozat azt is rög-
zíti: a Győr-Szol stratégiai igazgatója helyett
ezentúl Prédl Antal gyakorolja a munkáltatói jo-
gokat is. Prédl Antal középiskoláját a győri Hild-
ben végezte mélyépítő szakon, utána az akkor
még főiskolaként működő Széchenyin útépí-
tésből, útfenntartásból szerzett diplomát. Ké-
sőbb programozásból újabb diplomát vehetett
át. Munkáját a tanácsi tervezőnél kezdte, 1987
óta a városházán teljesít szolgálatot, 1992-ben
az útkezelő szervezet helyettes irányítója,
2010-től pedig a vezetője lett. 

„A mostani feladat nagy kihívás” – nyilatkozta
a Győr+ Médiának az új vezérigazagató. Hoz-
zátette: „Tiszta lappal akarok indulni, minde-
nekelőtt azt tárom fel, hogyan lehetne hatéko-
nyan, eredményesen működtetni a céget.”

ÚJ VEZÉR-
IGAZGATÓ
A GYŐR-SZOLNÁL
A keddi közgyűlésen zárt ülés
keretében döntöttek a képviselők
arról, hogy Prédl Antalt, a város
útkezelő szervezetének eddigi
vezetőjét kinevezik a Győr-Szol
Zrt. vezérigazgatójának. Ezzel
együtt az önkormányzati cég
igazgató tanácsába is bekerült.

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

Atelepülésszerkezeti terv és az építési
szabályzat módosításról szóló napi-
rendhez Pollreisz Balázs szólt hozzá:

azt kérdezte az előterjesztő főépítésztől,
hogy Ménfőcsanakon egy engedélyezett
négylakásos társasház építkezéséhez a be-
ruházó hozzájárul-e a közműfejlesztés for-
májában. Gyimóthy Ákos szerint közterületi
infrastruktúra-fejlesztést ajánlott fel a beru-
házó. A képviselő azt tudakolta, történt-e po-
litikai ráhatás. A főépítész határozott nem-
mel válaszolt. A rendelettervezetet 19 igen
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadták.

Nem okozott izgalmat a változtatási tilalom el-
rendeléséről szóló önkormányzati rendelet ha-
tályon kívül helyezése sem. Ismeretes, hogy a
kúria október 31-ig adott határidőt a korábbi
tilalom módosítására. A beterjesztett anyag
már az új tervezetet is tartalmazta. Kérdés,
hozzászólás nem hangzott el a témában. El-
készült Győrben a klímaprogram. Bárány Ist-
ván képviselő arra utalt, hogy a lakosságnak
kiemelt szerepe van a klímavédelemben, s
megdicsérte a klímaexpó szervezőit. Egy má-
sik napirendnél Pollreisz Balázs azt kérte, hogy
a bizottsági üléseken az előterjesztő önkor-
mányzati cégek vezetői személyesen vegye-
nek részt. Dr. Dézsi Csaba András egyet értett
a véleménnyel, s nyomatékosan felhívta az
önkormányzati cégek vezetőinek figyelmét,
hogy az előterjesztők kötelesek részt venni a
bizottsági üléseken. Balla Jenő azt javasolta,
hogy a beszámolók összehasonlító, egységes
formátumban készüljenek el. Ezt követően
zárt ülésen hoztak döntéseket a képviselők.
Bejelentették: a Győr-Szol Zrt. vezérigazgató-
jának megválasztották Prédl Antalt, az útke-
zelő szervezet eddigi vezetőjét. Erről ezen az
oldalon külön is olvashatnak.

A közgyűlés végén egyebek között Pollreisz
Balázs azt tudakolta, mikor szólal meg a ha-
rangjáték. Dr. Dézsi Csaba András válasza sze-
rint most választják ki a zeneszámokat a ha-
rangjáték tervezőivel együtt a zenei szakem-

VISSZAVONTÁK A VÁLTOZTATÁSI TILALMAT

Régen volt már ilyen békés, egyetértő, gyors közgyűlés Győrben,
mint kedden. A legfontosabb személyi kérdést, a Győr-Szol új vezér-
igazgatójának kinevezését ugyan zárt ülésen tárgyalták, de a kiszi-
várgott hírek szerint ott sem csatáztak a képviselők. 

Szerző: Hajba Ferenc
Fotó: O. Jakócs Péter

berek, köztük Fűke Géza, a Győri Filharmoni-
kusok igazgatója. A végső választásba a győ-
rieket is szeretnék bevonni. A harangjátékot
már kipróbálták, jól működik, a beállítás s a ze-
neválasztás után fel is csendülnek a dallamai. 

Városrészi kitüntetettek:
Dr. Dézsi Csaba András polgármester „Likócs
szolgálatáért” díjat adományozott Németh
László Ferenc részére. A „Marcalváros szol-
gálatáért” díjat dr. Varga Bernadett Ilonának
adta át a polgármester. A „Ménfőcsanak
szolgálatáért” díjat  Nemes Lajosné  érde-
melte ki. A „Nádorváros szolgálatáért” díjat
dr. Gréger Attila vehette át. Ugyancsak a „Ná-
dorváros szolgálatáért” díjjal tüntették ki
Pintér Balázst. „Szabadhegy szolgálatáért”
díjat adományozott a polgármester Varga
Ilona számára. A „Szentiván szolgálatáért”
díjat  Oláh Ferenc vehette át.  „Sziget szolgála-
táért” díjat adományozott  a polgármester dr.
Schmidt Péterné dr. Juhász Juliannának,  vala-
mint  Tamásiné dr. Bánai Györgyi Ilona részére.
Szintén „Sziget szolgálatáért” díjat kapott Vas-
kovics István Tivadar. „Újváros szolgálatáért”
díjat  pedig Papp Gyöngyi Erzsébet.

Dr. Dézsi Csaba András posztumusz a Győri Vá-
rosháza Ezüst Emlékérmét adományozta Lakat
Károly, a kétszeres olimpiai bajnok magyar lab-
darúgó-válogatott szövetségi kapitánya részé-
re születésének 100. évfordulója alkalmából. Az
elismerést fia, Lakat T. Károly vette át. A köz-
gyűlés egyperces néma felállással emlékezett
Szíj Zoltánra, a 87 éves korában elhunyt egykori
önkormányzati képviselőre.

BÉKÉS ÜLÉST TARTOTT 
A VÁROS KÖZGYŰLÉSE
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Az Audi Arénában egyeztetett hétfőn
Várkonyi Attila, vagyis Dj Dominique és
Hajtó Péter, aki ebben az esetben hár-

mas szerepben volt jelen. Október 8-án
ugyanis itt rendezik a Fergeteg Partyt, ami a
’60-as, ’70-es, ’80-as és ’90-es évek legendás
slágereit idézi majd. Nem egy szimpla retro -
buliról van szó, hanem egy köszönetkoncertről,
amin a sérülteket, a koronavírus-járványban
érintetteket, a pandémia alatt tevékenykedőket
látják vendégül. „Nagyon jó barátom, Várkonyi
Attila megkeresett, hogy a Retro Rádió egy kö-
szönetkoncertet szeretne szervezni valahol. Én
pedig rendezvényszervezőként, önkormányzati
képviselőként és a Győr Projekt Kft. üzemelte-
tési és kulturális igazgatójaként felajánlottam
a segítségemet a kezdeményezéssel kapcso-
latban. Így lett ebből egy közös akció, mely so-
rán a finanszírozást általam megkeresett
szponzorok segítik, dr. Dézsi Csaba András pol-
gármester pedig díjmentesen a rendelkezé-
sünkre bocsátotta az Audi Arénát. Ezzel szeret-
nénk megköszönni azoknak a munkáját, akik a
koronavírus-járvány leküzdéséért dolgoztak és
dolgoznak ma is” – hangsúlyozta Hajtó Péter. 

A rendezvényre nem lehet jegyet venni. A
szervezők a Staféta Diáksport Egyesület köz-
benjárásával választják ki a sérülteket, a
szaktárca közreműködésével pedig azokat,

KÖSZÖNETKONCERT 
RETROSLÁGEREKKEL

Szerző: Ficsór Dávid
Fotó: O. Jakócs Péter

Október 8-án köszönetkoncertet rendeznek Győrben. A Fergeteg
Partyn a ’60-as, ’70-es, ’80-as évek legendás tánczenéi kapnak
kiemelt szerepet Dj Dominique vezényletével.  

akik a megyében, illetve a városban részt
vettek a járvány elleni védekezésben. Őket
látják majd vendégül október 8-án az Audi
Arénában. „Először is köszönöm dr. Dézsi
Csaba Andrásnak és Hajtó Péternek, hogy el-
ső szóra a rendezvény mellé álltak. Fergeteges
bulira, telt házra készülünk, ami négyezer ven-
déget is jelenthet. Zenekari oldalon az Emelet,
Mr. Rick és a TNT képviselteti magát a koncer-
ten, a Fergeteg Party lemezlovasait pedig én
magam vezetem – mondta Dj Dominique. 

Az egyik fellépő, Mr. Rick hétfőn bejárta az
Audi Arénát, elmondása szerint ennél jobb
helyszínt keresve sem lehetett volna találni
erre az alkalomra. Első hívó szóra igent mon-
dott, amikor a szervezők megkeresték és el-
mondták, miről is szól ez a koncert. „Nekem
nagyon fontosak a személyes kapcsolatok.
Amikor megkeresett Várkonyi Attila és Hajtó
Péter, tudtam, hogy ez a rendezvény komoly
minőséget takar és azonnal igent mondtam,
már nagyon várom. Egy felszabadult, jó han-
gulatú  bulira számítok” – hangsúlyozta Rácz
Erik, alias Mr. Rick. A rendezvény védnökei
lesznek Győr országgyűlési képviselői: Kara
Ákos és Simon Róbert Balázs. 

A szervezők hétfőn elmondták, várhatóan
2500 főnek lesz majd lehetősége regisztrálni
a koncertre a meghívottakon kívül. Erről
részletek és pontos információk hamarosan
a hellogyor.hu oldalon olvashatók.
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LEGYEN ÖN IS KINCSKERESŐ! 
GYŰJTSÜK ÖSSZE A GYŐR VÁROSÁHOZ KÖTHETŐ NEMZETI ÉRTÉKEINKET!

A Győri Értéktárba történő értékfel-
vétel kezdeményezésének menete:
• a Győri Értéktárba történő felvé-

telt bárki kezdeményezheti;

a javaslattétel kizárólag a nyom-
tatvány hiánytalan kitöltésével,
továbbá a szükséges mellékle-
tek csatolásával történhet (a
nyomtatvány elérhető a
www.hungarikum.hu, valamint a
www.gyor.hu honlap Győri Ér-
téktár menüpontjában);

• a javaslat postai úton (levelezési
cím: Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Kulturális
Osztálya 9021 Győr, Városház
tér 1.) vagy elektronikusan (e-
mail-cím: gyoriertektar@gyor-
ph.hu) nyújtható be.

A beérkezett javaslatok bírálata:
• a beérkezett – formai és tartal-

mi szempontból hiánytalan – ja-
vaslatokat a Győri Értéktár Bi-
zottság bírálja el;

• az eljárásról és az értéktár mű-
ködéséről bővebb információ a
www.gyor.hu honlapon a Győri
Értéktár rovatban található, to-
vábbá érdeklődni lehet a gyori-
ertektar@gyor-ph.hu e-mail-
címen, valamint a 96/500-312-es
telefonszámon.

