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LEGENDÁK ÉS IGAZ TÖRTÉNETEK GYŐRRŐL
monstrancia és eltörött. A szó szoros értelemben
vett szentségtörés híre egészen a bécsi császári
udvarig elért, és maga III. Károly király rendelte
el, hogy ezzel a szoborral adózzanak Győr polgárai Isten bocsánatát kérve. És hogy miért épp a
szövetségi ládát ábrázolja az emlékmű? A legenda szerint az összetört darabokat a ládába helyezték, amit gondosan lezártak, azóta pedig angyalok
őrzik.
Széchenyi tér

Dunakapu tér
A vaskakas története
Győr ismert szimbólumát,
a vaskakast a törökök a
város
elfoglalásakor,
1594-ben állították széljelzőként a Dunakapu térre. A megszálló seregek
vezetője hitt abban, hogy
a vár bevehetetlen és büszkén azt jósolta: Győr
akkor lesz ismét keresztény kézen, ha a vaskakas
elkezd kukorékolni, és az alatta lévő félhold teliholddá változik. Négy évvel később aztán, amikor
a vár visszavételére vonuló magyar sereg elérte a
Fejérvári Kaput, egy bátor huszár felmászott a
vaskakashoz, és az éj leple alatt ott várakozott
egészen napfelkeltéig. A hajnali derengésben
akkor trombitájával utánozta a kakaskukorékolást, és mivel a felkelő nap sugaraiban a félhold
teliholdként pompázott, a törökök azt hitték, hogy
a jóslat beteljesedett, istenük a magyarok pártjára
állt. A nagy pánikban felrobbantották a lőporos
hordókat, megpecsételve ezzel a csata sorsát.

A Vastuskós ház
Nevét a sarkához erősített, szögecsekkel kivert
vastuskóról
kapta.
1833-ban Zittrisch Mátyás
fűszerkereskedő
vette meg, és üzleti cégérnek egy vaslemezekkel bevont fatörzset
állított a ház sarkához a
bécsi „Stock im Eisen" mintájára. A hagyomány
szerint a vándorló kézműves-inasok itt tartózkodásuk tanúsítványaként egy szöget ütöttek a tuskóba.

Gutenberg tér

A lőcsei fehér asszony
Jókai Mór ismert regényhősnője, a „lőcsei
fehér asszony”, Korponainé Géczy Julianna
1713 áprilisától a Rákóczi Ferenc utcai régi
városháza börtönében
raboskodott. Azzal vádolták, hogy a Rákócziszabadságharc
idején
segített az ostromló
császári csapatok kezére juttatni Lőcse városát.
Szerepe valójában csak diplomáciai volt - leveleket, üzeneteket közvetített a két oldal között, mielőtt a város kapitulált -, a propaganda szerint
azonban az ő árulása miatt esett el a város. Hoszszas bírósági eljárást követően 1715. szeptember
25-én a győri piactéren, a mai Széchenyi téren a
tömeg szeme láttára lefejezték.

Frigyláda szobor
A Gutenberg téren
áll Győr egyik legszebb barokk kori
emléke, a Frigyládaszobor,
melynek
története
igencsak
mozgalmas. 1729ben egy bigámiával
és hamis névhasználattal
gyanúsított
katona az akkori jezsuita kolostorba menekült. A
várőrség ezért ostromgyűrű alá vonta az épületet,
megakadályozva ezzel a szökevény menekülését.
A püspök azonban kiötlött egy tervet: mivel éppen úrnapi körmenetet tartottak, ministránsnak
öltöztetette a katonát, hogy így menekülhessen
társai elől, akik azonban mégis felismerték. A
nagy kergetőzésben kiesett a pap kezéből a
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Szent Lászlóherma

Könnyező
Szűz Mária kép

Lovagkirályunkat,
Szent Lászlót Nagyváradon helyezték
végső nyugalomra,
koponyacsontjának
darabjait egy sodronyzománc díszítésű arany-ezüst ereklyetartóba, hermába
helyezték. Miután a
nagyváradi püspököt Győr egyházi elöljárójává
választották, ő hozta magával ajándékul. A szent
király ereklyéjének tisztelete az 1763-as földrengés után terjedt el. A hívek ugyanis Szent Lászlóhoz folyamodtak, hogy a földrengés veszedelmétől mentse meg Győrt. Nem is érte súlyosabb kár
a várost, ezért 1763. június 27-én Zichy Ferenc
püspök hálaadó ünnepséget rendezett, majd ettől
kezdve elrendelte, hogy minden évben körmenetben hordozzák körül az ereklyét a belvárosban.

