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„Így látnak ők – régi és kortárs fotográfusok városképei”
címmel látható kiállítás a győri városháza előtti téren. A
felvételeken Győr, illetve testvérvárosunk, Dunaszerda-
hely ikonikus helyszínei szerepelnek. A tárlaton bemu-
tatják a trianoni határok által elválasztott két település
épített tájait – 100 év különbséggel. A győri városfotók
a 20. század első felében készültek, míg a dunaszerda-
helyi látképek kortárs alkotók művei. „Győr és Dunaszer-
dahely között régóta jó barátság van. Sok közös ügyben
dolgozott együtt a két város, amelyeket nagyon sok
minden összeköt, s szimbiózisban élik életüket. Két év-
vel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy a barátságot, a meg-
lévő együttműködést testvérvárosi kapcsolattá alakít-
juk. A kiállítás annak az eredménye, hogy szerettük vol-
na ezt a barátságot a városi közösségi tereken is meg-
mutatni“ – mondta Szeles Szabolcs, Győr alpolgármes-
tere. A fotók augusztus 31-ig láthatók.

AMagyar Érdemrend Lovagkereszt ki-
tüntetést vehette át dr. Lukács Eszter
közgazdász, a Széchenyi István Egye-

tem nemzetközi rektorhelyettese, valamint a
Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Nemzet-
közi és Elméleti Gazdaságtan Tanszékének
egyetemi docense és Nemzetközi Programok
Központjának nemzetközi rektorhelyettese.

Magyar Arany Érdemkereszt (polgári tago-
zat) kitüntetésben részesült Pálfalvi Gábor

KIÁLLÍTÁS A VÁROSHÁZA ELŐTT

Az államalapítás és Szent István királyunk emléke előtt tisztelgő nemzeti ünnepünk, augusztus 20-a
alkalmából győriek is részesültek állami kitüntetésben. Gratulálunk!

GYŐR BÜSZKESÉGEI
rádiós újságíró, szerkesztő, író, sportvezető,
a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Bo-
zsik-programjának volt kisgyermek-projekt-
vezetője, a Magyar Sportújságírók Szövet-
sége (MSÚSZ) bizottsági elnöke, a Győri
Sportcsillagok Emlékeit Gyűjtő Alapítvány
alapító elnöke, a Győri Ovifoci Klub alapító
társadalmi elnöke.  Magyar Ezüst Érdemke-
reszt (polgári tagozat) kitüntetést kapott
Ferenczyné Takáts Katalin, a Győri Szakkép-
zési Centrum Kossuth Lajos Technikum és

Kollégiumának igazgatóhelyettese. Magyar
Bronz Érdemkereszt (polgári tagozat) kitün-
tetést érdemelt ki Krokker András, a Győri
Balett világosítója.

Hagyomány, hogy a Mesterségek Ünnepét
rendező Népművészeti Egyesületek Szövet-
sége is átadta kitüntetéseit a hétvégén: az
Év mestere díjat Káldi Károly fazekasmester,
a Kisalföldi Népművészek Egyesületének
tagja érdemelte ki.

Szeles Szabolcs alpolgármester és Karaffa Attila, Dunaszerdahely alpolgármestere

MEGÚJULT A KÁPOLNA
Kiskúton kívül-belül megújult a Segítő Szűz Mária tiszteletére, 1947–48-ban épített kápolna. A történelmi leírások szerint a megyés püspök vezetésével
1947. október 12-én tízezren vonultak erre a helyszínre, hogy összegyűjtsék a kápolnához szükséges építőanyagot („téglás körmenet”). A kápolna
felszentelésére 1948-ban került sor. A gyárvárosi hívek azóta is gondosan ápolták a kegyhelyet. Most befejeződött a kápolna felújítása, s ez alkalomból
szeptember 12-én 17 órakor dr. Veres András megyés püspök ünnepi szabadtéri misét tart a helyszínen és megáldja az épületet.
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Az iroda könnyen megtalálható, ugyan-
is Almásy Zétény grafikusművész
egyedi munkája hívja fel a figyelmet a

helyiségre. Lassan fél éve annak, hogy a
győriek ügyes-bajos dolgaikkal felkereshetik
a Szent István úti irodát. Ez idő alatt több
mint 700 megkeresés érkezett az osztály-
hoz, ahol három hölgy látja el a feladatot.

Elsősorban a Győr-
Szol-t, a Győri Útkeze-
lő Szervezetet érintő
problémák merülnek
fel. Ilyen többek kö-
zött, hogy hol kellene
füvet nyírni, vagy le-
vágni a faágakat, hol van kátyú, vagy éppen
hol nem folyik el a csapadékvíz. Érkeznek
megkeresések parkolással, áramszünettel
kapcsolatban is, az utóbbi napokban pedig
megszaporodtak azok a kérdések, hogy ho-
gyan lehet a lakossági LED-csereprogramban
részt venni. Az osztály kezeli és megválaszolja
a beérkezett kérdéseket, észrevételeket, prob-
lémákat, és a javaslatokat is.

„Ez az iroda része az általam meghirdetett
nyitott városháza programnak. Az a célja,
hogy megtudjuk az emberektől, hogy miben
segíthetünk nekik. A beérkező panaszokat
igyekszünk megoldani, amire tudunk pénzt
fordítani, azt elintézzük, amire éppen nem
jut, azt listázzuk, és ha lesz rá forrás, azt is
megoldjuk. Van olyan is, amit nem tudunk
megoldani, ezt tisztázni kell, meg kell mon-
dani. Fontos, hogy ismerjük a problémákat,
és amin tudunk, azon segítsünk!” – fogal-
mazott dr. Dézsi Csaba András.

LAKOSSÁGI INFORMÁCIÓS IRODA 
MŰKÖDIK A SZENT ISTVÁN ÚTON

Jöjjenek és panaszkodjanak! – mondta dr. Dézsi Csaba András polgármester kedden, amikor ellátogatott
a Szent István út 27. szám alatti irodába, ahol a Lakossági Kapcsolattartó Osztály várja az ügyfeleket.

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: O. Jakócs Péter

MIBEN SEGÍTHETÜNK?

Gyirmóti Lakossági Információs Iroda
Szent László u. 35-37. 
Telefonszám: 500-473

Győr-Ménfőcsanaki 
Lakossági Információs Iroda
Szertári u. 4. 
Telefonszám: 500-690

Győrszentiváni
Lakossági Információs Iroda 
Déryné u. 50.
Telefonszám: 500-477

Ügyfélfogadás:
hétfő 8.30–15.00., szerda 12.30–15.00,
csütörtök: 8.00-17.30

Nagyné dr. László Edit, a város jegyzője elmond-
ta: „A lakosság ügyfélfogadási időben keresheti
fel a Kapcsolattartó Osztályt, bármilyen kérdés-
sel lehet hozzánk fordulni. Amikor olyan észre-
vétel, panasz érkezik, amely nem az önkor-
mányzathoz, vagy annak cégeihez tartozik, azo-
kat továbbítjuk az illetékes szervezetekhez. Te-
hát nem a panaszost küldözgethetjük, hanem
magát az ügyet küldjük oda, ahová tartozik.”

Az esetek nagy többségében a problémákat
megoldják, érkezik a visszacsatolás is az osz-
tály munkatársaihoz, mind az önkormányzati
cégektől, mind a külső szervektől, sőt még az
ügyfelek is gyakran visszatérnek, telefonál-
nak és megköszönik a közbenjárást.

Érdemes tudni, hogy nemcsak a belvárosban, de
Szentivánon, Gyirmóton és Ménfőcsanakon is
működik hasonló iroda a helyi ügyek intézésére.

Ügyfélfogadás:
Hétfő: 8.30–15, szerda: 12.30–15
Csütörtök: 8–17.30
96/500-180 • lakossag@gyor-ph.hu
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

Településfejlesztési
és Városstratégiai Főosztály

pályázatot hirdet

INFRA-
STRUKTÚRA-
FEJLESZTÉSI 
ÜGYINTÉZŐ
munkakör betöltésére.

A pályázattal kapcsolatban
további információ a gyor.hu honlapon,

a Pályázatok menüpont alatt 
érhető el.

„Sok más mellett a roncsautók elszállítása
is kiemelt feladataink közé tartozik. Leg-
többször lakossági bejelentés alapján vagy
járőreink észrevétele alapján találjuk meg
ezeket az elhagyott gépkocsikat” – mondta
Győr András, a Városrendészet járőrszolgá-
lati osztályvezetője. Egy átlagos esetben a
rendészet által megbízott cég darus kocsija
elszállítja az elhagyott járművet egy telepre.
Sokszor azonban különböző külső tényezők
bonyolítják az eljárást. „Ilyen, ha például
NAV-lefoglalás alatt van az autó vagy kivon-
ták a forgalomból, esetleg rendőrségi eljá-
rásban érintett” – tette hozzá a szakember.

Tavalyelőtt és tavaly is mintegy 40 roncs-
autót szállítottak el a közterületekről,

Rontják a városképet és túl sok értékes parkolóhelyet foglalnak a
roncsautók Győrben. A nyár végéig már annyi gazdátlan autót szál-
lítottak el közterületről, mint tavaly egész évben. A roncs járműve-
ket egy szerződött partner telepére viszik, ahol 180 napig tárolják,
majd megsemmisítik az autókat. A Városrendészet szerdán több
korábban bejelentett, gazdátlan roncsot szállított el.  

RONCSAUTÓK: SOK ÉRTÉKES
PARKOLÓHELYET FOGLALNAK
Szerző: Zombai-Kovács Ákos
Fotó: O. Jakócs Péter

2022-ben pedig már eddig meghaladták
ezt a számot.  A rendészetnél arra számí-
tanak, hogy ebben az évben bőven 50 fölé
emelkedik majd az elszállított roncsautók
száma. Járművet közterületről egyébként
a rendőrség is elszállíthat, abban az eset-
ben, ha például garázsbejáró előtt parkol,
vagy más módon zavarja a szabályos köz-
lekedést.