Mi számít nemzeti értéknek?
Nemzeti érték: a magyarság és a
magyarországi államalkotó nemze-
tiségek tevékenységéhez, termelési

kultúrájához, tudásához, hagyomá-
nyaihoz, a magyar tájhoz és élővi-
lághoz kapcsolódó, nemzetünk tör-
ténelme, valamint a közelmúlt so-
rán felhalmozott és megőrzött
minden szellemi és anyagi, termé-
szeti, közösségi érték vagy termék,
illetve a tájhoz és élővilághoz kap-
csolódó materiális vagy immateri-
ális javakat magába foglaló tájér-
ték, amely tanúskodik egy emberi
közösség és az adott terület törté-
nelmi kapcsolatáról.

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

Értékgyűjtő munkáját előre is köszönjük!

Ezt erősítette meg dr. Knáb Erzsébet, a Széche-
nyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke is, aki a nemrég megvalósult modell-
váltásról szólva elmondta: azzal, hogy más lett
a fenntartó, kitörtek az államháztartás zárt
rendszeréből, nagyobb lehetőséget kaptak a fej-
lődésre. Biztosabb lett az anyagi hátterük, erő-
södött az önállóságuk és nőtt a felelősségük.
Ugyanakkor az állam nem vonult ki teljesen a fi-
nanszírozásból, hiszen egyszeri jelentős támo-
gatásban részesítette az intézményt, valamint
aláírtak egy huszonöt éves keretszerződést is.

Az ünnepségen doktorrá avatási ceremóniával, a
Pro Universitate díjak, a Hegedűs Gyula tudomá-
nyos ösztöndíj, a habilitációs oklevelek, valamint
a Professor Emeritus címek átadásával folytató-
dott. Tiszteletbeli doktori címet adományozott a
Széchenyi István Egyetem dr. Czinege Imrének
és dr. Nagy Jánosnak. Pro Universitate díjban, az

Névadója születésének évfordulója alkalmából Akadémiai napot rendezett a Széchenyi István Egyetem.
Dr. Baranyi Péter rektor köszöntőjében arról szólt, hogy csak a megosztott tudomány gyarapszik, s ebben a meg-
osztásban intézményük élen jár az egyetemek között, és meghatározó szerepet tölt be a régió gazdasági életében.

AKADÉMIAI NAP A SZÉCHENYI-EGYETEMEN

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: MekliZ Fotóstúdió

egyetem legrangosabb kitüntetésében részesült
dr. Író Béla, dr. Lévayné dr. Fazekas Judit, dr. Sza-
kál Pál és Gersei Gabriella. A Professor Emeritus
címet idén dr. Szigethi Péter, dr. Rácz István és dr.

Ördög Vince kapta. Címzetes egyetemi tanárrá
dr. Keresztes Pétert és dr. Milassin Lászlót ne-
vezték ki, míg Király Gyula és Fata Edina címzetes
egyetemi docens lett.
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Díjmentes tanácsadás: Győr, Szent István út 10/A., II. emelet 208as iroda (ITCszékház)
Telefon: 0630/9234942 (ügyfélfogadási időben) Email: gyor@penzugyifogyaszto.hu

Web: www.penzugyifogyaszto.hu, facebook.com/penzugyifogyaszto

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.

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

KEZDJE EL IDOBEN A NYUGDÍJCÉLÚ MEGTAKARÍTÁST

A mai elöregedő társadalomban fennáll a lehetősége annak, hogy az állami nyugdíj nem lesz képes tisztes
megélhetést biztosítani számunkra. Éppen ezért érdemes minél előbb komolyan elgondolkodni azon, hogy
gondoskodjunk a saját időskori megélhetésünkről. A magyar állam ehhez jelentős segítséget ad. 

A nyugdíj célú előtakarékosságnak három formája
ismert: • az önkéntes nyugdíjpénztár: magas
szintű befektetési szakértelemmel nem rendel-
kező ügyfelek számára is megfelelő megoldás le-
het. • a nyugdíj-előtakarékossági számla
(NYESZ): általában a magasabb jövedelemmel és
magas szintű pénzügyi ismeretekkel rendelkező
ügyfeleknek javasoljuk • a nyugdíjbiztosítások: a
nyugdíjbiztosítás egy kifejezetten nyugdíjcélra kö-
tött életbiztosítási szerződés, mely szintén örö-
kölhető. A nyugdíjbiztosítási termékek széles ská-
lája megtalálható a piacon, így mindenki a befek-
tetési szaktudásának és kockázatvállalási hajlan-
dóságának legmegfelelőbb terméket választhatja.

Ezeknek a konstrukcióknak az egyik legnagyobb
előnye az állami támogatás: a támogatás hosszú
távon több millió forintot is jelenthet a megtaka-
rítóknak. A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Iroda-
hálózat szakértői díjmentes tanácsadás kereté-
ben nyújtanak segítséget a megtakarításokkal
kapcsolatos, és egyéb pénzügyi vonatkozású
kérdéseik tekintetében. 

´́

Az Árkádban rendezett, sorrendben ne-
gyedik tárlaton a Győri Tánc- és Kép-
zőművészi Iskola egykori és jelenlegi

diákjainak munkáiból láthatunk képzőművé-
szeti kiállítást. A szerdai megnyitón Simon
Róbert Balázs országgyűlési képviselő ki -
emelte, a bevásárlóközpontban több tízezren
megfordulnak hetente, és ez egy remek hely-
szín arra, hogy Győr értékeit a nagyközönség
elé tárják. Az iskola a Győri Balettel párhuza-
mosan jött létre, és a mai napig biztosítja az
utánpótlást a világhírű társulat számára. A
képzőművészet területén több művészeti
ágban is tanulnak a gyerekek, ezúttal az ő
munkáikat láthatjuk. „Győr kultúrája minősé-
gi és sokszínű, és hogy ez így maradjon, ah-
hoz szükségesek az olyan intézmények, mint
a Győri Tánc- és Képzőművészeti iskola” –
fogalmazott a politikus.   

KULTÚRMISSZÓ A BEVÁSÁRLÓKÖZPONTBAN

A 40 éves Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola mutatkozik be a 15 éves Árkád bevásárlóközpontban Győr
királyi várossá válásának 750. évfordulója alkalmából.

DIÁKOK KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁRLATA A SZÍNPADON

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

Flachner Pál, az Árkád Győr műszaki vezetője kö-
szöntőjében kiemelte: megtiszteltetés számukra,
hogy a város bevonta a centert a kiállítás-soro-
zatba, ahol a nagy presztízzsel rendelkező múze-
umok, iskolák tárják a látogatók elé értékeiket.

A tárlaton két installáción mutatják be az iskola
történetét, a művészeti területeit, a képzéseket.
A színpadon pedig egy tradicionális műtermi en-
teriőrt idéznek meg. Műfaji sokszínűség fogadja
a nézőt: rajzok, festmények, szobrok, grafikák, és
a technikák széles skálát vonultatják fel az alko-
tások: szén- és ceruzarajz, akvarell, olajkép, met-
szet, rézkarc, grafika, öntvény és plasztika. Ked-
denként egy végzős diák festőállvány elé ül, és
bepillantást enged az alkotás folyamatába – er-
ről Derczó Tibor, a Győri Tánc- és Képzőművésze-
ti Általános Iskola, Szakgimnázium, Technikum
és Kollégium igazgatója tájékoztatott.

A tárlat három héten át látogatható az üzlet-
központ nyitvatartási idejében.



Győr szőlőskertjének először a mai Sza-
badhegyet nevezték, egy 1221-ből
származó oklevél tanúsága szerint kirá-

lyi vincellérek és szőlőművesek lakták. Magát
a települést Zeuleus, Szőllős néven emlegették,
az itt élőknek a török megszállásig bizonyítot-
tan legfőbb elfoglaltsága volt a szőlőművelés,
a borászat. Győr ostroma és négyéves török
megszállása nem tett jót a környéknek, de a
szőlőföldek megmaradtak, sőt menedékül
szolgáltak a lakosságnak, a jobbágyoknak és a
katonáknak. A győri vár szökevényei a hegyen
szabadok lettek. Innen a mai Szabadhegy név,
a település utolsó ültetvényét pedig másfél év-
tizede vágták ki. Ma a Pannonhalmi borvidéket
nevezzük némi túlzással Győr szőlőskertjének.

Pannonhalmi rajnai rizling a top 100-ban
A Cseri Pincészet augusztus 24-én kezdte a
szüretet az Irsai Olivér szedésével, azóta folya-
matosan dolgoznak. Az illatos, a könnyű bort
adó, a pezsgő alapanyagú fajták már beérkez-
tek a pincébe. „Augusztus végéig minden éret-
lenebb volt, mint amire számítottunk, a szep-

CSÚCSBOROK
ÉS A LEGSZEBB BIRTOK
A PANNONHALMI
BORVIDÉKRŐL

Mintegy kéthetes csúszással indulhatott meg a szüret Győr szőlőskertjében, a Pannonhalmi borvidéken. 
A borászok ennek ellenére megfelelő mennyiségű és ígéretes minőségű termésben reménykednek.

tember eleji jó idő azon-
ban végre magas cukor-
fokokat hozott.
Most örülünk a
szép napsü-
tésnek, és ab-
ban remény-
kedünk, nem
lesznek nagy
esők. Ígéretes a termés” – mondta Cseri Nor-
bert megkeresésünkre. Két hete először hirdet-
ték meg a közösségi szüretet, tíz vállalkozó
szellemű vendég tapasztalhatta meg, milyen a
szőlőben dolgozni. A tervek szerint október
második harmadáig kitart az idei szüret, többek
között a rajnai rizlingből lesz késői szüretelésű.
Hagyományosan Márton-napon kóstolható
meg a palackba zárt újbor a Cseri Pincészetben.
Újdonságként pezsgőkészítéssel próbálkoznak,
az alapanyagot már leszedték, de csak másfél-
két év múlva kerül olyan állapotba az ital, hogy
azt palackozni lehessen. A Cseri család tíz hek-
táron gazdálkodik Tényőn, Győrújbaráton és
Győrszemerén, és mintegy 2 hektárról vásárol-

nak szőlőt. Az ezeken a területeken termesztett
rajnai rizling, sauvignon blanc, pinot blanc, trami-
ni, merlot, cabernet franc és kékfrankos kiváló
fajtaborokat ad, valamint izgalmas házasítások
alapanyagai is. Kézi szürettel, kíméletes feldol-
gozással, reduktív technológiával és hordós ér-
leléssel készítik boraikat.

A borász azt is elárulta, nagy büszkeség számuk-
ra, hogy a rajnai rizlingjük bekerült a legjobb száz
magyar bor közé.  A TOP20 száraz fehér bor ka-
tegóriában 10. helyezést ért el a pannonhalmi
rajnai rizling, a Cseri Septimust a zsűri arany-
éremmel jutalmazta. „Ez nagy áttörést jelent a
borvidék számára is, hiszen a rajnai rizlinget hir-

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter
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dettük meg zászlóshajónknak és most bebizonyo-
sodott, hogy jó fajtát választottunk, szép tételek
készülnek belőle” – hangsúlyozta Cseri Norbert.