Amennyiben elhagyott roncsautót lát
közterületen, hívja a Városrendésze-
tet a 20/403-8917-es telefonszá-
mon, vagy írjon e-mailt az ugyfel -
szolgalat@rendeszetgyor.hu címre.
Az elszállított járművekkel kapcsolat-
ban ugyanitt tájékozódhat.

Az Egyesített Egészségügyi 
és Szociális Intézmény Győr
közalkalmazotti jogviszonyba
munkatársat keres: 

• TAKARÍTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• GONDOZÓ
• ÁPOLÓ
munkakörben.

NYUGDÍJAS ÁLLÁSKERESŐK 
JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

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

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

www.eeszi.hu
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SZEMSZ      G

Nagy Roland

„AKKOR EZ
IRSAI LESZ!”
Huszonéves koromig nem igazán ked-
veltem a borokat. Sokan mondták,
hogy azért, mert a mi generációnk, de
még inkább az eggyel idősebbek, boros
kólán, söröskupakos kamurizlingen és
rozénak csúfolt málnaszörpön szocia-
lizálódtak. Van benne némi igazság, hi-
szen az átkosban többet ért a mennyi-
ség, mint a minőség. Nagyapámtól
hallottam, hogy a falusi téeszben visz-
szatérő látvány volt, amikor a traktor
vontatta borostartály tetejére felmá-
szott a „szaki”, merőkanállal belelapá-
tolt a borba, gondolkodott, majd azt
mondta, hogy „Akkor ez Irsai lesz!” És
onnantól kezdve az összevissza cukro-
zott, kénezett és kevert lötty Irsai Oli-
vér néven került a fogyasztóhoz. 

Szerencsére azóta sok minden megvál-
tozott, eltelt jó néhány év vagy évtized,
és az emberek megtanulták, megked-
velték újra a bort, a kulturált borfo-
gyasztást. Az én szememet a kétezres
évek közepén egy Szeremley Huba-féle
rizling nyitotta fel, és azóta nincs meg-
állás, élvezem azt, hogy egyre jobb bo-
rokat iszunk egyre többen. 

A gasztronómia és finom italok iránti ra-
jongásom ellenére sem állítom, hogy ér-
tek a borokhoz. Érdeklődöm, kóstolok,
tanulok, de megmaradtam egyszerű
műkedvelőnek. Tartom magam ahhoz,
hogy sokkal jobb ez így, mint hogy a
borsznobság hullámait meglovagolva
„gótikus arcot” növesztve gargalizáljak,
vagy savakról, tanninokról, és aranyár-
ban mért „fenszi” borokról hablatyolva
csináljak hülyét magamból. Ez a borá-
szok, sommelier-k szájából hangzik hi-
telesen, akinek ez az életük, vagy sokat
tanultak azért, hogy szakértők legyenek.
Inkább azt tanácsolnám, érdeklődjenek,
kóstoljanak, éljék meg a pillanatot, és
egy dolog számítson, ízlik-e vagy sem.
Ja, és ha egy igazán szép alkalomhoz vá-
lasztjuk a megfelelő bort, az valószínű-
leg örökre a kedvencünk lesz.  

Pár nap pihenésről visszatérve látogatott a
stúdióba Radnóti Ákos, aki hivatali teendői mi-
att sokszor megszakította szabadságát, hiszen
mindig örömmel tesz a város fejlődéséért. Ott
volt több hivatalos eseményen, többek között
a rendkívüli közgyűlésen, ahol fontos témák
kerültek terítékre, de dr. Dézsi Csaba Andrással
a fővárosban is jártak, a város céljai és megva-
lósítandó feladatai érdekében tárgyaltak.

Radnóti Ákost sokan keresik problémáikkal.
Ilyen ügy például a városban működő kutya-
futtatók. „A kutyafuttatókkal kapcsolatban
elsősorban a lakótelepeken szokott konflik-
tus lenni. Korábban is szabályoztuk már
Adyvárosban, hogy hol van kutyafuttató, hol
lehet elengedni a kedvenceket, aztán létre-
hoztunk egy kutyajátszóteret is ott. Kihe-
lyeztünk házirendet is ugyancsak a kutya-
tartók kérésére, de még mindig kapok meg-
kereséseket azért, mert nem tartják be a
szabályokat. Arra kérném az érintetteket,
hogy egyfajta társadalmi szerepvállalásként
segítsenek, tegyünk együtt, közösen a zöld-
területekért, s a kutyafuttatóban például a
frissen felásott gödröket temessék be,
ahogy az az általuk is kért házirendben van”
– ismertette a városvezető.

Radnóti Ákos érkezett alpolgármesteri vizitre csütörtök reggel a
Győr+ Rádió stúdiójába. A városvezető a műsorban kiemelte, hogy
továbbra is igyekszik minden lakossági kérésre, felmerülő problé-
mára reagálni. A fejlesztések kapcsán egyúttal a győriek türelmét
kérte, mint mondta, az adyvárosi beruházások egy része már el-
készült, ám bőven zajlanak még a fejlesztések.

RADNÓTI ÁKOS VIZITELT

LAKOSSÁGI KÉRÉSEK NYOMÁBAN
AZ ALPOLGÁRMESTER

Lakossági bejelentéseknél maradva, a sza-
badhegyi tónál tapasztalt szennyeződéssel
kapcsolatban kiemelte, hogy a Győr-Szol
és a Környezetvédelmi osztály szakembe-
rei azonnal kimentek a helyszínre, hogy
felmérjék a szennyeződés okát és mérté-
két. „A helyszínen egy nyílt csapadékvíz-
elvezető csatorna van, valószínűleg innen
érkezett a szennyeződés. A hiba okának
feltárása kicsit tovább tart, de első ütem-
ben elhárítottuk a problémát és a felelőst
is megtaláljuk.”

A Földes Gábor utcában folyamatosan zajla-
nak a munkálatok, így az adyvárosi fejleszté-
sekről is kérdezték az alpolgármestert a mű-
sorvezetők. „Egy területen belül rengeteg
munka zajlik, olyanok is történtek, amik ke-
vésbé látványosak, de fontosak, például köz-
műcserére is sor került. Nagyon köszönöm az
itt élők türelmét, lesznek még kellemetlensé-
gek, de mindenki várta ezeket a fejlesztése-
ket. A beruházások nagy része már elkészült,
például a Földes Gábor utcában az ötemele-
tesek előtt-mögött már negyvennel több
parkolóhely áll az autósok rendelkezésére, de
hátravannak még munkálatok, aszfaltozások
a járdán és az úttesten. Most a cél az, hogy
iskolakezdésre a fő közlekedési útvonalakról
levonuljanak a munkagépek”– hangsúlyozta
Radnóti Ákos.

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: O. Jakócs Péter



2022. augusztus 26.6

Sághy Ferenc 84 éves, évtizedek óta
először, a napokban tért vissza Győr-
be, a borzalom helyszínére, ahol ma

emlékkereszt áll. „Nagyon felzaklatott, ami-
kor megláttam, hogy áll még az a hátsó kis
hosszúkás épület, amelyben a bombázás
előtt nagyanyám épp tésztát gyúrt. A nagy-
szüleim a kastélyban éltek, én pedig 1944.
november 17-én náluk voltam, mivel anyám
szívbetegsége miatt kórházban volt, apám
pedig Szabadhegyen volt katona. Előjöttek az
emlékek: amikor fújták a riadót, nagyanyám
megfogta a kezem és levonszolt a pincébe.
Jobbra volt egy bolthajtás, annak a végében
álltunk meg, egyik felől nagyanyám, másik ol-
dalamon egy magyar katona állt. Én a robba-
nást nem is hallottam, csak azt vettem észre,
hogy beterített a törmelék. A katonát kértem,
hogy mentsen meg, de ő is be volt temetve a
törmelékkel, nem tudott segíteni. Apám ba-

Ferenc négyéves volt, amikor Révfaluban, a lebombázott Torkos-kastély pincéjéből kimenekítette
édesapja barátja. Nagyapja és még hatvanan nem élték túl a szörnyű pusztítást.

AZ UTOLSÓ TÚLÉLO
Szerző: Földvári Gabriella
Fotó. Sághy Ferenc

´́
rátja, Juhász Ferenc gázszerelő megtudta, mi
történt Révfaluban, azt is tudta, hogy ott va-
gyok, és a helyszínre sietett. Ő mentett ki en-
gem és a nagymamát is. Nagyobb bajom sze-
rencsére nem lett, egy tégla esett az orromra,
ami jól megsebesített. Nagyapám a riadókor
nem ment le a pincébe, az épületen kívül ma-
radt, talán leste a gépeket… Őt három nappal
később találtuk meg a romok között kiterítve,
látszott, hogy küzdött, ki akarta magát kapar-
ni a törmelékek alól.

Apámék felpakoltak bennünket és sátras lo-
vas kocsival elindultunk nyugatra, a jelenlegi
árvízvédelmi emlékműnél jártunk, amikor a
németek felrobbantották a révfalusi hidat.
Kimentünk Németországba, de nem marad-
tunk ott, vonattal jöttünk haza. Hazatérve a
Varga utcába költöztünk, abba a házba, ahol
a megmentőm is lakott. 1956-ban a szüleim
két testvéremmel Amerikába menekültek,
én akkor a haverokkal akartam disszidálni,
de nem jött össze.

Szépen harmonikáztam, esténként szórako-
zóhelyeken muzsikáltam, 1958-ban Egerbe
vittek katonának, kezdetben aknavető vol-
tam, szombatonként a tiszti klubban muzsi-
káltam és mint zenész szereltem le. 19 évig
orgonán játszottam, a szakmám pedig gép-
kocsivezető volt. A családomat – időközben
született még egy testvérem – csak 1976-
ban tudtam először meglátogatni.