Magyarország legszebb birtoka
Babarczi Zsuzsanna, a Babarczi Szőlőbirtok és Pin-
ce termelési és értékesítési vezetője szerint soha
nem szüreteltek még Irsai Olivért szeptember ele-
jén, az eddigi évjáratok ugyanis túl korán beértek.
„A korábbi évekhez képest később kezdtük a mun-
kát, de úgy látjuk, hogy mennyiségben és minő-
ségben is szép termés van. Jelenleg a szürkebarát,
a cserszegi fűszeres, a tramini fajták szedése zajlik,
október közepére marad a kék szőlő és az olasz-
rizling.” A szüret a Babarczi birtokon már rutin, egy

jól összehangolt munka, a prémium tételeket kéz-
zel szüretelik, a többit gépekkel. A Sokorói-domb-
ság lankáin hatvan hektáron gazdálkodnak, a rajnai
rizling–olaszrizling és Müller-Thurgau „tengely” al-
kotják a szőlőfajtákat, melyet Irsai Olivér, sauvi -
gnon blanc, chardonnay, cserszegi fűszeres fajták
egészítenek ki. Nagy megtiszteltetés érte a Ba-
barczi Pincészetet, hiszen az idei „Magyarország
legszebb birtoka” verseny családi kategóriájának
győztese lett. „Nem azért nyertünk, mert szépek a
muskátlik az ablakunkban, hanem bemutattuk
történetünket a zsűrinek, elmondtuk, szüleink ho-
gyan kezdtek bele a borászatba, mi, a második ge-
neráció hogyan folytattuk, hangsúlyoztuk a tuda-
tos építkezést, és a családi összefogás jelentősé-
gét, ezt a munkát ismerték el a díjjal – mutatott rá
Babarczi Zsuzsanna. Érdekesség, hogy a közel
húsz éve Győrújbaráton létrehozott birtokközpont
főépülete a legenda szerint a törökök által felrob-
bantott győri vár tégláiból épült.

Jó alapanyagból lehet jó bort készíteni
Pécsingeréknél is zajlik a szüret, a termés mi-
nőségére és mennyiségére nem panaszkod-

nak, de azt tapasztalták, hogy lassú az érési fo-
lyamat, vannak olyan szőlők, amelyek cukorfo-
ka elérte a kívánt paramétereket, a savtartalma
viszont rendkívül magas. „Leszedtük az Irsait,
a pinot blanc-t, a cserszegit, a traminit, a király-
leánykát, a pinot noirt, viszont a többivel még
várni kényszerülünk. Erre a hétre terveztük az
olaszrizling-ültetvények szüretét, azonban
sem a mustfoka, sem a savfoka még nem al-
kalmas a betakarításra. Úgy véljük, az alap-
anyag egyelőre nem megfelelő arra, hogy a bo-
rászat rendelkezésére álljon, hiszen csak jó
alapanyagból lehet jó bort készíteni” – emelte
ki ifj. Pécsinger János. A Pécsinger Szőlőbirtok
újdonságként bevezette a mindig frissen sze-
dett fajtákból készült murci forgalmazását,
amelyhez az új bortörvény biztosított lehető-
séget. A murcinak, azaz az erjedésben lévő bor-
nak rendkívül kedvező élettani hatása van az
emberi szervezetre, ezért érdemes megkóstol-
ni, fogyasztani.

Pécsinger János úgy tapasztalja, hogy a régióban
a borfogyasztás mennyisége állandósulni látszik,
a vendégek azonban kritikusak, és azokat a pin-
cészeteket választják, ahol minőségben és az ár–
érték arányban nem ismernek megalkuvást, mint
ahogy a Pécsinger Szőlőbirtokon sem. 

Évente öt liter bort iszunk
Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal
2019-es adatai szerint az egy főre jutó átlagos
borfogyasztás 5,3 liter volt. Ez 2 deciliteres nö-
vekedést jelent a 2018-as átlaghoz képest és
megegyezik a 2017-es statisztikával. Nyugat-
Dunántúlon 5,1 liter ez a szám. Hazánkban az
előzetes becslések alapján átlagos szüretre
számíthatunk, közel 4,5 millió mázsás szőlő-
terméssel, amelyből mintegy 3 millió hektoliter
bor készülhet. A felvásárlási árak azonban nem
úgy alakultak, ahogy azt előzetesen remélni le-
hetett, vannak régiók, ahol jóval kevesebb szőlő
terem, mert vagy a fagy, vagy a jég megviselte
az ültetvényeket.

Augusztus elsejétől új bortörvény lépett hatály-
ba, amely többek között magában foglalja a szü-
ret, a szőlőfeldolgozás és a borkészítés új admi-
nisztrációs elveit, valamint az eredetvédelem te-
rületén nagyobb önállóságot biztosít a termelői
közösségek számára. A kormány szeptember
elején megjelent miniszteri rendeletében arról is
döntött, hogy támogatja a vendéglátásban és a
borturizmusban érdekelt pincészeteket, vala-
mint jelentősen megemeli az állami bormarke-
tingprogram forrásait. A magyar bor sorsa iránt
elkötelezett szakemberek azt szeretnék elérni,
hogy a családok természetes módon nyissanak
fel egy üveg bort a vasárnapi ebédhez, s a gaszt-
ronómia művészetének szerves része legyen az
ételek és az italok harmóniájának tudománya. A
borklubok, borrendek divatja, szaporodó száma
is arra utal, hogy egyre többen tekintik az álta-
lános műveltség részének a borfogyasztáshoz
kötődő ismereteket.
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ANyugdíjas Alkotók Kiállítása már tizen-
kettedik alkalommal ad lehetőséget az
idősek számára, hogy a nagyközönség

elé tárják sokrétű, értékes tevékenységüket.

„Igazán értékes műveket, alkotásokat hoztak
ezúttal is nyugdíjasok. A koronavírus-járvány
alatti bezártságot könnyebb volt elviselni, ha
valaki a művészetek irányába fordult, vala-
milyen alkotást hozott létre. A győri önkor-
mányzat fontosnak tartja, hogy a szépkorúak
jól érezzék magukat Győrben, hasznosan
töltsék el az idejüket, és ha ilyen alkotásokat
hoznak létre, mint amilyeneket ezen a tárla-
ton is látunk, azzal Győr kulturális értékeit is
gyarapítják” – erről Radnóti Ákos alpolgár-
mester beszélt köszöntőjében. 

„A legtöbb alkotót és alkotást felvonultató ki-
állítás az idei, amelyet az elmúlt 12 év alatt
szerveztünk. A bezártságban sokan kerestek
magunknak hasznos elfoglaltságot, feléledt az
alkotás iránt vágy, valószínűleg ennek köszön-
hető a nagy érdeklődés” – emelte ki köszön-
tőjében Rákosi Zsolt János, az Arrabona Városi
Nyugdíjas Egyesület elnöke. Vannak alkotók,
akik az összes kiállításon részt vettek már,
mindig a legújabb munkáikat megmutatva, de
olyanok is akadnak, akik idén hozták el először
alkotásaikat. Néhányan fiatal koruk óta alkot-
nak, de vannak, akik csak a nyugdíjas éveikben
fordultak a művészetek felé. A legidősebb ki-

A MŰVÉSZETEKBEN TELJESEDNEK KI A SZÉPKORÚAK

NYUGDÍJAS ALKOTÓK KIÁLLÍTÁSA

Félszáz szépkorú alkotó több mint százötven munkája látható a hétfőn
nyílt tárlaton a József Attila Művelődési Házban. A kiállítás anyaga ez-
úttal is sokszínű: láthatunk olajfestményeket, grafikákat, gyöngy ék-
szereket, kerámiákat, hímzett, szőtt, gobelin- és patchworkmunkákat.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

állító elmúlt 90 éves, felesége 87 éves, és
mindketten rendszeres résztvevői a tárlatnak.

Jakab Zoltán második alkalommal vesz részt a
kiállításon, hat festménnyel érkezett, melyek
között önarcképét is láthatjuk. Zoltán fiatal ko-
rában győri művészektől, rajzkörökben tanult
meg festeni, de a textiliparban vezetőként el-
töltött évtizedekben nem jutott ideje a művé-
szetekre. Nyugdíjba vonulásakor beszerezte a
szükséges felszerelést és immár 152 fest-
ménnyel büszkélkedhet, melyek között csend -
életek, tájképek és portrék is megtalálhatók.
„Én magam is meglepődtem, amikor nyugdí-
jasként újra festeni kezdtem, hogy úgy megy,
mint fiatal koromban, azóta is szenvedéllyel al-
kotok” – mesélte Jakab Zoltán.

A kiállítás október 27-ig, hétköznap 10 és
16.30 között látogatható ingyenesen, vé-
dettségi igazolvánnyal.
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„A színház mindenekelőtt az élet, és csak az ér-
dekelhet bennünket, ami az élet része, a szó le-
hető legtágabb értelmében” – olvasható július
1-je óta a Győri Nemzeti Színház homlokzatán.
Ez a mottója a Bakos-Kiss Gábor vezette meg-
újuló teátrumnak, Peter Brook találó gondolatai
sarokpontjai az új fejezetnek. A járványban eltöl-
tött másfél év a hétköznapi emberek heroikus
küzdelméről szólt, elérkezett az idő, hogy a szín-

A jelen és a jövő színháza – múlt
szombaton hivatalosan is elindult
az évad. A Két úr szolgája és a
Chioggiai csetepaté után megér-
kezett a harmadik Goldoni-darab,
a Mirandolina, Mózes Anitával a
címszerepben. A fanyar komédiát
Vladimir Anton állította színpad-
ra, formabontó rendezése a Csiki
Csaba teremtette új miliőben ki-
váló nyitánya a Győri Nemzeti
Színház új fejezetének. 

A MIRANDOLINÁVAL ELSTARTOLT A SZÍNHÁZI ÉVAD

OLASZ LECKE

háznak is – vallja a rendező. – A Goldoni-elő-
adáshoz egyik kulcsszó az építkezés, ez látható
a színpadon, és bár nem lehet tudni, hogy pon-
tosan mi épül, de az biztos, hogy valami más,
ami tele van meglepetésekkel, meg kell újulni
ahhoz, hogy újra tudjuk értékelni a létünket.” 

A kint és bent játékában a fogadó világa képviseli
a zárt világot, melyben a szálakat Mirandolina
mozgatja. Mindenki őt akarja, a csábos, mégis
megközelíthetetlen úrnő körül csaholnak a fel-
kapaszkodott és leszálló ágban lévő arisztokra-
ták. Posonyi Takács László Forlopopolija már rég
elvesztette társadalmi jelentőségét, de görcsö-
sen ragaszkodik a múltban megszerzett kivált-
ságaihoz, ezzel hihetetlenül nevetségessé válik.
Pörneczi Attila búgó hangú és nyegle Albafiorita
grófja ismerős lehet nekünk, akinek pénze van,
az általában visszaél a hatalmával. A leckét
azonban kénytelen lesz ő is megtanulni. 

A fogadósnő igazi üzletasszony, kitanulta a
know-how-t, édesapja halála után kiválóan
tartja kézben vállalkozását és erényes életét.
Mózes Anita kiválóan hozza a tökéletesnek és
erősnek tűnő dolgozó nőt. A rendszerbe azon-
ban bezavar a híres nőgyűlölő hírében álló Ri-
pafratta lovag, az egyetlen, aki megpróbál el-
lenállni Mirandolina szépségének és okosságá-
nak. „Micsoda puhányság első látásra belesze-
retni egy nőbe!” – ironizál a fogadósnő Fejszés
Attila lovagjával. De nemcsak Mirandolina bújik
a keménység álarca mögé, hanem Ripafratta is.
Ámor nyila egyszer biztosan megsebezte, kí-
sért a múlt, határozottan nem kíván ugyanabba
a folyóba még egyszer belesétálni. Goldoni
mester azonban vígjátékot írt, és jót mulatunk
a megkeseredett emberi sorsokon, a végén
már magunkon is nevetünk. 