A rokonaim meghaltak, nagyon ritkán járok
Győrbe, amikor az interneten, a Régi Győrön
megláttam a Torkos-kastély történetét, akkor
döntöttem úgy, vissza kell térnem, meg kell
újra néznem. Nagyon megviselt a látvány és
a rám törő emlékek. „A bombázás 1944. no-
vember 17-én, 13 óra 3 perckor kezdődött és
10 percig tartott. Az akkor már Győrt nem tá-
madó amerikai vadászgépek rendre városunk
felett haladtak át, hogy németországi célpon-
tokat támadjanak. Miután végrehajtották a
bevetést, ugyanezen a légi útvonalon tértek
vissza az észak-olaszországi bázisokra. Ez
történt ezen a novemberi napon is. A bombá-
zók Németország légteréből visszatérve ész-
lelték, hogy lakott terület felett vannak, és el-
szórták megmaradt bombáikat. A légiriadó-
kor akik itt laktak, leszaladtak a biztonságos-
nak ígérkező Torkos-kastély boltozott pincé-
ibe. A kastély túlélte a törököt, a kuruc hábo-
rúkat, az árvizeket, a tűzvészeket, biztos me-
nedéknek látszott. Egy nagyjából 600 kilós
bomba találta telibe az épületet. Az áldozatok
száma 61 volt, súlyosan 12-en, könnyebben
9-en sebesültek meg.

A romok az 1970-es évek elejéig voltak még
láthatók, majd az egykori kastély helyére
KISZ-iskola létesült, mely később az egye-
tem jogi karának adott és ad ma is otthont.
2010-ben az Arrabona Városvédő Egyesület
emlékkereszt állításával tisztelgett az áldo-
zatok előtt.
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Dr. Pergel Elza alpolgármester a művé-
szeket köszöntve hangsúlyozta, há-
lás azért, hogy az intézmények felett

óvó-védő szárnyakat és segítő kezet tud biz-
tosítani a város nevében. Nem titkolta, nehéz
időszak előtt állunk. „Mi, politikusok érezzük,
elemezzük, majd alakítani próbáljuk a világ fo-
lyását. Önök pedig csodává teszik, színesítik,
megédesítik és szebbé teszik a világot. Önök
az előadásaikkal töltést adnak az embereknek
ahhoz, hogy átvészeljük a nehéz időket. Kívá-
nom, hogy az évad sikeres legyen és telt ház-
zal menjen!” – fogalmazott az alpolgármester.

Velekei László, a Győri Balett igazgatója kö-
szöntőjében arról beszélt, hogy kinevezése
óta a harmadik évadnyitón kell azt mondania:
„Nem lesz könnyű évadunk”. Éppen ezért az

„NEM LESZ KÖNNYŰ ÉVADUNK”

ÖSSZEFOGÁSRA, KREATIVITÁSRA 
ÉS KITARTÁSRA VAN SZÜKSÉG

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Ács Tamás

A keddi évadnyitó társulati ülésen, amelyet már az összefogás
jegyében, közösen tartott a Győri Nemzeti Színház és a Győri
Balett társulata, szó volt a következő időszak gazdasági nehézsé-
geiről, a tervezett premierekről. Kiderült, a társulatok különböző
akciókkal igyekeznek megtartani közönségüket.

évadtervezést három pillérre helyezte: a mű-
vészetük megőrzésére, a közönség megóvá-
sára és a munkahelyük megtartására. „Hiszek
a társulatban, abban, hogy együtt képesek le-
szünk megoldani a jövő nehézségeit, problé-
máit. Hiszem, hogy a mozdulatnak, a szónak
lesz ereje” – emelte ki a balettigazgató.

Velekei László bejelentette: a színház és a ba-
lett közös akciójában a bérletes előadásokra,
az előadás előtt egy órával mindenki annyiért
válthat jegyet, amennyi módjában áll.

A Győri Balett első premierje szombaton
lesz, a Max és Móric című előadást láthatják
a gyerekek Kiss Tünde színművésszel, októ-
ber 28-án mutatják be Velekei László kore-
ográfiáját, a Peer Gynt-öt, tavasszal pedig a
Négy évszak című produkciót a Liszt Ferenc
Kamrazenekarral. Az évad második felében
kamaraprodukcióként a Julie kisasszonyt
nézhetik meg az érdeklődők.  

Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház
igazgatója köszöntőjében először arról be-
szélt, hogy nincs még egy olyan színház
hazánkban, amely mindhárom nagy fesz-
tiválon ott volt: a Thália fesztiválon, a Gyu-
lai Várszínház fesztiválon, pénteken pedig
a nyíregyházi Vidor fesztiválon is tartanak
előadást.

„Most arra kell felkészülnünk, hogy kreatí -
vaknak kell lennünk, támaszkodnunk kell
egymásra és mindig át kell lépnünk azon a
bizonyos folyón, amikor odaérkezünk” –
emelte ki a színházigazgató a következő
évad nehézségeiről szólva.

A Győri Nemzeti Színház idei évadának el-
ső nagyszínpadi premierje Molière vígjá-
téka, A képzelt beteg lesz szeptember 30-
án Zakariás Zalán rendezésében, melynek
kedden kezdődtek az olvasópróbái. Elha-
lasztják viszont a novemberre tervezett
bemutatót, Friedrich Schiller: Ármány és
szerelem című romantikus drámáját. A fi-
atal ukrán rendezőnek és díszlettervező-
nek hazájában kell most helytállnia. He-
lyette Tamási Áron az Énekes madár című
szerelmes játékát mutatják be november-
ben. Decemberben az Oliver! musical várja
a színházrajongókat. 2023. január végén
Verdi Rigolettóját, márciusban Lehár Víg -
özvegyét, áprilisban Móricz Zsigmond
Barbárok című művét állítják nagyszín-
padra.

A Kisfaludy teremben szeptemberben az
Esőember című drámát mutatják be, majd
jövő év januárjában a Mindenkinek mindene
– Apor Vilmos életrajzi drámáját nézheti
meg a közönség.  

A Sulibérletben a diákok Tom Sawyer ka-
landjait, a Jakabak című darabot a társulat
legfiatalabb tagjának, Móczár Bencének a
rendezésében, valamint Kszel Attila rende-
zésében a Hanyistókot láthatják.

Szeptember 18-án nyílt napot tart a szín-
ház, a meglepetés esti koncertre a bérlet-
vásárlókat várják, árulta el Bakos-Kiss
Gábor.  

Az évad végén pedig megrendezik az I. Győri
Duna Összművészeti Fesztivált, melyre hét
város társulatát hívják meg a Duna mellől –
jelentette be Bakos-Kiss Gábor.
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Márta a Révaiban érettségizett, a fel-
sőfokú végzettséget már munka és
család mellett szerezte meg. Hosz-

szú évekig a Közmű és Mélyépítő Vállalatnál
dolgozott szállítási csoportvezetőként, majd
ugyanebben a beosztásban a FERROVILL-
nál folytatta. Utóbbi megszűnése után vál-
lalkozó lett a nyugdíjig. Akkor hallott a Pol-
gári Nyugdíjas Egyesületről, s mivel nem
akart elszakadni az emberektől, ő is csatla-
kozott a mintegy 110 fős társasághoz. Nem
bánta meg, mert jó közösséget és érdekes
programokat talált. A Covid előtt gyakran ki-
rándultak, ismerkedtek hazánk szépségei-
vel, különösen a várak, kastélyok vonzották
őket. Havonta egyszer-kétszer találkoznak,

EGY IGAZI RÉVFALUSI: KONYHAI SZILVESZTERNÉ MÁRTA

A POLGÁRI NYUGDÍJAS EGYESÜLET
ÚJ TAGOKAT VÁR

Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: Marcali Gábor

A Révfalu Szolgálatáért díjjal elis-
mert Konyhai Szilveszterné Márta
a több mint százfős Polgári Nyug-
díjas Egyesület aktív tagja.

színvonalas előadásokat hallgatnak, melyek
témája legtöbbször a történelem, a hagyo-
mányok, de szeretik az úti beszámolókat, tá-
jékozódnak a napi politikáról, valamint részt
vesznek a városi ünnepségeken.

Egyesületük helyproblémával küzd. Évekig a
megyeháza dísztermében tarthatták össze-
jöveteleiket, utána a Révai-gimnázium fo-
gadta be őket. Most arra várnak, hogy befe-
jeződjön a Generációk Házának felújítása,
mert ígéretet kaptak, hogy ott végre otthon-
ra találhatnak.

Amikor 2006-ban a néhai dr. Németh Viktor
a városrész önkormányzati képviselője lett,
Márta rengeteget segített neki, majd később
az utódjának is. A győri közgyűlés Révfalu
Szolgálatáért díjjal ismerte el fáradozásait.
A kitüntetés boldoggá tette, hiszen született
révfalusi. Igaz, később Nádorvárosban élt, de
közel negyven éve visszatért Gúnárvárosba.
Sok kortársával ellentétben őt nem riasztja
a régi utcák modern arculata, a többszörö-
sére nőtt forgalom. Örül, hogy az egyetem
folyamatosan fejlődik, szereti elnézni a fia-
talokat, szereti, hogy élet van körülötte.

Ugyanakkor jóleső érzés találkozni és be-
szélgetni a régiekkel, mert minden emlék
Révfaluhoz fűzi. A gyermekkoriak csakúgy,
mint az első randevúé vagy az aktív évtize-
dek számtalan pillanata.

Negyvenhat évnyi házasság után nyolc éve
megözvegyült. Fia, menye és két kis unokája
töltik ki napjait. A velük töltött idő minden
pillanatát ajándékként éli meg.

Jean-Baptiste Poquelin, vagy ahogy írói és
színpadi nevén ismerik: Molière, éppen
400 évvel ezelőtt született. Ennek apro-

póján tűzte műsorára egyik legismertebb al-
kotását a társulat. A képzelt beteg bár nagy-
szerű komédia, igazi társadalmi problémák-
ra utal, bemutatva félelmeinket, öncsalása-
inkat, kicsinyességünket.

MINDENT MOLIÉRE-RŐL

JÓ VÍGJÁTÉK NINCS TRAGÉDIA NÉLKÜL!

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Ács Tamás

Zajlanak a munkák a színfalak mögött, elindult az évad a Győri
Nemzeti Színházban. A teátrum Molière: A képzelt beteg című víg-
játékát mutatja be szeptember 30-án. Az olvasópróba közben a
darab rendezőjével, Zakariás Zalánnal beszélgettünk.

Zakariás Zalán nem először rendez Molière-
darabot, de ez számára is minden eddiginél
különlegesebb. „Volt szerencsém a Don
Juan-hoz és a Tartuffe-höz is, viszont ez a
mostani az évforduló kapcsán kivételes. Az
előadásban a darabon kívül egyéb más alko-
tásainak mozzanataival is találkozhat a kö-
zönség, a részletek mintegy mozaikszerűen
tűnnek fel a műben, kiegészítve azt a gon-
dolatiságot, amit az utolsó munkájában is
megfogalmazott” – avatott be a készülő
produkció részleteibe a rendező.

Molière egyfajta összegzésnek szánta a vígjá-
tékot, beteg volt és érezte, hogy hamarosan
meg fog halni, így a darab kettőssége húsba

vágó, hisz a tragédia, a dráma mindvégig ott
lapul. „Ezt a kettősséget bemutatni nagy kihí-
vás, de azt gondolom, hogy vígjáték nincs tra-
gikus elemek nélkül, ugyanígy egy jó tragédiá -
ban is meg kell, hogy jelenjen a humor és a de-
rű, ami folyamatosan ellenpontozza a történet
gerincét. Molière mikor tragédiát játszott, min-
dig megbukott színészként, viszont komédi-
ásként lehengerlő volt, mesternek tartották a
saját korában. Mellette dadogott és más testi
hiányosságokkal is küzdött. A képzelt beteg
főszereplője pánikbeteg, ami sajnos napjaink-
ban egyre több embert érint, a darab pedig a
szereplőkön keresztül is tükröt tart a társada-
lomra, hogy ki hogyan kezeli ezt a problémát”
– emelte ki Zakariás Zalán. (x)
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Összesen négy évtizeden keresztül
végzett lelkiismeretes, odaadó mun-
kát az óvodáért. Mindig nyitott volt

az újra, s a sajátjának érezte az intézményt.
Feladatának tartotta a közösség képvisele-
tét és alakítását is. Éppen ezért kapta meg ta-
valy ősszel a „Ménfőcsanak szolgálatáért” dí-
jat dr. Dézsi Csaba András polgármestertől.

„Nagy meglepetésként ért, egyáltalán nem
számítottam rá, óriási öröm és megtisztelte-
tés, hogy ezzel a díjjal elismerték a munkámat.
Hálás vagyok a kollégáimnak, akik az óvodá-
ban töltött negyven évem során segítették a
munkámat. Egyedül nem érhettem volna el a
sikereket. Természetesen a családomnak is
rengeteget köszönhetek, mindenben támo-
gattak. Amire a legbüszkébb vagyok, hogy
mindig őszintén cselekedtem, és a gyerekek
tiszteletét tartottam szem előtt. Ez volt a leg-
fontosabb” – nyilatkozta lapunknak a peda-
gógus, aki tavaly vonult nyugdíjba.

Emit a gyerekek tartották fitten és fiatalon. Sok
kedvességet kapott tőlük, a fájdalmában pedig
vigaszt nyújtottak számára. A legfontosabb
mindig a gyermekek szeretete és a szülők tisz-
telete volt. Több régi óvodásának gyermeke is
hozzá járt. Sőt egy óvodása óvónő lett, s jelenleg
is a Ménfőcsanaki Óvodában dolgozik. Ez külö-
nösen szívet melengető érzés számára.

A Ménfőcsanaki Óvoda történetében nehéz lenne még egy olyan emblematikus alakot találni, mint
Nemes Lajosné Emi, aki 1981-ben fiatal óvónőként került az intézménybe, aminek később a vezető-
je lett, majd onnan vonult nyugdíjba is.

EMI NÉGY ÉVTIZEDIG SZOLGÁLTA
A MÉNFŐCSANAKI ÓVODÁT

„A GYEREKEK TISZTELETÉT TARTOTTAM SZEM ELŐTT”

Nemes Lajosné Emi hat évig volt a Ménfő-
csanaki Óvoda vezetője, négy tagóvoda, 17
csoport, 400 gyermek és 60 kolléga tarto-
zott az irányítása alá.

„Fájdalmas volt a búcsú az óvodától, de örü-
lök, hogy ezt a pályát választottam, ha elöl-

ről kezdeném, ugyanezt tenném” – hangsú-
lyozta Emi.

Nemes Lajosné nyugdíjasként minél több időt
szeretne tölteni az unokáival. „Amit az óvo-
dában tanítottam a gyermekeknek, azt igyek-
szem elsajátíttatni az unokáimmal is. Imá-
dom őket, minden egyes velük eltöltött perc
öröm számomra. Szeretünk közösen barká-
csolni, de például a vízibomba-készítésben is
partnerük vagyok” – árulta el Emi.

• 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.

• hagyatékot • régi bútort • festményeket
• Herendi, Zsolnay porcelánt • ezüsttárgyakat
• arany ékszert • órákat • kerámiákat

Érdeklődni lehet: 06-70/640-5101

VÁSÁROLUNK!
KÉSZPÉNZÉRT

A LEGFONTOSABB
A GYEREKEK
SZERETETE

Szerző: Pécskai István
Fotó: Ács Tamás
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Mik az első emlékei a környékről?
Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen
vendéglátós családba születtem. A Zöldfa
étterem mögött laktunk a Kálvária utcában,
ahol édesapám az 1966-os nyitástól kezdve
dolgozott. Tanítás után mindennap itt ebé-
deltem kisiskolásként, és fantasztikus szak-
embereket láthattam dolgozni. Nem csoda,
hogy hamar belém ivódott a szakma szere-
tete. Közben persze éltük az akkori gyerekek
boldog, mobiltelefonok nélküli életét. Cso-
dás időszak volt.

Eldöntött tény volt, hogy vendéglátós lesz?
A szüleim részéről ez sosem volt elvárás, de
én tudtam, hogy az akarok lenni. Végigjártam
a ranglétrát: poharat mostam, göngyöleget

HAGYOMÁNY ÉS FOLYAMATOS MEGÚJULÁS
Pintér Balázs híres győri ven-
déglátós család sarja. Édesapjá-
ék még a Csákány családtól vet-
ték át a Zöldfa étterem üzemel-
tetését. A Nádorvárosért díjjal
kitüntetett szakembert gyermek -
koráról, szakmai ars poeticájáról
és híres törzsvendégekről is kér-
deztük.

pakoltam, a Krúdyban elvégeztem a vendég-
látós iskolát, később üzletvezetői képesítést
szereztem. 2002-ben kimentem egy luxus-
hajóra dolgozni, ezután két év írországi mun-
ka következett pincérként és étteremvezető-
ként. 2008-ban hazajöttem és a húgommal,
Anitával átvettük édesapánktól az éttermet.
2010-ben megvásároltuk, majd lépésről lé-
pésre, faltól falig felújítottuk a vendégteret, a
konyhát és a kerthelyiséget is.

Legendás törzsvendégei voltak a helynek.
A Mágusnak, Verebes Józsefnek a levesben
főtt marhahús volt a kedvence, amelyet hét-
végente ma is mustárral, tormával és kenyér-
rel szolgálunk fel. Sokan kérték és még ma is
keresik a rántott lábat, a böllérmájat, és min-
dig is híres volt a Zöldfa házi rétese. Az igazi
nyújtott házi rétest a mai napig az édesanyám
készíti el nagy-nagy odafigyeléssel és szere-
tettel. Tizenöt éve működik a bridzsklubunk,
ahova Budapestről, Szombathelyről és Tata-
bányáról is érkeznek a vendégek, és az egész
év során nagyon sok rendezvényünk van.

Komoly hagyományai vannak az étteremnek,
de számomra ugyanilyen fontos, hogy a leg -
újabb trendek irányába is nyitottak legyünk,
minőségi alapanyagokkal dolgozzunk és fo-
lyamatosan fejlődjünk. Ezért kerültek be a kí-
nálatba a mai kornak megfelelő konyhatech-
nológiával készülő, modern ételek.

Az elmúlt évben Nádorvárosért díjat vehe-
tett át.
Amiért köszönetet szeretnék mondani a
családomnak és minden egyes kollégámnak,
hiszen együtt dolgozunk a vendégek elége-
dettségéért, mindenki részese tehát a siker-
nek. Huszonnégy embernek adunk munkát,
akikkel hosszú távon számolunk. Éppen
ezért alakítottunk ki családcentrikus nyitva-
tartást és indítottunk el már hosszú évekkel
ezelőtt egy komoly szakmai utánpótlás-
nevelési programot.

Hol lesz tíz év múlva?
Negyvenhat éves vagyok, öt-tíz év múlva jó
volna már klasszikus ételemben vett tulajdo-
nosnak lenni, vagyis átadni az étterem veze-
tését egy felkészült, tehetséges fiatalnak. A
húgomnak kettő – Dávid és Annadóra –, ne-
kem szintén kettő – Hanna és Gergő – gyer-
mekem és egy nevelt fiam van, Joci. Meglát-
juk, ők látnak-e ebben fantáziát. Egy dolog
biztos: ahogy a szüleink, úgy mi sem fogunk
semmit sem erőltetni. A legfontosabb, hogy
itt, Nádorvárosban továbbra is a helyi közös-
ség részesei legyünk és továbbvigyük az ét-
terem 1966 óta íródó történetét.

A HÁZI RÉTEST
MAI NAPIG 
ÉDESANYÁM
KÉSZÍTI

Szerző: Szigeti Sándor
Fotó: O. Jakócs Péter
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Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft. • Telefonszám: 96/506-978, 96/506-979

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

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK
hosszú távra KIADÓK.