Egy izgalmas, modern térben született meg az
évad első bemutatója, Vladimir Anton rendezé-
sében. Boldog új évadot! – forog a színpad és új-
ra forog nagy sikerű színházi magazinműsorunk
is. A Kulisszák mögött adásai igazodnak az évad
bemutatóihoz, így mindig a premiereket követő
hétfőnként jelentkezik. A legközelebbi műsorban
már a Kisfaludy termes első előadással, Az öl-
döklés istenével foglalkozunk, Yasmina Reza is-
mert darabját kiváló szereposztásban Bakos-
Kiss Gábor igazgató viszi színpadra.

házi hősök beszéljenek az életigenlésről. Carlo
Goldoni is ezt teszi, a Mirandolinában a mérhe-
tetlen szabadságvágyról mesél, a 18. században
úgy alkotta meg az irodalom egyik első feminista
alakját, hogy ez az irányzat akkor még nem léte-
zett. Mirandolina hús-vér ember, aki nemcsak ki-
vívta, de fenn is tartja önállóságát.

Az előadást felvezető zenés közjáték már a büfé-
ben elkezdődik, a nézők úgy ülnek be kényelmes
zsöllyéjükbe, hogy velük szemben nem a vasfüg-
gönyt, hanem a monumentális méretű, nyitott,
kaotikus nagyszínpadot látják. A színészek jön-
nek-mennek, mondják a magukét, de mit is keres
egy konténer, egy betonkeverő és egy darus kocsi
Goldoni míves darabjában? Az építkezés és a fo-
gadó díszlete és tere, a jelmezek, a parókák és a
magas sarkú cipők mind-mind azt a kettősséget
jelzik, hogy az előadás egy valóságos és egy szim-
bolikus értelmű kint és bent játékra épül, mely ki-
váló lehetőséget teremt a színész számára. 

A román születésű, Bukarestben működő Vla-
dimir Anton győri bemutatkozása igazi tűzke-
resztség számára, hiszen Magyarországon
most dolgozott először, Goldoni Mirandolináját
pedig most rendezte először. „Goldoni örökre
bevéste magát az egyetemes színháztörténet-
be. Reformálta és újra kitalálta e műfajt a com-
media dell’arte után. Hasonló párhuzamot ta-
lálunk ma is, a járvány alaposan felforgatta az
életünket, és ehhez alkalmazkodnia kell a szín-

Szerző: Farkas Mónika
Fotó: O. Jakócs Péter 
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Jáchym Dorina, az Arrabona Sakkiskola Köz-
hasznú Sportegyesület elnöke, sakkoktató
óvodáskortól tanítja a gyerekeket. Ő maga

még nem volt egészen ötéves, amikor édes-
apja megismertette a játékkal. Egyre jobban
ment neki, az óvodában aztán felfedezték a
tehetséges kislányt, így bekerült a tapolcai
sakk-klubba.

A legenda szerint egy brahmin, vagyis tanult ember találta fel a sakkot. Az eredetileg Perzsiából származó táblajáték
arab közvetítéssel jutott el Európába, s fokozatosan meghódította a kontinenst. Magyarországon Károly Róbert
már 1335-ben sakk-készletet adományozott cseh kollégájának, Lajos királynak. A játék népszerűsége hosszú
évszázadok óta töretlen, hiszen kortól és nemtől függetlenül pallérozza az elmét és kiváló szórakozást nyújt.

ÉLETRE SZÓLÓ SAKK
SOKRÉTŰ FEJLESZTÉS A GYEREKNEK

„A mamám nem értette, hogy miről beszé-
lek, mert fejből mondtam a lépéseket. Indul-
tam ovis koromban is versenyeken, ahol is-
kolás fiúkat győztem le. Utána sem enged-
tem el a játékot, viszonylag korán, hétéve-
sen felnőttversenyen játszottam és ponto-
kat is szereztem. Jól éreztem magam, sike-
res voltam, ez megerősített, komoly támaszt
jelentett. A versenyek világa nagyon elbű-
völt, a különleges atmoszféra, a jó csapat, az
utazások. Hatalmas élmény ilyen különleges
helyzetben új embe rekkel találkozni, és maga a szellemi teljesítmény, a kihívás, a

helyzet nagyon tetszett.”

Az országos bajnokságon „csak” 17 évesen sike-
rült érmet szereznie, de mindig bent volt az első
tízben. Még a tanítóképző főiskolán is sakkozott
NB I/B-ben. Végzett pedagógusként elkezdett
oviban sakkot oktatni, s már tudta, ez az ő útja.

Mit jelent önnek a sakk?
Párhuzamot tudok felfedezni a sakk és az élet
között. Ahogy a lépések előtt a táblán, az élet-
ben is ugyanúgy döntéseket kell hoznunk, amik
után már nem lehet visszakozni, és bizony vi-
selni kell a következményeket. A sakk szá-
momra egyszerre izgalom, kihívás, élethosszig
tartó tanulás, megerősítés. Nagyon különleges,
mert lehet játszani egyszerű memóriajátékként,

„Szeretek kihívásokat állítani magam
elé és ezekért küzdeni mindenen át. A
véremben van. Nagyon sokat gyakor-
lok és közben megtanít fegyelemre,
szorgalomra, kitartásra, alázatra.”
Andris, 14 éves

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter
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Jegyek az előadás előtt a helyszínen
(Újvárosi Művelődési Ház, Győr, Liget u. 55.)

vagy elővételben a művelődési házban és 
a Látogatóközpontban (Győr, Baross út 21.) válthatók.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Belépés az aktuális kormányrendeletnek megfelelően!

A jegyek ára:
3.000 Ft. 

ÚJVÁROSI ESTÉK az Újvárosi Művelődési Házban
MEGYERIKUM a SZÍNPADON

Szegény Dely Mári
Balladajáték

Dely Mári szerepében:
TÓTH ALIZ
Rendezte: 
SZŐDY SZILÁRD

Szöveg:
DR. LANCZENDORFER

ZSUZSANNA
és GÜLCH CSABA:

A vérző liliom című
műve nyomán

A balladajátékban Dely Mári
monológja kíséri a nézőt a

bűnbeesés nyers valóságán át
puritán zsoltárokkal karöltve

a tények homályba vesző
útján. Megtörtént eset,

a néphagyomány és 
a költészet tükrében.

2021. október 16., szombat 18 óra

aztán ahogy egyre ügyesedünk, akkor átlé-
nyegül a játék valami egészen mássá. Már
Arisztotelész is kereste, mi az, ami boldog-
ságot okoz az embernek, s ezt hogy lehet el-
érni. A sakk olyan boldogságpillanatokat
eredményez, ami az egész életben meghatá-
rozóvá válhat. S ebben a boldogságban nem
csupán az egyén, hanem maga a közösség is
fontos szempont. Játszunk, de közben van
egy csapatunk, egymást fejlesztjük, beszél-
getünk okosan, szépen, ezt kiemelten fon-
tosnak tartom.

Miért jó a gyereknek, ha megtanul sakkozni?
Milyen képességek, készségek fejleszthetők
ezáltal?
Fejleszti a logikát, a memóriát, a koncentráci-
ót, valamint a problémamegoldó képességet,
kreativitásra ösztönöz. Az oktatás során siker-

és kudarctűrő pozitív attitűdöt alakítunk ki. A
sakk oktatás egyben egyéni ráfigyelést is je-
lent. Megpróbáljuk a gyermek tanuláshoz való
hozzáállását úgy változtatni, hogy még jobban
szeressen tanulni, még logikusabban gondol-
kozzon. Ezáltal jobb lesz az iskolai teljesítmé-
nye, ráadásul úgy, hogy kevesebb időt fog for-
dítani a délutáni tanulásra. Ez a játék kitartás-
ra nevel, s ha az ötödik órában írják a dolgo-
zatot, akkor is oda tud majd figyelni. Persze
nem szuperhősöket képzünk, de minél többet
belead a sakk tanulásába, annál jobb lesz a ta-
nulmányi eredménye. Bármilyen élethelyzet-
ben segítségére lehet, ha valamit el szeretne
érni, akkor van mintája: így kell csinálni a sakk-
ban; tehát megpróbálja „lemásolni” a straté-
giát és sikeres tud lenni. A sikerélmény vágya
motiválja arra, hogy a figyelme tartós legyen
és ezáltal máshol is alkalmazza ezt a képes-
ségét. A versenyeken megtanulja, egy adott
szituációban hogyan kell az emberekkel kom-
munikálni, s ezt más jellegű kapcsolataiban is
tudja majd alkalmazni. A sakk nemcsak játék,
nemcsak sport, hanem az egész életre kiható
jellemformálás is.

Milyen módszerrel tanít?
Bátorító pedagógiát alkalmazok, vagyis dicsé-
rettel dolgozom. Ha valakit nem dicsérünk egy
adott tevékenységben soha, akkor azt nem
fogja szeretni. Törekszem arra, hogy megta-
láljam mindenkinek az erősségét, mi az, amit
jól tud csinálni, s ha sikerült, dicsérni, hogy ez-
által magasabb lépcsőfokra tudjon lépni. A lé-
nyeg, hogy a gyermek önmagához képest
tudjon fejlődni. Fontos az is, hogy ténylegesen
nagy teljesítményért adjuk az elismerést, kö-
vetkezetesség nélkül mit sem ér.

Hány éves korban érdemes elkezdeni? Elvi-
selik-e a gyerekek a hosszabb ülést?
A rendszeres foglalkozást ötéves kortól
ajánlom, bár az alapokat korábban is meg
lehet tanítani. A sakkoktatást ne úgy kép-
zeljük el, hogy szerencsétlen gyerkőc 45
percig egy helyben ül. Rengeteg mozgásos
játékkal kombinálom, folyamatosan változ-
tatom a feladatokat, a helyzeteket, így még
véletlenül sem unatkozik közben a kicsi.
Persze le kell ülni a táblához, de ezt játéko-
san tesszük. Volt óvodás tanítványom, aki
országos bajnoki ezüstérmet nyert. Még az
izgágább gyermeket is sikerül lecsillapítani,
sok példa van rá. Egyikük sokáig úgy ját-
szott, hogy futott három kört, lépett egyet
és megint futott, s aztán egyszer csak leült
és éveken át sakkozott. Minden azon múlik,
hogy érdekli-e, fel lehet-e kelteni az érdek-
lődését a játék iránt, ezáltal pedig én tudok-
e adni neki valamit. Ha megvan a kapcsoló-
dás, a híd, akkor bármit meg lehet tanítani
a gyermekeknek. A sikerek megerősítik,
boldogabb lesz, s a szülő is jobban érzi ma-
gát, hogy a gyerek nem a számítógép vagy
a telefon előtt ül.

Ezek szerint az átlagostól eltérő, sajátos neve-
lési igényű gyerekeknek is ajánlható a sakk?
Tapasztalataim szerint igen. Volt egy tanít-
ványom, aki amikor hozzám került, nem be-
szélt senkivel, csak a szüleivel. Külön fejlesz-
tő foglalkozásokat tartottam neki és lassan
sikerült őt megnyitni. Egy-két év után már
köszönt, aztán néhány szót szólt, később
már beszélgettünk is, most pedig egy hatal-
mas dumás, tehetséges nagyfiú. Őt nagyon
eltalálta a sakk. Büszke vagyok a fejlődésére,
hiszen egy zárkózott kisfiúból vált olyanná,
aki tisztában van saját magával, az erőssé-
geivel, gyengéivel, tudja, mennyit kell tanulni
a sikerhez, s mindent megtesz azért, hogy a
céljait elérje. Jó látni, hogy ezt adta neki a
sakk. Most az országos bajnokságon ötödik
helyezést ért el a fiúk kategóriájában, egy na-
gyon erős mezőnyben.

S ha valaki nem szeretne versenyezni?
Aki nem akar versenyezni, az is megismer-
kedhet az alapokkal és az egymással való
játékban örömét leli. Remek időtöltés az
egész családnak. A sakk plusz kapocsként
működhet a gyerek és a szülő, nagyszülő
között. Az unoka a dédpapával is le tudja
játszani a partit, sőt a kis manó még tanít-
hatja is lépésekre, s akár még mattot is ad-
hat. Ezek pedig óriási élmények, amelyeket
a család közösen élhet át.

„Azért szeretek sakkozni a két sak-
kozó gyerekemmel, mert a sakkver-
senyen nem 2 örül és 1 unatkozik,
hanem mind a hárman örülünk!” 
Márti, 40 éves

„Azért jó sakkozni, mert ha erőseb-
bekkel összekerülök és nyerek, ak-
kor sok pontot kapok.”
Ádi, 6 éves
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Mezővárosból megyeszékhely címmel tudo-
mányos konferenciát szervezett a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum városunk
múltjáról.

A megnyitón részt vett Rózsavölgyi László,
Győr Megyei Jogú Város Oktatási, Kulturális,
Sport és Turisztikai Bizottságának elnöke, aki
örömét fejezte ki, amiért a szervezők megtöltik
tartalommal a 750. jubileumi évet. A szép
számmal megjelent győri, soproni, pécsi kuta-
tóknak, valamint az Eötvös Loránd Kutatási
Hálózat történészeinek Orbán Ottót idézte: „A
történelem vulkán és gyomrában a megvála-
szolatlan kérdések lávája izzik”, majd azt kíván-
ta, hogy találjanak jó válaszokat a felmerülő
kérdésekre.

Székely Zoltán múzeumigazgató köszöntőjé-
ben arról szólt: fontosnak tartották, hogy in-
tézményük ne csupán az általuk szervezett ki-
állítással adózzon Győr elmúlt 750 évének,
hanem tudományos konferencián is megem-
lékezzenek róla.

TUDOMÁNYOS KONFERENCIA GYŐRRŐL

Szerző: J. Kovács Andrea
Illusztráció: Régi Győr

MEZŐVÁROSBÓL MEGYESZÉKHELY

Nemesné Matus Zsanett igazgatóhelyettes, a
konferencia szervezője a Győr Plusznak el-
mondta: a sokszínű – gazdasági, politikatörté-
neti, társadalomtudományi vonatkozású – elő-
adásokból is kitűnik, hogy Győr minden törté-
nelmi korban fontos központi szerepet töltött
be ezen a vidéken. 

TESTVÉRVÁROSI KÖRKÉP
Legújabb testvérvárosunkban, Dunaszerda-
helyen október 6-án megemlékezést tartanak
az 1848–49-es emlékműnél. Szeptember 30.
és október 7. között pedig vásári finomságok
várják a látogatókat a Thermalparkban. 

Wuhanban szeptember 28. és október 8.
között, a nemzeti ünnep aranyhetén 453
plusz személyvonatot indít a Wuhan Rail-
way, hogy az utasok el tudjanak jutni kívánt
úticéljaikhoz. Sokan például házasságköté-
süket is erre a hétre időzítették.

Poznanban a hétvégén kulináris utazás ve-
szi kezdetét a Poznani Nemzetközi Vásár te-
rületén. Közel 190 kiállító standjai várják az
érdeklődőket a régió ízeivel, hagyományos
és bioélelmiszerekkel.

Nyizsnyij Novgorod idén tíz kiállítási tárgyat
állítottak helyre a Győzelem Parkban, köztük
MiG-23, MiG-27, L-29 típusú repülőgépeket,
légvédelmi és légvédelmi ágyúkat.
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Gyôrkert Parképítô Kft. • Gyôr, Tatai út
Nyitva: hétfôtôl péntekig 9–17 óráig, szombaton: 8–16 óráig  

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

KERTÉPÍTÉS     KERTTERVEZÉS     FAISKOLA

Szerző: Nagykutasi Viktor kertész-szakíró
Fotó: Pixabay

Aliliomok ültetésének és átültetésének az
időszaka van. Az ültetőgödör mindig két-
szer olyan mély legyen, mint a hagyma

magassága. A liliom nagyon szereti az érett
komposztföldet, ha kötött a talajunk, érdemes
homokkal vagy tőzeggel meglazítani.

Lassan kezdődik a tavaszi hagymások ültetésé-
nek az időszaka is. Ügyeljünk rá, hogy frissen trá-
gyázott talajba ne kerüljenek, mert az akár a pusz-
tulásukat is okozhatja. A hagymások inkább a laza
szerkezetű, melegebb talajokat kedvelik. Ültetést
követően a talajt 1-2 cm vastagon érett kom-
posztfölddel takarjuk. A hagymásokat legjobb 5-
10-es csoportba ültetni, mert így virágzáskor sok-
kal tetszetősebbek, és átültetni, kiszedni is köny-
nyebb őket. A nárciszoknál 13-15 cm a hagymák
közti távolság, míg a tulipánoknál 10-12 cm, a já-
cintokat szintén 15 cm-re ültessük egymástól.

A tavasszal és nyáron virágzó évelőinket most
tudjuk tőosztással szaporítani, ennek a legjobb
eszköze az ásóvilla, amivel a gyökérzet sérülé-
se nélkül kiemelhetjük a tövet, amit azután szét
tudunk választani.

Az évelő virágágyásokból lassan szedjük ki a
hézagpótló egynyáriakat és az elszáradt, elvi-
rágzott növényi részeket is távolítsuk el, mert
ezek a gombás fertőzések forrásai lesznek.

BEKÖSZÖNT AZ OSZ A KISKERTEKBE
Az elvirágzott kardvirág hagymáit lassan szed-
jük fel, a legjobb az ásóvilla használata. 

A gyökerekre és a gumókra tapadó földet távo-
lítsuk el, a hagyma felett 10 centiméterrel a
szárat vágjuk le. A kiszedett hagymákat száraz,
szellős helyen szárítsuk meg. Szárítást követő-
en a pici sarjhagymákat válasszuk le és ezeket
külön tároljuk – ezekből 1-2 év nevelés után
fogunk virágzó példányokat kapni.

Figyeljünk oda a meztelen csigákra, mert még
erősen károsítanak, főleg a most virágzó növé-
nyeinket támadják meg. Ellenük még mindig a
leghatékonyabban a sörcsapdák kihelyezésével
tudunk védekezni. Sajnos az ősz is eléggé szá-
raz, ezért a frissen ültetett növényeket, de a

fiatal örökzöldeket is rendszeresen locsoljuk.
Most van az ideje a kert cserjéinek, örökzöldjei -
nek pótlására, telepítésére. Ültetésnél mindig
vegyük figyelembe az elültetett növény növe-
kedési erejét és a kifejlett méretét, főleg a ma-
gasságát, ezzel nagyon sok későbbi problémá-
tól tudjuk megkímélni magunkat.

A kertben nyaraló szobanövényeink és fagyér-
zékeny növényeink betelepítését is kezdjük

meg. De mielőtt bevisszük őket, ellenőrizzük,
nincs-e rajtuk kártevő vagy kórokozó, mert
ezek növényvédelmét még a szabadban el kell
végezni. A szobanövényeink locsolását, táp-
anyag-utánpótlását a nappalok rövidülésével
arányosan csökkentsük.

´́
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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: 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.

Amérésügyről szóló törvény végrehaj-
tásáról rendelkező kormányrendelet a
melegvíz-mérők hitelességének idő-

tartamát 8 évben állapítja meg. A törvény
szerint a mérők időszakos hitelesítéséről a
mérőeszköz tulajdonosának, illetve haszná-
lójának kell gondoskodnia, ezért Győr-Szol
Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága az érin-
tett ügyfeleinek hamarosan értesítést küld a
melegvíz-mérők hitelesítéséről.

A postaládákba kerülő tájékoztató szerint a hi-
telesítésre kétféle módon van lehetőség. Az
ügyfél megrendelése esetén a hiteles mérést
a melegvíz-mérő cseréjével a Győr-Szol Zrt. te-
remti meg egy új, hiteles mérő beépítésével,
melyre egy év garancia van. Amennyiben a fo-
gyasztó a hitelesíttetésnek ezt a módját vá-
lasztja, a postázott tájékoztatóhoz mellékelt
megrendelőlapot kell leadnia a kézhezvé-
teltől számított 15 napon belül személye-
sen a társaság ügyfélszolgálati irodáinak
valamelyikében (Orgona u. 10., Jókai u. 7–9.),
vagy elküldheti elektronikus levélben a

Aközterületek tisztaságának megőrzé-
se érdekében a város bevezető útjai
mellett eldobált szemét összegyűjtését

is rendszeresen elvégzi a Győr-Szol Zrt. Ezekben
a napokban a szolgáltató szervezésében külön
brigád gyűjti ezeken a területeken a hulladékot.

Győr bevezető útjai mellett is szükség van a
szemét rendszeres összegyűjtésére, mert saj-
nos sokan egyszerűen kidobálják a járművek-
ből vagy egyenesen ide szállítják az autókkal a
hulladékot. A szolgáltató munkatársai na-
gyobb számban műanyag palackokkal, papír-
dobozokkal találkoznak, de minden alkalom-

MELEGVÍZ-MÉRŐK HITELESÍTÉSE
Szöveg: Győr-Szol Zrt. hitelesites@gyorszol.hu e-mail-címre, illetve

postai úton a Győr-Szol Zrt. címére: 9024 Győr,
Orgona u. 10. 

A hitelesíttetés megvalósításának másik le-
hetősége a jelenleg beépített melegvíz-mérő
saját szervezésében történő újrahitelesítése.
Ez esetben a mérő hitelesítését teljeskörűen
a tulajdonos intézi, a szolgáltató csak a mé-
rővel kapcsolatos adatváltozást regisztrálja
a mérő kiszerelése előtt és a hiteles mérő be-
szerelése után.

Amennyiben melegvíz-mérője hitelesítésére
sem a mérő cseréjével, sem újrahitelesítteté-
sével nem kerül sor, úgy a szolgáltató az ügyfe-
let kénytelen mérővel nem rendelkező díjfize-
tőnek tekinteni. A hitelesítés lehetséges mód-
jairól, annak költségeiről, a szükséges eljárásról
részletes információkat tartalmaz az érintet-
teknek kiküldött tájékoztató, de további felvi-
lágosítást kaphatnak a fogyasztók a 96/50-
50-50-es telefonszámon vagy személyesen az
ügyfélszolgálati irodákban. A hitelesítésről szó-
ló tájékoztató szövege a www.gyorszol.hu in-
ternetes oldalon is olvasható.