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata

Porta Akusztik koncert. A rendezvényso-
rozat harmadik, egyben utolsó fellépője
Áron András 'Apey' énekes-zenész (LA-
ZARVS, Apey & the Pea, Trillion, ex-Neck
Sprain, ex-Grand Mexican Warlock) lesz,
aki szeptember 2-án 19 órától kápráztat-
ja el zenéjével a közönséget. Jegyek a
pannonhalmi és a győri Tourinform irodá-
ban kaphatóak. Helyszín: Pannonhalma,
Porta étterem.   > > >

Tacsi-Tali az Aranyparton. Szeptember 4-én,
17 órakor kutyás felvonulásra, közös sétára és
kvízjátékra invitálják a tacskókat és gazdáikat.
A rendezvény hozzájárulási díja 2.000 Ft ku-
tyusonként, amit a Győri Állatmenhelynek és
a Futrinka Tacskó Fajtamentő Egyesületnek
ajánlanak fel a szervezők. Regisztrálni a kutya
és a gazdi nevének megadásával e-mailben a
tacsitaligyor@gmail.com címen lehet. Tárgy:
Tacskó Tali Regisztráció. > > >

Nótadélutánt tartanak Győri Szabó József
emlékére Gyirmóton, az Aranyhal Szabad-
időközpontban szeptember 14-én, 15 órá-
tól. Előadók: Bokor János, Kátai Zsuzsa, Dóka
Zsuzsa Bősi Szabó László és Lukács Tímea
nótaénekes, közreműködik Greznár Zoltán
és zenekara.   > > >

PROGRAMAJÁNLÓ
Összeállította: Csollán Tamara

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

AJÁNLJUK!

Aszervezet azt szeretné, ha Győrben
lenne a magyar kultúra egyik regioná-
lis központja. „Több jelentkező is volt

a régióban, de úgy tűnik, hogy Győr lesz a
befutó, ami számunkra megtisztelő. Az is
mindenképpen jó, hogy az a rendkívül sok-
színű győri művészeti élet, ami városunkat
jellemzi, egy közösséget fog alkotni” –
mondta dr. Dézsi Csaba András a testület el-
nökségével folytatott találkozón.

GYŐR LEHET A RÉGIÓ 
KULTURÁLIS KÖZPONTJA
Győrben tartott csapatépítő na-
pot a Magyar Művészeti Akadé-
mia. A testület elnöksége szer-
dán a várossal, annak társula-
taival és kulturális kincseivel is-
merkedett, Kiss János alelnök, a
Győri Balett korábbi igazgatójá-
nak vezetésével.   

A Magyar Művészeti Akadémia főtitkára,
Richly Gábor rámutatott arra, azon munkálko-
dik, hogy az országban már meglévő régiós
központok tovább bővüljenek. Elmondta azt is,
Győr minden szempontból alkalmas arra, hogy
itt működjön a régió kulturális központja.  

Kiss János, a Győri Balett egykori igazgatója je-
lenleg a Magyar Művészeti Akadémia alelnöke.
Nagyon szeretné, ha a tehetséges művészek vi-
déken több lehetőséghez jutnának. „Egy

szellemi közösséget szeretnénk építeni Debre-
cenben, Miskolcon, Szegeden, Veszprémben,
Pécsett és Győrött. Nagyon fontosnak tartom,
hogy polgármesterünk is kifejezte erkölcsi tá-
mogatását. Úgy gondolom, a művészetnek kö-
telessége, hogy reményt adjon az embereknek,
hogy bízzanak abban: van jövőnk!” – nyilatkozta.  

A Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése
novemberben dönt arról, hogy mely városok
lesznek Magyarország régiós kulturális köz-
pontjai, ahol jövő év januárjától már meg-
kezdődhet a munka.

Szerző: Kárpát Zsolt
Fotó: Vig Norbert
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Ezek a szárnyas kis szépségek a partvidékek kivételével egész Auszt-
ráliában megtalálhatóak. Az Ausztráliába utazók minden bizonnyal nagy
élvezettel csodálják meg a több száz fős csapatban élő madarakat. Előfor-
dulnak mezőgazdasági területeken is, ahol ekkora csapatban bizony nagy
kárt tudnak okozni a farmereknek. Tömeges irtásukat már más fajokra is ki-
terjesztették. A rózsás kakaduk mindettől függetlenül nagyon ügyes légi ak-
robatikusok, ugyanis a levegőben rengetegféle mutatványra képesek. 

Ezeket akár a saját szemükkel is megtekinthetik, ha ellátogatnak hozzánk a
győri Xantus János Állatkertbe, ahol Lilivel és Lolával találkozhatnak, a ,,két
tollas kis majmocskával” a Zoo Show keretein belül. (x)

Lili és Lola nem mások, mint az állatkertünk rózsás
kakadui. Azonban mielőtt Liliről és Loláról esne pár
szó, szeretnénk bemutatni magát a rózsás kakadut. 

BEMUTATKOZIK
LILI ÉS LOLA 

Szöveg: Xantus János Állatkert
Fotó: shutterstock/Andrea Izzottiaa

10.20 Tengerimalac-vonat
11.00 és 15.00 Zoo Show állatbemutató
12.00 és 16.00 Pingvinséta
12.30 és 16.30 Elefánttréning

Érdemes kihasználni a nyári szünet utolsó napjait, ugyanis a vakáció ideje alatt 
mindennap egész napos izgalmas programmal várjuk az érdeklődőket:
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Szerző: J. Kovács Andrea
Fotó: O. Jakócs Péter

Milyen változások várhatóak a hulladék-
gyűjtésben?
Úgy gondolom, hogy a jövő év nagyon komoly
változást hoz ezen a téren. A betétdíj beveze-
tése a fém, az üveg és a műanyag italospalac-
koknál ad majd egy olyan lendületet az újra-
hasznosításban, amit eddig is vártunk. Ez még
jobban aktiválja majd a lakosságot, valószínű-
síthető, hogy többen és többet fognak gyűjteni
és szelektálni. Szintén nagy változás, hogy a
MOL 35 évre elnyerte a lakosságtól visszajövő
háztartási hulladékok, valamint a vállalatoknál,
vállalkozásoknál, intézményeknél képződő
csomagolási, elektronikai hulladékok, gumi,
akkumulátor begyűjtésének, kezelésének és
hasznosításra átadásának koncessziós jogát.
Jövő nyártól a felsoroltak gyűjtését, kezelését
és a velük való gazdálkodást a MOL irányítja.
Az eddigi szereplők ezután alkoncesszorként
vagy alvállalkozóként dolgozhatnak tovább. A
MOL koncessziós joga a hulladékhasznosítás-
ra, továbbá az ipari, mezőgazdasági, építési-
bontási hulladékokra sem terjed ki. Ezeket to-
vábbra is begyűjthetik, kezelhetik a hatósági
engedéllyel rendelkező vállalkozások.

Melyik fajta hulladékból képződik kevesebb,
illetve több?
Legtöbb a kommunális hulladék, ebből kellene
lényegesen többet hasznosítani, a lerakás he-
lyett. Az építési-bontási hulladékok jelentős
részét viszont már most újrahasznosítjuk

A szeptember végén nyíló II. Győri Klíma Expo kiemelt támogatója az Alcufer Kft. Horváth Ferenccel,
a cég tulajdonos-ügyvezetőjével, a Hulladékgazdálkodók Országos Szövetségének elnökével beszélgettünk.

BETÉTDÍJAS PALACKOK AZ ÉLHETŐBB VILÁGÉRT

Harminckét éve foglalkozunk hulladékgazdál-
kodással. Cégcsoportunk 700 ezer tonna új-
rahasznosított anyagot forgalmaz. Évente
ennyit juttatunk vissza a körforgásba, vagyis
ehelyett nem kell ércet kitermelni, fát kivágni,
olajat felhasználni. Mi ezzel tudunk hozzájá-
rulni a természet védelméhez. Szeretnénk,
hogy a környezettudatos szemléletet minél
többen magukévá tegyék, s erre jó alkalom a
II. Győri Klíma Expo, ami mindenképpen tá-
mogatásra érdemes.

útalapokban, feltöltéseknél, rekultiválásnál. A
fém- és acélhulladékoknál az újrahasznosítás
meghaladja a 95 százalékot, itt igazán jól ál-
lunk. A fánál és papírnál is jó a visszagyűjtési
arány, a műanyagokat és az üveget illetően vi-
szont fejlődnünk kell. Megoldandó probléma,
hogy a kommunális hulladékból minél többet
lehessen anyagában újrahasznosítani.

Miért lettek a Győri Klíma Expo kiemelt
támogatói?
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RAFFAELLO BY KOKSZA Hozzávalók 4–5 fő részére:
40 dkg tejpor (fele sovány, fele zsíros) •
1 kocka margarin • 20 dkg kókuszreszelék
• 35 dkg cukor • 1,5 dl víz • 40-60 szem
mandula • kókuszreszelék a forgatáshoz

A vizet a cukorral sziruppá főzzük, majd be-
lekeverjük a margarint. Hozzáadjuk a tejport
és a kókuszreszeléket, jól elkeverjük, majd
2-3 órára hűlni hagyjuk. Legjobb, ha előző
nap készítjük el a masszát. 

A mandulát leforrázzuk és a héját lehúzzuk,
száradni hagyjuk. A kihűlt masszából golyókat
formálunk, aminek a közepébe beleteszünk
egy-egy szem mandulát, majd kókuszresze-
lékben megforgatjuk a házi kókuszgolyóinkat.
Elkészítés után kis időre újra hűtőbe tesszük,
hogy jól meg tudjanak dermedni.

Nagyon sok bolti édességnek, desszertnek megvan a házi elkészítési módja. Nincs is annál nagyobb
sikerélmény, amikor egy kedvelt finomságot otthon készítünk el, és talán még finomabb is lesz,
mint az eredeti. Jó pár éve mekkora siker volt a „ronda és finom” csokirúd receptje, mindenki azzal
kísérletezett otthon. Kovacsics „Koksza” István most a hófehér kókuszgolyónak, a Raffaellónak a
roppant egyszerű, házi elkészítési módját mutatja meg. Gyerekekkel is bátran nekivághatunk, jó kis
gyurmázós program lehet.