SZEMÉTSZEDÉS A BEVEZETŐ UTAKON
mal kerül az árokba vagy az útszélre autógumi,
háztartási elektronikai cikk, hűtő, televízió,
esetenként megunt bútordarab. A darabos
hulladékot a brigád tagjai egybegyűjtik, majd a
gyűjtőpontokról a társaság kisteherautói el-
szállítják. Egy-egy napon 20-30 zsák szemetet
is összeszednek a közutak mellől.

A mostani akció Ménfőcsanaktól indult, érin-
tette a 83-as, a 81-es, a tatai, a győrszent -
iváni utat, az Audi elkerülő szakaszát, Sárást,
és Bácsán fejeződött be. A szolgáltató felhív-
ja a figyelmet arra, hogy az illegális hulladék-
lerakás szabálysértésnek minősül, az elkö-
vetők pénzbüntetésre számíthatnak. Egyút-
tal kéri a közlekedőket, hogy a járművekből
soha ne dobják ki az utakra a szemetet.    

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitele-
zési igazgatósága felvételt hirdet az alábbi mun-
kakörök betöltésére:

Feltétel: C kategóriás jogosítvány

Munkavégzés helye: Győr

Foglalkoztatás jellege: 
8 órás munkaidő, egy és több műszakos munkarend

Amit kínálunk: bejelentett, hivatalos munkaviszony,
folyamatos munkavégzés, versenyképes fizetés + ca-
fetéria, vidékieknek bejárási költség térítése, hosszú
távú munkalehetőség

GÉPJÁRMUVEZETO´́ ´́

GÉPI PARKGONDOZÓ

A GYOR-SZOL ÁLLÁSHIRDETÉSEI´́

Feltétel: autogén, AWI és bevont elektródás hegesztő
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

Szöveg és kép: Győr-Szol Zrt.



Beszakadt az úttest egy csa-
tornatisztító gépkocsi alatt az
Attila utcában. A hiba elhárítá-
sa megkezdődött, a sérült be-
kötést teljesen, továbbá az ut-
cai szennyvízcsatornát is cse-
rélni kell egy szakaszon. A be-
avatkozás idején az Attila utca
a Bartók Béla út felől kétirá-
nyúvá válik és zsákutca lesz. A
szennyvízelvezetés folyama-
tosan működni fog. Köszönjük
türelmüket!
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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.

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet alapján
„Győr Közművelődéséért” és Győr Művészetéért” díjakat adományoz.

„Győr Közművelődéséért” és „Győr Művészetéért” díj annak a személynek, közművelődési feladatot ellátó közösségnek, egyéni alkotónak vagy alkotó közösségnek
adományozható, aki vagy amely Győrben a közművelődés, a kultúra területén vagy a város művészeti életében végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbe-
csülést szerez. A díjak átadására a 2022. január 22-i magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: a polgármester, a közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a
legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak. Javaslatot tehet
továbbá: a közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége, az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény,
valamint Győrben működő művészeti csoport. A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell: a javaslatot tevő személy nevét, lakcímét, telefonszámát, elektronikus levelezési
címét, az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét, életút-
jának, munkásságának, teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indoklását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális Osztályának vezetőjéhez kell benyújtani
személyesen vagy postai úton (9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 54-os iroda).

Beérkezési határidő: 2021. október 20. 12 óra

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztályán személyesen (GyŐr, Városház tér 1., fszt. 54-es iroda), valamint
telefonon a 96/500-198-as számon. A vonatkozó önkormányzati rendelet, a javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu internetes oldalról.

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.

Október 9-én, szombaton 10 órától 16
óráig újra megnyílnak a szabadhegyi
víztorony kapui! Regisztrálni a  vizto-

rony@pannon-viz.hu  címen vagy a Pannon-
Víz Zrt. Bartók Béla út 10/C szám alatti ügy -
félszolgálatán, nyitvatartási időben lehet.

Szeretnénk elkerülni a torlódásokat, ezért 10
órától  20 percenként indul felfelé egy cso-
port. Még mindegyik csoportban van hely, de
már most 300 fölött van a regisztrálók szá-
ma – tudtuk meg Horváthné Szabó Zsófia
ügyfélszolgálati osztályvezetőtől.

Sokan nem is tudják, hogy Európa egyik leg-
jobb és legértékesebb vízbázisából táplálko-
zó, parti szűrésű kutakból jutunk vízhez. Úgy
kell, hogy bánjunk ezzel a rendkívül értékes
adottsággal, hogy még gyermekeink unokái
korlátozások nélkül tudják fogyasztani és

MÉG LEHET REGISZTRÁLNI
A VÍZTORONY-LÁTOGATÁSRA

felhasználni a ma oly természetesnek tűnő
tiszta és egészséges csapvizet. Erről szól az
őszi víztorony-látogatás. Most is ajándékok-
kal és nyereményekkel várjuk látogatóinkat.
Három szerencsés vendégünk szódagéppel
térhet haza a víztoronyból. 12, 14 és 16 óra-
kor egy-egy asztali szódagépet sorsolunk ki
azok között, akik vízbázisvédelmi pályáza-
tunk jelenléti ívén aláírásukkal igazolják rész-
vételüket. Mindenkit szeretettel várunk!

Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt.
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Mindenszentekre sírok
rendbetételét vállalom.+36
70/2806554

Mindennemű kárpitozást, ja
vítást vállalok ingyenes felmé
réssel, rövid határidővel, vidé
ken is. Nagy szövetválaszték
kal. Tel.: 0620/2399198

Szobafestést, mázolást, ta
pétázást, tisztasági festést
vállalunk. Érdeklődni lehet:
0670/2458931

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

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

dőny, szúnyogháló, zsaluzia,
reluxa, szalagfüggöny, gurt
nicsere, redőnyjavítás. In
gyenes felmérés! Érd.:
0670/2339213.

Sövényvágás, fakivágás, gyö
kérkivétel, fametszés, fako
ronaalakítás, kertásás, ka
szálás, bozótirtás! 06
30/4036810; 96/826322

Tetődoktor. Régi hajlott te
tők javítása, cseréje, beázás
elhárítása, bádogozás, Lin
dab tető, új tető cserepezé
se, kisebb javítások, SOS
munkák: 0630/6225805,
0620/4924619

ÁLLÁS

A Kardirex Egészségügyi Köz
pont főállású takarítónőt keres
(heti 40 óra) állandó délutá
nos munkarendbe. (A jelenlegi
jogszabályok szerint az oltás
egészségügyi dolgozóknak fel
tétel.) Jelentkezni fényképes
önéletrajzzal a palyazat@kardi
rex.hu emailcímen lehet.

Illemhely felügyeletére lehető
leg nyugdíjas munkavállalót ke
resünk. 0620/2547178

SZOLGÁLTATÁS

Ablak, redőny, motoros re

• 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

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

Árainkból 5—20% kedvezményt 
adunk, mennyiségtôl függôen.

FENYÔ FÛRÉSZÁRU AKCIÓ!

Kérje ajánlatunkat 
elérhetôségeinken.

Vállalunk: lakások, lépcsőhá
zak, irodák takarítását! Mo
sodánkban: mosás, vasalás,
szőnyegtisztítás igényelhető.
További: kertek, pincék,
kamrák takarítását, rendezé
sét. Várjuk vendégeinket:
TippTopp Mosoda (Győr,
Árpád út 53.) Telefonon:
0630/4587765, 06
70/6708268

Lomtalanítást vállalok, akár
ingyen kitakarítom, pincéjét,
udvarát, felesleges holmit
elszállítom, teljes lakásürí
tést is vállalok. Érdeklődni
lehet telefonon: 0670/882
6590



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

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

Villanyszerelést, villanybojle
rek javítását vállalom Győr
ben és környékén. Kisebb
munkát is! Tel.: 0670/384
6557.

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

EGYÉB

Autófelvásárlás! Adásvételi
vel, azonnal készpénzfize
téssel! Öreg, sérült, műszaki
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/635-3975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

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

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: 0630/5114706

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

Kárpitozás! Ülő, fekvőbúto
rok javítása, áthúzása anyag

hibás vagy feleslegessé vált
autóját megvásároljuk hiva
talosan, szerződéssel! Tel.:
+3630/5275563,
dcarkft81@gmail.com.
Küldhet nekünk emailt a
jármű képeivel és az elkép
zelt összeggel. Üdvözlettel:
DCar Kft.

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

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

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

LAKÁSCSERE

96/505050

Adyvárosi, 3 szobás, 63 nmes
összkomfortos, határozott idejű
bérleti szerződéses lakást cse
rélne 4045es, 2 szobás, hatá
rozotthatározatlan idejű bérle
ményre. Ady és Nádorváros
városrészben. Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 758)

Szigeti, 1 szobás, 46 nmes,
komfortos, egyedi gázfűté
ses, határozott bérleti szer
ződéses lakást cserélne 55–
65 nmes, 3 szobás, határo
zotthatározatlan idejű bér
leti szerződés lakásra. (Hir
detésszám: 479)

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,
határozatlan idejű bérle
ményre.  Sziget, Gyárváros,
Újváros és Bán Aladár utca
kizárva.  (Hirdetésszám:
503)

október 9–10-én az Újvárosi Művelődési 
Házban (Liget utca 55.)
9–17 óráig.

DÍSZMADÁR-KIÁLLÍTÁS
és családi programok 

www.gyorimadaraszok.hu
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Bagaméri, az elátkozott fagylaltos, Lópici
Gáspár, az utca hírmondója, a Vadliba őrs
újra feltűnnek a képernyőn. A Kemény -

kalap és krumpliorr Csukás István regénye, me-
lyet felkérésre forgatókönyvé dolgozott át. Az
alapötlet egy gyerekkori emlékét idézte, szülő-
városában, Kisújszálláson valóban élt egy Baga-
méri nevű fagylaltos. Bácskai Lauró István készí-
tett belőle négyrészes sorozatot a televízió szá-
mára, melyet 1974-ben mutattak be, majd 4 év-
vel később egy másfél órás moziverzióra vágták

„Itt van, megjött Bagaméri, ki a fagylaltját maga méri!” – Ki ne emlé-
kezne erre a legendás mondatra? Jó hír a filmrajongóknak, hogy októ-
ber 8-án 19.30-tól a Győrplusz Filmklub is műsorára tűzi az ifjúsági
mozit a Győr+ Televízióban.

HÖRÖMPŐ CIRKUSZ, VILÁGSZÁM!

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: filmarchiv.hu

JÖN BAGAMÉRI ÉS LÓPICI GÁSPÁR

össze. A filmet több mint tíz országban mutatták
be, 1975-ben a hollywoodi X. Televíziós Feszti-
válon megkapta a fesztivál nagydíját és Az év
legjobb gyermekfilmje címet is.

Bagaméri szerepére eredetileg Major Tamást
kérték fel, aki nem akart gyerekfilmben játszani,
így kapta meg a lehetőséget Alfonzó (Markos
József). Fiatalon táncosként és artistaként bejárta
egész Európát és Ázsiát, dolgozott Vittorio De
Sica és Jacques Tati mellett, később pedig saját
televíziós show-műsora volt. A film végén egy
cirkuszi előadást is láthatunk tőle. A mozi opera-
tőre a későbbi városvédő, Ráday Mihály volt, sze-

repet kapott az édesapja, Ráday Imre (ő volt a
gyerekorvos). A stábnak nem tetszett a Lópici Gás-
pár név, meg akarták változtatni, de Szilágyi István
meggyőzte a rendezőt, hogy maradhasson Lópici.
Pityi bácsit tragikus haláláig így emlegették.