PANÍR

S
zeptember 1., 19:25
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Amikor száraz az idő, heti 3 alkalom-
mal locsoljuk meg a zöldséget, és
ezt lehetőleg a reggeli órákban te-

gyük. Az előző hónapban vetett fejes sa-
látára figyeljünk, ugyanis ha nagy a száraz -
ság, a fejek könnyen magszárba szöknek.
Még érik a görögdinnye, fanyelű késsel
óvatosan kopogtassuk meg, s a tompa
hangot adókat szedjük le. Csapadékos idő-
ben a csigák támadásba lendülnek és pár
nap alatt lerágják növényeinket, vigyáz-
zunk ezzel! A hónap végétől már vethetjük
az áttelelő fejes salátát és a hónapos ret-
ket. A csemegekukorica szedése előtt ér-
demes a csuhét lehúzni és megnézni a

Szerző: Nagykutasi Viktor
kertész-szakíró

Fotó: shutterstock.com/Anton Dios

magok kifejlettségét. Ha éretlen a cső, a
csuhélevelet húzzuk vissza.

A póréhagymát érdemes egy picit feltöltö-
getni, hogy szép hosszú hagymát neveljen.
A zöldségeskertünk talaját folyamatosan
tartsuk gyommentesen, mert már nagyon
nehéz lesz a gyomtól megszabadulni. A má-
sodvetésű borsót most a lisztharmat tá-
madhatja meg. Amennyiben csapadékos az
idő, a burgonya- és paradicsomvész is meg-
támadhatja növényeinket, érdemes 10-14
naponta permeteznünk.

A tökféléket és az uborkát ha kell, liszthar-
mat ellen permetezzük. Sajnos a levéltetvek
is károsíthatják zöldségféléinket, ezért ez el-
len is védekeznünk kell. A nyári fejes káposz-
tát ne locsoljuk, mert ha sok a csapadék, a
fejek felrepednek. Lehetőleg napközben
kezdjük felszedni, hogy a pára felszáradjon
a fejekről, esős időben a leszedett fejeket
fordítsuk meg, hogy a víz kifolyjon belőlük.

A tárolásra szánt vöröshagymát szedjük fel,
ha lombja leszáradt és a hagyma nyaki része
jól behúzódott. Fontos, hogy esős időben mi-
előbb szedjük fel, mert a nedvesség hatására
újból gyökeret ereszt. Száraz, levegős helyen
tároljuk egészen a fagyokig, akkor pedig vi-
gyük nem túl meleg, de száraz helyre.

Készítsük elő a talajt a sóska vetéséhez,
szereti a tápanyagban gazdag talajt, 25-30
cm sortávolságra vessük. Érdemes salátát is
vetni a sorába (sorjelzőnek), mert lassan csí-
rázik. A paradicsom zöld termését savanyú-
ságba tudjuk felhasználni, ennek főleg akkor
van jelentősége, ha fel akarjuk számolni az
ágyását. Az őszi karfiol első terméseit is
szedhetjük már. A tövön ne hagyjunk leve-
leket, mert ez fertőzések forrása lehet.
Amennyiben a bimbós kel érését gyorsítani
akarjuk, vonjuk meg tőle a vizet.

A tavaszi szedésre vetett spenótot érdemes
több menetben vetni, mert sem a túl erős,
sem a gyengébb növények nem telelnek jól.
Enyhe tél esetén, ha mind áttelel, akkor ta-
vasszal telerakhatjuk vele a fagyasztót. A
spenótot 25-30 cm sortávolságra vetjük és a
magokat 2-3 cm mélyre tesszük. A letermett
ágyásokról a növényi maradványokat mindig
távolítsuk el és tegyük a komposztba.

A termőre fordult veteményesben a folyamatos szedés mellett fi-
gyeljünk oda, hogy a betakarítás és a szállítás közben ne sérüljenek
zöldségféléink. A beteg, sérült termést mindig elkülönítve tároljuk.

TERMÉNYÁLDÁS
A KONYHAKERTÜNKBEN

AUGUSZTUSI
TEENDŐK:
SZÜRETELÉS,
RAKTÁROZÁS,
MÁSODVETÉS

Fotó: shutterstock/Tatevosian Yana

Fotó: shutterstock/adriaticfoto
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AGYHG Nonprofit Kft. Diligens Tibor
önkormányzati képviselő kérésére és
támogatásával a háztartásokban fel-

halmozódott lom jellegű hulladékok ingye-
nes elhelyezésére gyűjtőpontot üzemeltet
augusztus 27-én, szombaton 8 és 16 óra
között a Zöld utcai buszfordulónál.

KIHELYEZETT HULLADÉKUDVAR SZABADHEGYEN
A környéken élők itt helyezhetik el az elekt-
ronikai, a fém-, a papír-, a műanyag hulladé-
kot, a nyesedéket, az építési törmeléket, a
csomagolóanyagokat, a bútorokat, a beren-
dezési tárgyakat. Kivéve a veszélyes hulla-
déknak számító anyagokat. A hulladék elhe-
lyezéséhez vigye magával a korábban ki -

ÁLLÁSHIRDETÉS

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

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivite-
lezési igazgatósága felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend.

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

Feltétel: C kategóriás jogosítvány.
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy és több műszakos munkarend.

Feltétel: szakirányú végzettség.
Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, 
egy műszakos munkarend.

Feltétel: szakirányú végzettség; hasonló munkakör-
ben szerzett tapasztalat; magabiztos, határozott,
döntésképes, önálló munkavégzésre képes személy;
B kategóriás jogosítvány és vezetési rutin. Előnyt je-
lent: érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló ké-
pesítés; villámvédelmi felülvizsgáló képesítés; E.ON
regisztrált szerelő. Amit kínálunk: 8 órás munka-
idő; hosszú távú munkalehetőség; versenyképes fizetés;
béren kívüli juttatás; szakmai képzések támogatása.

Feltétel: középfokú végzettség; B kategóriás jo-
gosítvány. Előnyt jelent: kertész szakirányú közép-
vagy felsőfokú végzettség

Foglalkoztatás jellege: 4 vagy 6 órás munkaidő,
irodai takarítás.

GÉPJÁRMUVEZETO

GÉPI PARKGONDOZÓ

KÉZI ÚTTISZTÍTÓ, GÉPI ÚTTISZTÍTÓ,
KÉZI PARKGONDOZÓ

ASZTALOS, KOMUVES, ÁCS,
CSOSZERELO

VILLANYSZERELO-MUVEZETO

TAKARÍTÓ/TAKARÍTÓNO

´́ ´́

´́ ´́
´́ ´́

´́ ´́ ´́

´́

MUVEZETO (köztisztasági üzem)´́ ´́

Feladat: parkolóházak takarítása 8 órás munka-
időben, folyamatos munkarendben

PARKOLÓHÁZ-TAKARÍTÓ

adott Győr Kártyáját, vagy lakcímkártyáját,
vagy hulladékdíjszámláját. A lomtalanítás a
rendőrség és a Városrendészet kiemelt biz-
tosítása mellett zajlik.

A Reptéri úti hulladékudvar augusztus
27-én zárva lesz.

NÉPSZÁMLÁLÁS

TISZTELT GYŐRI LAKOSOK!
Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. ok-
tóber–november hónapokban lebonyolítandó országos népszámlálásban való közreműködésre.

A jelentkezési határidő: folyamatos

A terepen történő adatgyűjtést a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által biztosított, védett elektronikai
eszközzel (tablet) kell végrehajtani október 17.  és  november 20. között. A számlálóbiztosi feladatok el-
látására a kiválasztást követően elektronikus oktatási rendszerben (e-learning) történő egyéni felkészülés
és sikeres online vizsga letétele után köthető megbízási szerződés.

A számlálóbiztosnak 
• legalább középfokú végzettséggel, • helyismerettel, • magabiztos számítógépes ismerettel kell ren-
delkeznie, emellett • megfelelő fizikai erőnlét, • jó fellépés és beszédkészség, valamint • kapcsolatte-
remtő képesség is szükséges a feladat elvégzéséhez.

A számlálóbiztosi feladatra jelentkezőnek a felkészüléshez  saját eszköz (PC, laptop, tablet stb.) és inter-
net-elérhetőség szükséges, a folyamatos kapcsolattartáshoz pedig mobiltelefon és e-mail-cím megléte
elengedhetetlen. A számlálóbiztosok díjazásban részesülnek.

A jelentkezési időszakról, a díjtételekről és a határidőről az alábbi elérhetőségeken lehet érdeklődni:
www.gyor.hu/nepszamlalas, nepszamlalasgyor@gyor-ph.hu, +36-96/500-415, +36-96/500-314.

Felkészült a hétvégi rendezvényekre a
Győr-Szol Zrt. A Radó-szigeten feszti-
vál, a belvárosban bornapok várják az

érdeklődőket. A többnapos események za-
vartalan lebonyolításához a szolgáltató
megerősített műszakokkal járul hozzá.

A Radó-szigeten a zöldterület rendezését
végezték el a napokban a Győr-Szol Zrt. Vá-
rosüzemeltetési és Kivitelezési Igazgatósá-
gának munkatársai. A füvet lenyírták, a vi-
rágágyásokat gyomtalanították, a hulladé-
kot összeszedték, hogy méltó körülmények
várják az ÚjRadó Fesztiválra érkezőket. Ti-
zenöt hulladékgyűjtő edény is kikerül a szi-
getre, ezek ürítéséről és környezetük tisztán
tartásáról a fesztivál napjaiban folyamato-
san gondoskodik a Győr-Szol Zrt.

A már hagyományossá vált Bornapokra min-
dig kiemelt figyelmet fordít a város tisztasá-
gáért dolgozó cég, hiszen ez a többnapos

FELKÉSZÜLT A SZOLGÁLTATÓ 
A HÉTVÉGI RENDEZVÉNYEKRE
Szöveg: Győr-Szol Zrt.
Fotó: Marcali Gábor

rendezvény az egyik leglátogatottabb városi
program, így itt keletkezik a legtöbb hulladék.
A Széchenyi és a Dunakapu téren és környé-
kén a meglévőkön kívül harmincöt hulladék-
gyűjtő edényt helyeztek ki, melyek ürítéséről
egészen az éjszakai órákig folyamatosan
gondoskodnak. Csütörtök délutántól már
megerősített műszak végzi a belváros tisztán
tartását és a szemetesek ürítését. A Bortör-
ténelmi Napok ideje alatt a hajnali óráktól el-
kezdődik az intenzív, kézi erővel és kisgépek-
kel végzett takarítás, hogy másnap reggelre
a megszokott rend várja a győrieket. 
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Városi rendezvény miatt augusztus 27-én,
szombaton a Tarcsay parkolóban tartanak
piacot a Dunakapu tér helyett. A kereskedők
és őstermelők az ideiglenes helyszínen is a
megszokott bőséges élelmiszer-választék-
kal és ruházati cikkekkel várják a vásárlókat
reggel 6 órától 13 óráig. A Győr-Szol Zrt. ér-
tesíti az autósokat, hogy a szombati piac
ideje alatt szünetel a parkolási lehetőség a
Tarcsay parkoló egész területén. A szolgál-
tató mindenkit arra kér, hogy gépjárművével
augusztus 26-án, pénteken 20 óráig hagyja
el a parkolót, melyet augusztus 27-én,
szombaton 15 órától lehet újra használni.

Mára szinte mindenki számára ter-
mészetes, hogy a csapot megnyit-
va abból egészséges és tiszta víz

folyik, mint ahogy az is, hogy a víz a lefolyó-
kon keresztül távozik háztartásainkból. E
heti írásunkból kiderül, hova és miként távo-
zik rendszereinkből a mindennapjainkból
nélkülözhetetlen ivóvíz.

A győri szennyvíz a csatornahálózaton ke-
resztül a Bácsa melletti győri szennyvíztisz-
tító telepre kerül. A telep Győrön kívül Győr -
újfalu, Kisbajcs, Nagybajcs, Vámosszabadi,
Vének, Töltéstava, Győrújbarát, Koroncó,
Börcs, Abda, Ikrény, Rábapatona, Gönyű és
Nagyszentjános települések szennyvizeinek
tisztítását végzi. 

Korábban a telepen csak mechanikai tisztí-
tás történt, majd 2006-ban megépültek a
biológiai tisztítású eszközök, mint az utó -
ülepítő medence, a rothasztótornyok, vala-
mint a víztelenítés és iszapkezelés eszközei.
Azóta 95%-os tisztítási hatásfokkal dolgozik
a tisztítómű.

A telepre érkező szennyvizet elsőként rá-
csok szűrik meg a nagyobb méretű szilárd
anyagoktól, majd a szennyvízben lévő ho-
mok és zsírok kivonása történik a szenny-
vízből.

VÁLTOZIK
A PIAC HELYSZÍNE
SZOMBATON

HOVÁ VEZET A VÍZ ÚTJA
A LEFOLYÓN KERESZTÜL?
Szöveg és fotó: Pannon-Víz Zrt. Ezt követi a biológiai tisztítás, melynek so-

rán eltávolítják a szennyvíz szerves anyaga-
it. A tisztításban különféle baktériumok se-
gítik a folyamatot, elegendő oxigén biztosí-
tása mellett. 

A biológiai tisztítás során keletkezett
szennyvíziszap a rothasztótornyokba kerül
és egy részéből a baktériumoknak köszön-
hetően biogáz lesz. A biogázból nyert ener-
giával a telep energiaszükségletének közel
felét fedezni tudják. A fennmaradó anyag
víztelenítést követően rekultiválásra, elszál-
lításra kerül. 

A szennyvíztisztító telep a jogszabályban
foglalt kötelezettségi határértékeknek meg-
felelően látja el a tisztítási folyamatokat, így
végül a megtisztított tiszta víz a Mosoni-
Dunába kerülhet.

Mivel a város régebben épült részein csapa-
dékvíz-elvezetéssel egyesített csatorna-
rendszer épült, így részben esővízzel hígított
szennyvíz érkezik a telepre. A telep napi 120
ezer köbméternyi hígított nyers szennyvizet
képes befogadni és kezelni.

Mivel az elhasznált ivóvíznek számos folya-
maton kell áthaladnia ahhoz, hogy tiszta víz-
ként a természetbe kerülhessen, így rendkí-
vül fontos odafigyelni arra, hogy mit enge-
dünk le a lefolyón keresztül csatornarend-
szerünkbe! 

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Győr-Szol Zrt. Parkolóüzemeltetési Üzletága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

PARKOLÁSI 
ELLENOR

Foglalkoztatás jellege:
• 8 órás munkaviszony

• A és B hetes munkarend munkanapokon,
valamint szombati napokon való 

munkavégzéssel
• A munkarend a fizetőparkolók díjköteles

időszakához igazodik

Munkavégzés helye:
• Győr, fizetőparkoló-hálózat

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Középfokú végzettség

Előnyt jelent:
• Biztonsági/vagyonőri képesítés

• B kategóriás jogosítvány

Amit kínálunk:
• Bejelentett, hivatalos munkaviszony

• Folyamatos munkavégzés
• Versenyképes fizetés + cafetéria

• Vidékieknek bejárási költség térítése
• Hosszú távú munkalehetőség

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

´́



És miért is vagyunk mi a legjobbak a felnõttoktatásban?

*Megfelelő képesítés beszámításával és osztályozó vizsgák lehetőségével.

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

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

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

ÉRETTSÉGI AKÁR 1-2-3 ÉV ALATT*

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

Győrben, Kimlén, Pápán
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„Egyre izgatottabb vagyok, a finisben már na-
gyon izzad az ember tenyere. Mozgáskorlá-
tozottként az utazás sem egy leányálom, de
az igazi nagy próba az úszás lesz. Két éve
kezdtük a felkészülést erre a kalandra, azóta
nagyjából mindennap foglalkoztam vele, vol-
tam már kint a helyszínen, hogy tapasztala-
tokat gyűjtsek, láttam, hogy milyenek a kö-
rülmények, csobbantam a vízben is, megta-
pasztaltam az erejét. Elméletben mindent tu-
dok a versenyről, arról azonban nincs infor-
mációm, hogy hasonló sérültséggel élő úszó
teljesítette-e valaha ezt a próbát" – mesélt
az előkészületekről a Győr+ Médiának Patkás
Tamás. Az biztos, hogy lesz a mostani me-
zőnyben egy végtagsérült, egy amerikai úszó,
akinek térd alatt hiányzik a bal lába, így ő a
versenymezőnyben indul majd az épek kö-
zött. A győri paraúszó a versenyen kívül tel-
jesíti a veszélyes kihívást.

„A táv nekem nem lenne túl nagy erőpróba,
nagyjából három kilométer az egész, itt az
áramlatok jelentik a konkrét életveszélyt.
Amikor elindulok a szigetről a város irányába,

SZÖKÉS AZ ALCATRAZBÓL
AZ ÁRAMLATOK TESZIK IGAZÁN VESZÉLYESSÉ ROCKY TOMI ÚSZÁSÁT

cápákról tudjuk, hogy ha valahol megjelenik,
ott nem lesz olyan, hogy csak megcsikiz, ha
véletlenül megkíván, akkor vége a mesének.
De a viccet félretéve, huszonhét éve megy
ez a versenysorozat, és soha nem volt még
cápatámadás, ott élnek ezek a ragadozók,
de még nem bántottak senkit. Mányoki At-
tilától, a mentoromtól kaptam egy bokára

köthető cápariasztót, és ugye itt a legelső
probléma, hogy azt nekem nincs hova tenni.
Mutattam az amerikaiaknak a szerkezetet
büszkén, amire csak annyit válaszoltak,
hogy dobjam csak ki nyugodtan, sokkal job-
ban tudok úszni nélküle.”

Tamás azt mondja, ha csak vásárolni indul
Győrben, neki azt is pontról pontra meg kell
terveznie, egyértelmű, hogy a San Franciscó-i
kalandban sokkal inkább a helyén kell lennie
minden mozzanatnak. „A küldetés egy részé-
ben én leszek a főnök, de az úszásban az ed-
zőm, Rajos István, és a mentorom, Mányoki
Attila dirigál, szót kell fogadnom nekik. A ver-
seny konkrétan szeptember 5-én lesz, de én
előtte teljesíthetem a távot, augusztus 25-től
29-ig van engedélyem, hogy ússzak a San
Franciscói-öbölben” – mondta Rocky Tomi.

Sportolói pályafutása egyik legnagyobb álmától már csak órák
választják el Patkás Tamást, vagyis Rocky Tomit. A győri nyílt vízi
paraúszó az egykor a világ legszigorúbban őrzött, szökésbiztos
börtönszigetéről, az Alcatrazból szeretne átúszni a San Franciscó-i
Golden Gate híd lábáig, a jéghideg vízben, ahol gyakran cápák is
előfordulnak. Tomi és edzője, Rajos István, valamint mentora, a
szintén kiváló úszó Mányoki Attila már szerdán megérkeztek az
Egyesült Államokba, és készen állnak a nagy szökésre.

akkor balra kezd el tolni a víz, ezen át kell úsz-
ni, mert különben keringenék csak a sziget
körül. Utána beérek a középső szakaszra, ami
a Golden Gate híd felé sodor, nagy küzdelem
lesz a hullámokkal, széllel, 12 fokos óceánnal.
Ha ezen átérek, akkor még erősebben visz, ha
ott nem tudok kiúszni a partra, akkor besod-
ródom a híd alá, onnan a nyílt óceánra, és ak-
kor vége az egésznek, mert ki kell, hogy szed-
jenek. A kezünk ugyan nem tud lefagyni, de
speciális felszerelésben vágok neki az úszás-
nak, mert könnyen kihűlhet az ember ilyen hi-
deg vízben" – tette hozzá Rocky Tomi, aki az
utolsó otthon töltött napokban már a lelki fel-
készülésre helyezte a hangsúlyt.