A történet szerint a Vadliba őrs tagjai elhatároz-
zák, hogy cirkuszt szerveznek beteg osztálytárs-
nőjüknek. Szereznek egy oroszlánplakátot és eh-
hez valódi oroszlánbőgést vesznek fel az állatkert-
ben. Ez idő alatt több kis majomnak nyoma vész.
Az őrs tagjai szövetkeznek az ellopott kismajmok
felkutatására. Azonban minduntalan keresztezi
útjukat az elátkozott fagylaltos, Bagaméri.
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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

Ajeles napon az állatkert számos programmal várja a láto-
gatókat. Már kapunyitástól egészen zárásig a kíváncsi
szemek a bejárattal szembeni TapiZooban állati érdekes-

ségeket láthatnak, a legbátrabb betérő a kezével is megérintheti
a standra kihelyezett különlegességeket. Pontban 11 órakor a
Zoo Arénában közelebbi kapcsolatba kerülhetünk az állatkert
hőseivel, a Zoo Show főszereplőivel. Itt lesz velünk Barni, a láma
és társai, többek között Kinchi görény és Lajos, a legkedvesebb
patkánylány. Ezenkívül a lelkes bemutatósok látványetetések-
kel szórakoztatják egész nap a látogatókat, legyen az illető em-
ber vagy állat. Hiszen a rendezvény egyik fő különlegessége,
hogy a kert bizonyos területeire háziállattal is bekukucskálha-
tunk. Pontosan 14 órakor kerül sor a háziállatok megszentelé-
sére, akiket Győri Imre plébános áld meg. Assisi Szent Ferenc
napját hagyományosan minden évben október 4-én tartják,
megemlékezve a természetet mélységesen tisztelő szentről,
aki ezen a napon, 1226-ban énekelve adta át magát a halálnak.
Ő azt javasolta mindenkinek, hogy „a természetet olyan ragyogó
könyvnek tartsuk, amelyen keresztül Isten beszél hozzánk, az
ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit.”

Idén a győri állatkert október 9-én vár kicsiket és nagyokat, embert
és állatot, hogy együtt ünnepelhessük az állatok világnapját. 

A Xantus János Állatkertben ez az egyetlen nap, amikor háziál-
lattal is át lehet lépni a kaput. Háziállataink és látogatóink, va-
lamint az állatkert lakóinak biztonsága érdekében belépés előtt
kérjük, olvassák el az állatkert Facebook-oldalán az erre a napra
vonatkozó szabályzatot!

Ahogy minden évben, a győri Xantus János Ál-
latkert az állatok világnapja alkalmából most
is megrendezi szokásos Állatáldását, amely-
nek során Assisi Szent Ferenc, az állatok vé-
dőszentje előtt tisztelgünk. 

AZ ÁLLATOK
VILÁGNAPJA

Támogatott tartalom
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A GYŐR+ TELEVÍZIÓ MŰSORA
OKTÓBER 2. SZOMBAT

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Üzleti negyed – gazdasági magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:30 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 Az ének egymásba nyílnak – portré Bogdán László költőről
11:00 Madarat tolláról – ismeretterjesztő filmsorozat
17:00 Lelki egészségünk szempontjai 
17:45 Lámpaidők – kisfilm
18:00 Credo – katolikus krónika
18:30 Konkrét – hírháttér műsor
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
20:00 Egy nap a világ – Peking / útifilm
20:30 Radnóti nyomában – dokumentumfilm
22:00 Győr Symphonic Band – a magyar zene napjai
23:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló

OKTÓBER 3. VASÁRNAP   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
08:00 Üzleti negyed – gazdasági magazin
08:30 Remeteidő – dokumentumfilm
09:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:30 Az egészséges táplálkozás 
10:00 Aki dudás akart lenni… – portré Juhász Zoltánról
11:00 Credo – katolikus krónika
11:30 Creative chef – főzőműsor
13:00 Rendszerváltó televíziók – dokumentumfilm
13:30 A völgy hangja – dokumentumfilm
14:20 Tóni bácsi, a modellépítő – portréfilm
16:00 Az elvarázsolt dollár – magyar krimi–akció–vígjáték (12) –

Győrplusz Filmklub
17:30 Konkrét – hírháttér műsor
18:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
19:00 Győri legendáriumok – lakóhelyünk legendái
19:30 Építech – házépítők magazinja
20:00 Határtalan tudás – Életünk a Big Data korában
21:00 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
21:30 Foto-Zoom+ / fotós workshop
22:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló
23:00 Nemzetközi Versenytánc Gála – Szolnok

OKTÓBER 4. HÉTFŐ   

07:00 Győri7 – heti hírösszefoglaló (ism.)
08:00 Macskakő – film Somoskőfaluról
09:00 Magyarok a Barcáért – dokumentumfilm
10:30 Tudod, hogy nem tudod? – filmes klisék a valóságban
11:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
11:30 Zooo+ – állatbarátok magazinja
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 Győri legendáriumok –

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

OKTÓBER 5. KEDD   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Mindig győztes – győriek sportmagazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Anna és Berci zöld világa – környezetvédelem fiataloknak
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Credo – katolikus krónika
10:00 Kulisszák mögött – színházi magazin
10:30 Üzleti negyed – gazdasági magazin
11:00 Táj és lélek – portré Erfán Ferenc festőművészről
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00  Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
19:40 Itt járok köztetek – Apor Vilmos és Kisfaludy Károly
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Panír – a Győr+ főzőműsora

OKTÓBER 2-TŐL 8-IGPROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Földvári Gabriella

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

Soós Gábor győri orgonaművész ad koncer-
tet október 3-án, vasárnap 18 órakor a győri
Szentlélek-templomban. Műsoron J. P. Swee -
linck, J. Stanley és J. S. Bach művei szerepel-
nek. A belépés díjtalan.  > > >

Tálos Péter fotóművész Szigetközi impresz-
sziók című tárlata nyílik október 15-én 18
órakor a Bezerédj-kastélyban. A kiállítást
Alexay Zoltán fotóművész nyitja meg, kö-
szöntőt mond Roll Péter fotográfus és Sza-
bó Jenő önkormányzati képviselő. A fotók
november 30-ig, az intézmény nyitvatartási
idejében tekinthetők meg.  > > >

Október 6-án nyílt nap lesz a Dr. Kovács Pál
Könyvtár minden részlegében – könyvtárbe-
mutatók, a szolgáltatások bemutatása, minden
5. beiratkozó és minden 50. látogató ajándékot
kap. 17 órától Radnóti nyomában címmel film-
vetítést tartanak, majd beszélgetés lesz Tóth
Péter Lóránt versvándorral a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross Gábor út 4.).  > > >

Távcsöves madármegfigyelésre várják a ter-
mészet kedvelőit október 3-án 8 és 12 óra kö-
zött Gönyűn, a Duna-parton, ahol az őszi ma-
dárvilágot mutatják be a szakemberek.  > > >

20:40 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Építech – házépítők magazinja
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Győri legendáriumok –

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

OKTÓBER 6. SZERDA   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Konkrét – hírháttér műsor
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 Panír – a Győr+ főzőműsora
08:40 Itt járok köztetek – Ráth Mátyás és Baross Gábor
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Győri legendáriumok –

lakóhelyünk ismert és kevésbé ismert legendái
10:00 Péter percek – Gyárváros városrészben történt
10:10 Egy úr Firenzéből –

Forintos Kálmán formatervező iparművész
11:00 A szomszéd vár – turisztikai magazin
11:30 Credo – katolikus krónika
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Konkrét – hírháttér műsor
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Konkrét – hírháttér műsor
21:30 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Egy nap a világ – Madeira / útifilm
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

OKTÓBER 7. CSÜTÖRTÖK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Kertbarát – kertbarátok magazinja
08:00 Híradó – Győr és a régió hírei
08:25 A szomszéd vár – turisztikai magazin
09:00 Híradó – Győr és a régió hírei
09:25 Öko-logikus – magazin
10:00 Mozgásszervi rehabilitációs torna 
10:30 Nemzeti örökség világszínvonalon –

Zsuráfszky Zoltán portréja
11:30 Egy nap a világ – Madeira / útifilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:25 Egy nap a világ – Egyiptom / útifilm
20:00 Híradó – Győr és a régió hírei
20:25 Konkrét – hírháttér műsor
20:40 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Kali Art Inn
21:00 Híradó – Győr és a régió hírei
21:25 Madarassy 70 –

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

OKTÓBER 8. PÉNTEK   

07:00 Híradó – Győr és a régió hírei
07:25 Építech – házépítők magazinja
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 Győri legendáriumok – lakóhelyünk legendái
10:00 Eddzél Zsúval! – sportoljunk együtt Jakabos Zsuzsával
10:30 Csűr-csavar – korabeli épületek újragondolva –

Kali Art Inn
10:40 Konkrét – hírháttér műsor
11:00 Rózsa Miklós, a Filmzenekirály – dokumentumfilm
18:45 Mai esti mesénk – mese gyerekeknek
19:00 Híradó – Győr és a régió hírei
19:30 Keménykalap és krumpliorr – ifjúsági film (6)

Győrplusz Filmklub
21:10 Híradó – Győr és a régió hírei
21:30 Gázfröccs – autós magazin
22:00 Híradó – Győr és a régió hírei
22:25 Gázfröccs – autós magazin
23:00 Híradó – Győr és a régió hírei

MESÉLŐ TÉGLÁK PANNONHALMÁN!
Október 16-án, szombaton egy nagyszerű
programsorozatra vár mindenkit a Porta –
Pannonhalma új látogatóközpontja!

• Helyi értéktár és  pannonhalmi betűs tégla ki-
állítás • Előadás Pannonhalma legrégebbi ipari
tevékenységéről, a téglakészítésről • „Bajvívó
magyarok”: végvári harci bemutató • „Nyílsebes
főnemes”: agárbemutató és műnyulas agárfut-
tatás • Újra Pannonkamra: termelői piac és kéz-
műves vásár, tudás- és bátorságpróbák, valamint
hagyományőrző és kézműves foglalkozások. (x)

A rendezvény ingyenes.
www.pannonhalma.hu AJÁNLJUK!
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Amagyar női kézilabda-válogatott au-
gusztus végén kinevezett új szövetségi
kapitánya, Golovin Vlagyimir kijelölte ke-

retét az Európa-bajnoki selejtezőkre. A névsor-
ban húsz játékos található, közülük mérkőzé-
senként 16-an léphetnek pályára október 6-án,
Érden a portugálok, valamint 10-én Nagytapol-
csányban a szlovákok elleni Eb-selejtezőn. A
csoport negyedik csapata a világbajnoki ezüst -
érmes Spanyolország.