„Ez konkrétan úgy zajlott, hogy cápás filme-
ket néztem. Köztük volt a klasszikus Spiel-
berg-féle mozi is. Ezekről az állatokról, a fehér

„HA EGY CÁPA
VÉLETLENÜL
MEGKÍVÁN, AKKOR
VÉGE A MESÉNEK”

Szerző: Nagy Roland
Fotó: Patkás Tamás
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„Hatalmas élményt jelentett a vb. Arra pedig ne-
hezen találni szavakat, hogy aranyérmesek let-
tünk. Annyira gyorsan történt minden, kis időre
még szükség van, hogy feldolgozzuk, mekkora si-
kert értünk el. Ahogy közeledett a torna vége, úgy
kaptunk egyre nehezebb ellenfeleket. Nagyon
boldog vagyok, hogy sikerült mindenkit magunk
mögé utasítanunk” – mesélte Halász Júlia.

Felvetődik a kérdés: hogy lesz valakiből frizbi-
játékos?
„Több sportágat is kipróbáltam, ilyen volt az atlé-
tika és az ugrálókötelezés, de végül a frizbi mellett
döntöttem, az tetszett a legjobban. A testnevelő

Történelmi tettet hajtottak végre a magyar frizbiválogatottak tagjai. Az
összevont (mixed), tehát lányokat és fiúkat is szerepeltető U17-es gárda
az Eb-n, az U20-as együttes pedig a világbajnokságon diadalmaskodott.
Ami közös mindkét sikerben, hogy győri játékosok is részesei voltak. Az
U20-as válogatottat öt győri fiatal erősítette, közülük Halász Júlia, az
Up&Fly Frizbi SE sportolója ráadásul meghatározó játékosként vezette
győzelemre a nemzeti csapatot.

FRIZBIBEN IS ÁSZOK A GYŐRIEK
Szerző: Pécskai István
Fotók: Focus Ultimate

tanárom hozta be az órára, s hamar kiderült, ez az
a sport, ami a legjobban illik hozzám. Az tetszik
benne, hogy lányok és fiúk vegyesen is játszhat-
ják. Emellett látványos, mozgalmas, ráadásul akik
űzik, mind szerények és összetartóak. A mi klu-
bunkra és a válogatottra is a kiemelkedő csapat-
szellem jellemző” – fejtette ki Halász Júlia.

A 18 esztendős frizbis számára nem okoz gon-
dot, hogy az iskolai teendőit összeegyeztesse a
sporttal.
„Idén érettségiztem. Mivel az edzések este van-
nak, nem kellett kihagynom egyet sem, s a trénin-
gezés egyáltalán nem ment a tanulás rovására, jól
sikerültek a vizsgák. Felvettek a Testnevelési
Egyetemre, így az ősztől Budapesten folytatom a
tanulmányaimat” – tette hozzá a frizbis.

Magyarországon egyébként több százan űzik a
frizbit, amely akár olimpiai sportág is lehet a kö-
zeljövőben.
„Természetesen motivál, hogy egyszer majd az
ötkarikás játékokon képviseljem Magyarorszá-
got. Volt róla szó, hogy jövőre felveszik az olim-
piai programba a frizbit, de sajnos erre most
nem került sor. Bízom benne, hogy a pályafu-
tásom alatt ez még megtörténik, s lesz lehető-
ségen szerepelni a játékokon” – mondta a
sportoló.

Érdekesség, hogy a frizbiben nincs bíró, a csapa-
tok egymás között megállapodnak, ha szabályta-
lanság történik a mérkőzésen.
„A játék szelleme egészen egyedülálló, s bízom
benne, hogy sikerül az eddigieknél jobban népsze-
rűsíteni a sportágat hazánkban. Mi igyekszünk az-
zal hozzátenni a magunkét, hogy eredményesen
szerepelünk” – jelentette ki Halász Júlia.

CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr-Ménfôcsanak, 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.

CBA és Príma üzleteinkbe fel-
veszünk eladó, pénztáros, áru-
feltöltô munkakörbe kollégákat.
Hentes-eladó bruttó 500.000 Ft
elérhetô munkabér 8 órás munka-
körben! Pályakezdôk, nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk részmunka-
idősként. Jelentkezés helyben, az
üzletvezetônél vagy fényképes ön -
életrajzokat a munkahelygyor@
gmail.com e-mail-címre várjuk.

Kiemelt ajánlat: aug. 26—szept. 1.

1249 Ft/kg

1799 Ft/kg

Húsos császárvég

Fôtt csécsi paprikás
szalonna

4199 Ft/kg

Hohes C Mild
Juice Narancs,
Red,Multivitamin
100% gyüm.tart., 1 l

Mangalica vékonykolbász

Páros lángolt kolbász 2199 Ft/kg
Füstölt tokaszalonna 1799 Ft/kg
Sertéstepertô 200 g 969 Ft/db

kartonos ár

209 Ft/db

Sertés húsoscsont 499 Ft/kg

Mangalicazsír 1 kg 2199 Ft/kg
Mangalicazsír 0,5 kg 1199 Ft/kg

200 Ft/db

Rege
burgonyasaláta

390 g, 512,82 Ft/kg

Sió Start gyümölcsital
alma-meggy-
málna-cékla,

narancs-
sárgarépa-alma

30% gyüm.tart., 1 l

399 Ft/db

199 Ft/db

Steffl dobozos sör 4,1%-os,
0,5 l, 418 Ft/l

A FRIZBI 
AKÁR OLIMPIAI 
SPORTÁG IS LEHET 
A KÖZELJÖVŐBEN



Nehéz elképzelni szebb fogadtatást, mint amilyen az Európa-bajnokságról hazatért Győri Atlétikai Club tornászaira várt az Olimpiai
Sportparkban. A válogatottakat az egyesület legfiatalabb sportolói, a családtagok, edzők és a GYAC vezetői fogadták. Két győri fiatal
szerzett érmet Münchenben. Mészáros Krisztofer a felnőtt mezőnyben talajon a dobogó második fokára állhatott fel, ezzel a magyar
torna történetének legjobb egyéni szereplését produkálta ezen a szeren. A juniorok között Molnár Botond egyéni összetettben Eu-
rópa-bajnoki címet ünnepelhetett, ugrásban harmadik, a csapattal hatodik lett. A magyar válogatott öt tagjából hárman Győrt kép-
viselték, Mészáros mellett Tomcsányi Benedek és Kardos Botond is ott volt a hatodik helyezett együttesben, amelynek így továbbra
is van esélye kijutni a párizsi olimpiára. Papp Oszkár, a klub elnöke is köszöntötte a sikeres sportolókat, jutalmakat adott át nekik és
tolmácsolta a város polgármesterének jókívánságait is. A GYAC férfi tornászai a közeljövőben is a magyar válogatott alapemberei
lehetnek, a felnőttek már készülnek a világbajnokságra, amelyet november elején rendeznek Liverpoolban.

Fotó: Magyar Torna Szövetség

A Spanyolország és Gibraltár el-
len készülő felnőtt magyar
együttesbe Kovács Laura, Sava-
nya Csilla, Németh Loretta és Vi-
da Boglárka személyében négy
ETO-játékost hívott be Margret
Kratz szövetségi kapitány és új-
donsült segítője, a győri Rácz
Zsófia. A Lipóton edzőtáborozó,
és Skócia, valamint Szlovákia el-
len pályára lépő U19-es váloga-
tottban pedig győri részről

VÁLOGATOTT FORMÁBAN AZ ETO FOCISTÁI
Egy labdarúgó számára az egyik legnagyobb
megtiszteltetés, ha hazája válogatottját képvi-
selheti a nemzetközi porondon. Természetesen
az ETO FC Győr NB I.-es női csapatának játéko-
sai is így vannak ezzel. Mivel hétről hétre remekül
teljesítenek, ezért nem meglepő, hogy a nemzeti
csapatukban is számításba veszik őket a szak-
emberek. Az előttünk álló időszakban a győri
keret összesen 11 tagja léphet pályára a külön-
böző válogatottakban.

Borok Dorina kaphat szerepet.
Az U17-es együttes edzőtábo-
rában Kern Fanni és Petrovics
Petra képviseli a győri színeket.

Az ETO idegenlégiósai közül Han-
na Kazjupa a fehérorosz, Tamila
Khimich az ukrán, Herczeg And-
rea a román, míg Tiffany Came-
ron a jamaicai gárdában léphet
pályára. Addig azonban mind-
annyiuknak lesz még egy fontos
feladata, hiszen a legutóbbi baj-
nokságban ezüstérmes, a Ma-
gyar Kupában pedig címvédő

szül augusztus 21. és 25. között.
Az együttes kétszer játszik a
szlovákokkal, előbb 23-án 17
órától, idegenben, majd pedig
25-én 16 órától, hazai pályán.
Az U15-ös válogatott számára
kiválasztó edzőtábort rendeznek
Telkiben, ahol négy győri focista,
Algács Noel, Lukácsy Márk, Mol-
nár Barnabás és Prettenhoffer
Márton vesz részt.

zöld-fehérek szombaton 17 óra-
kor a Szekszárd együttesét fo-
gadják az élvonalban.

Nem csupán a női focistákra le-
hetnek büszkék az ETO-szurko-
lók: Deákovits Richárd és Tuboly
Máté is meghívót kapott a férfi
U19-es válogatott összetartá-
sára. A korosztályos nemzeti
csapat egyébként Gyirmóton ké-

Szerző: Pécskai István
Fotó: eto.hu
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További információk 
a www.gyoriszinhaz.hu oldalon.
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