A magyar együttes tagjai pénteken találkoznak
és másnap kezdik meg a felkészülést. A keret
nagy visszatérője a győri nevelésű Planéta Szi-
monetta, aki a 2018-as kontinenstorna óta
Achilles-ín-sérülései és műtétjei miatt nem tu-
dott pályára lépni a válogatottban. Két irányító,
Kovacsics Anikó és Szucsánszki Zita sérülés

GYORIEK AZ ÚJ KAPITÁNY KERETÉBEN ÉS STÁBJÁBAN
miatt nem áll a szakmai stáb rendelkezésére. A
válogatottba a Győri Audi ETO együttesét négy
játékos képviseli. A csapattal együtt készül a
jobbszélső Lukács Viktória, a balátlövő Hárfa
Noémi, és a két balszélső, Fodor Csenge és
Schatzl Nadine.

Nemcsak a szövetségi kapitányi poszton tör-
tént változás a válogatottnál, hanem a szakmai
stábban is. A Győr egykori játékosa, majd után-
pótlásedzője Pigniczki Krisztina lett a csapat
másodedzője, Golovin Vlagyimir segítője. A
nemzeti csapat kapusedzője Duleba Norbert,
erőnléti edzője az ETO-nál is ezt a feladatot el-
látó Holanek Zoltán lesz, akit a háttérben Ju-
hász István is segít az MKSZ sporttudományos
stábjával. A válogatott egészségügyi csapata
változatlan marad, a technikai vezetői teendő-

ket pedig a korábbi válogatott játékos, Pásztor
Zsófia látja el.

„A kapitány és Pigniczki Krisztina a női junior-
válogatottnál már sikerrel dolgoztak együtt,
elég, ha csak a 2018-as U20-as világbajnoki
aranyérmet vagy az egy évvel későbbi U19-es
Eb-elsőséget említjük” – mondta Pálinger Ka-
talin, a szövetség alelnöke.

A jövő novemberi észak-macedón, monteneg-
rói, szlovén közös rendezésű Európa-bajnok-
ságra a selejtező csoport első két helyezettje
jut ki. A 2022-es torna biztos résztvevői a cím-
védő Norvégia, valamint a rendező országok
válogatottjai. Golovin válogatottja a novemberi
vb-felkészülést követően Spanyolországban
szerepel majd a világbajnokságon.

´́

88.888 Ft
FÉLÉVENTE ÚJ AUTÓ?

A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek:

Már havi nettó -tól

www.carmenrent.hu

Győr legnépszerűbb szabadtéri kosárlabda-
pályáján tartottak kosaras dzsemborit.
Szerda délután általános iskolás diákcsapa-

tok játszhattak a pályán, de a labdás bulihoz bárki
szabadon csatlakozhatott. Az ötlet Radnóti Ákos
alpolgármesteré volt, aki az esemény kapcsán a
Győr Plusznak elmondta: bár a foci mellett gyak-
ran eltörpül, de a kosárlabda világszerte az egyik
legkedveltebb csapatsport, az ilyen programok fő
célja pedig pont az, hogy népszerűsítse ezt a játé-
kot, mégpedig úgy, hogy Győr is élen járjon benne.

A városlakóknak szerencséjük van, hiszen a Kodály
Zoltán utca mögötti profi pályára bárki bármikor
lemehet játszani, ez pedig a legkisebbeknek is se-
gíthet az elindulásban azon az úton, hogy megis-
merkedjenek a kosárlabdával.

Az eseményen ott voltak az UNI Győr MÉLY-ÚT első
osztályú női kosárcsapatának kiválóságai is. Iványi
Dalma, a klub vezetőedzője kiemelte: minden lehe-
tőség a mozgásra egy ajándék, az pedig, hogy a gye-
rekek egy labdával teszik ezt, grátisz. Gálos László,
a Széchenyi Kosárlabda Akadémia szakmai igazga-
tója elmondta: Győrben nyolc általános iskolában
folynak rendszeresen kosáredzések, így közel hat-
van gyerekkel kezdték meg a kosaras délutánt. A
Kodály Zoltán utca mögötti pályán száz kosárlabdát
osztottak ki a legügyesebbeknek.

NYITVA A PÁLYA, PATTOG A LABDA

Fotó: O. Jakócs Péter
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AGyőri Atlétikai Club sportágválasztó ren-
dezvénnyel várja a gyerekeket és szülei -
ket október 9-én az Olimpiai Sportpark-

ban. Itt mutatkoznak be az egyesület sportágai,
közben sztárokkal is találkozhatnak a toborzó-
ra kilátogatók. Érkezik majd az OSP-be az olim-
piai ezüstérmes birkózó Lőrincz Viktor, a több-
szörös Grand Slam-győztes teniszező Babos
Tímea, a tokiói olimpikon atléták közül Kozák
Luca, Gyurátz Réka és Halász Bence. Ott lesz a

VILÁGBAJNOKOK, OLIMPIKONOK VÁRJÁK A GYEREKEKET A TOBORZÓN

SPORTOLJ A GYAC-BAN!
rendezvényen a korábbi ökölvívó Erdei Zsolt, az
evezős Pétervári-Molnár Bendegúz, a judós
Ungvári Miklós és Tóth Krisztián, az olimpiai
bajnok tornász Berki Krisztián, és a shotokan-
világbajnok Kovácsné Tótfalusi Fanni.

„Az egyesület történetében ilyen különleges
toborzó esemény még nem volt, hiszen az
összes szakosztály a saját sportága legendáit
látja vendégül, a sztárok örömmel fogadták a

meghívást. Reméljük, sok gyerek, fiatal eljön
az egyesület otthonába, és a hírességek, va-
lamint az edzőink segítségével rátalál kedvenc
sportágára, és csatlakozik a klubhoz. A GYAC-
nál a lehető legjobb körülmények között, kivá-
ló szakemberek felügyelete mellett sportol-
hatnak a gyerekek, fontos, hogy az egyesület
mögött ott áll a város, amely minden segítsé-
get megad az utánpótlás-neveléshez, ahhoz,
hogy a tehetségeink edzeni, versenyezni tud-
janak” – mondta Papp Oszkár, a GYAC elnöke
a toborzóról. 

A klub két legnagyobb létszámmal működő
szakosztálya az atlétika és a torna, náluk is
szükség van arra, hogy a koronavírus-járvány
után visszatérjenek a gyerekek az edzésekre.

„Hasonló lehetőségekkel várjuk az érdeklődő-
ket, mint a Barátság parkban tartott sportág-
választón. Lesz egy játékos akadálypályánk,
ahol a gyerekeknek mindegyik atlétika szakág-
hoz szükséges képességét fel tudjuk mérni az
ügyességtől a gyorsaságon át a robbanékony-
ságig” – beszélt az atléták szakosztályvezető-
je, Kiss Dániel arról, hogy mire számíthatnak az
OSP-be látogatók október 9-én. A programok
reggel 8.30-kor kezdődnek, ekkor már a torná-
szok is nyitott csarnokkal várnak mindenkit. 

„Elsősorban a 4–6 éves gyerekeket várjuk szü-
leikkel együtt, hiszen a tornát nagyon korán el
kell kezdeni, ha valaki versenyző akar lenni.
Természetesen az idősebbeknek is van lehető-
ségük kipróbálni a sportágat, sőt ha megtetszik
nekik a torna, örömmel látjuk őket is. A tobor-
zón a gyerekek kipróbálhatják például a gumi-
asztalt, a szivacsgödröket is, és reméljük, minél
többüknek tetszik meg a terem illata” – mond-
ta Mészáros Sándor, a tornászok szakosztály-
vezetője.

Az evezősök speciális helyzetben lesznek a to-
borzón az Olimpiai Sportparkban, hiszen vízre
szállni nem tudnak majd.

„Evezős ergométerekkel készülünk. Ez az esz-
köz a szárazföldi változata a sportágunknak,
ebben versenyezhetnek egymással a gyerekek,
miközben egy kivetítőn mutatjuk, hogy a hajó
hol is tart a képzeletbeli pályán a vízen. Díjaz-
zuk is a próbálkozókat. Evezős hajók is lesznek
a helyszínen, így mindenki láthatja majd, hogy
milyen egy egypár, egy négyes vagy egy nyol-
cas hajó” – mondta Alföldi Zoltán vezetőedző. 
A sportágválasztón résztvevők útlevelet kap-
nak, amelybe gyűjthetik a kipróbált sportágak
pecsétjeit. Aki az összes igazolást begyűjti,
ajándékot kap.
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

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

Sertéslapocka

Akció: október 1—7.

Csirkemellfilé

819 Ft/kg

999 Ft/kg helyett

Sütôtök

Alma, magyar

S. csont nélküli karaj 1099 Ft/kg
Puha zsírszalonna 599 Ft/kg

1199 Ft/kg

HÚSVÁSÁR

Faros csirkecomb 449 Ft/kg

Sió frissen
préselt alma

100%-os, 1 l

Mesés tejföl 20%-os,
330 g, 693,94 Ft/kg

229 Ft/db

245 Ft/db helyett

249 Ft/kg

219 Ft/kg

299 Ft/db

525 Ft/l helyett

Tuborg dobozos sör
4,6%-os, 0,5 l, 358 Ft/l

kartonos ár

179 Ft/db

Igazi csapatmunka eredménye az adyvárosi Mó-
ra-iskola és Sport és Kreatív Technikum új, 40
millió forintból elkészült kültéri kézilabdapályája.

A fejlesztés ötlete a körzet képviselőjétől, Radnóti
Ákos alpolgármestertől származik, a megvalósítás-
hoz pedig a Magyar Kézilabda Szövetség pályázata
kellett.

Az avatón Csengeri Mária, a Sport és Kreatív Tech-
nikum igazgatója elmondta, az iskola alapítása, vagy is
1973 óta elkötelezett a sport iránt, a kézilabda pe-
dig kiemelt figyelmet kap az intézményben, ezért
is fontos, hogy egy ilyen pályával gazdagodhattak.  

„Egy sportos város sportos iskolája világszínvonalú
kültéri kézilabdapályával gazdagodott, ami a fiatalok
egészségének megőrzését is kiválóan szolgálja” – fo-
galmazott az eseményen dr. Dézsi Csaba András.

„Egykori mórásként is örülök az új pályájának, ami
egy újabb fontos lépcső az adyvárosi fejlesztések

CSAPATMUNKA VOLT
AZ ÚJ KÉZILABDAPÁLYA

sorában, hiszen nemrég adtuk át a megújult Feke-
te-iskolát és jövőre indul az új parkolólemez építése
is” – hangsúlyozta a rendezvényen Kara Ákos or-
szággyűlési képviselő.

„Győr a sport fellegvára, a Móra-iskola pedig az
egyik legfontosabb utánpótlás-nevelő bázis, amely
most egy szuper modern létesítménnyel gazdago-
dott” – mondta Simon Róbert Balázs országgyűlési
képviselő.

A fejlesztéssel kapcsolatban Radnóti Ákos alpolgár-
mester a Győr Plusznak elmondta, évekkel ezelőtt az
ő ötlete volt, hogy modern, kültéri kézilabdapálya ké-
szüljön a Mórában, amihez a szükséges forrást a Ma-
gyar Kézilabda Szövetség biztosította. A 30 millió fo-
rint értékű beruházás igazi csapatmunka eredménye,
hiszen Győr városa és az Agrofeed ETO-SZESE pá-
lyáztak a forrásra, a szövetség pedig 100 százalék-
ban támogatta is a megvalósítást. Az első gólt dr. Dé-
zsi Csaba András polgármester szerezte az új kézi-
labdapályán, mégpedig az avatón résztvevő Görbicz
Anita passzából, míg a kapuban az Audi ETO kiváló-
sága, a francia Amandine Leynaud állt.

Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: O. Jakócs Péter