A győri bazilika északi
hajójában
látható
kegyképet
Walter
Lynch írországi püspök az Oliver Cromwell-féle
katolikus
üldözés elől menekülve hozta magával
Győrbe, ahol menedékre talált. Pár évtized múlva Írországban ismét
katolikus-üldözés tört ki, ekkor az ország összes
püspökét száműzték. A parlamenti határozat napján, 1697. március 17-én, Szent Patrik, Írország
védőszentjének ünnepén a képen ábrázolt Szűzanya szeméből véres könnyek gördültek le, melyeket fehér gyolcskendővel itattak fel. Ezt a kendőt később Zichy Ferenc püspök ezüst keretbe
foglaltatta, és hitelesítéssel látta el. A véres folt,
bár meghalványodva, ma is látható a kendőn,
amit az Egyházmegyei Kincstárban őriznek.Ettől
kezdve a győri székesegyház búcsújáróhely, és
ma is buzgó tisztelet övezi a kegyképet.

Kisfaludy Károly
szobra

Jedlik Ányos és
a fröccs

A Bécsi kapu téren
magasodik a Győr
közelében,
Téten
született író bronzszobra,
melyhez
több legenda is fűződik. Ha szemügyre vesszük Kisfaludy
alakját,
kezében
jegyzetlapokat
és
pennát pillanthatunk
meg. Mivel Győrt iskolavárosnak is nevezhetjük
számos jóhírű közoktatási intézménye miatt, sok
szorgos diák rója reggelente a belvárosi utcákat
iskolába menet. Kisfaludy kevéssel 8 óra előtt jól
körülnéz a téren, és felírja az elkésők nevét. Papírján külön feljegyzést vezet a téren tilosban
parkoló autókról is, amit a szomszédos utcában
található irodába el is juttat nyomban. Halála után
tehát még számos városi feladattal van megbízva
a neves magyar költő, drámaíró.

Talán
kevesen
tudják, de a magyar találmányok
sorát tovább gazdagítja egy sokhelyütt közkedvelt ital, a fröccs,
melynek feltalálója a győri bencés
szerzetes,
tanár és fizikus.
Korábban az ásványvíz számos kolostor szerzeteseinek köz-kedvelt itala volt, amit sokszor nagy
távolságokra kellett szállítani. Az akkori mellett,
a sok hepe - hupa miatt kirázódott a szénsav a
vízből. Ennek orvoslására Jedlik feltalálta a szódavizet, amit már csak egy lépés választott el a
közkedvelt fröccstől, melynek tiszteletére Győrben évente Fröccsfesztivált rendeznek.
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A VÁROS TÖRTÉNETE
töltött be, különösen a tatárjárást követően. A
török időben a Bécset védő végvár volt.
1566-ban leégett az egész város az erőd kivételével. Az újjáépítéssel a középkori görbe utcák helyett derékszögű utcahálózatot jelöltek ki, amely
a mai napig megvan a belvárosban.
1594-ben a hatalmas török ostromló hadsereg
láttán az olasz és német várőrség – szabad elvonulás mellett – a várat feladta (a haditörvényszék
Ferdinand Hardegg várkapitányt halálra ítélte és
lefejeztette). Három és fél év után 1598-ban foglalta vissza a kor két kiváló hadvezére, Pálffy
Miklós és Adolf von Schwarzenberg. A török
megszállás elől elmenekült lakosság csak lassan
szivárgott vissza. Az ipar céhes keretekben szerveződött. A város korszerűsítése csak az 1660-as

Győr (ókori latin nevén Arrabona, középkori
latin nevén Jaurinum, németül: Raab, szlovákul:
Ráb, horvátul Jura, Đura, Vjura törökül:
Yanıkkale, szerbül: Ђер / Đer) egy megyei jogú
város Magyarországon, Győr-Moson-Sopron megye székhelye. A Győri járás és a NyugatDunántúl régió központja. A népessége 2013-ban
128 567 fő volt, így Magyarország hatodik legnépesebb városa.
Jelentős gazdasági, kulturális és sportközpont. A
Bécs–Pozsony–Budapest innovatív tengelyen
fekszik, kiváló közlekedési adottságokkal rendelkezik, az ország egyik legdinamikusabban fejlődő
városa. Magyarország műemlékekben harmadik
leggazdagabb városa, a barokk belváros rekonstrukciójának elismeréséül elnyerte a műemlékvédelem Európa-díját.

években kezdődhetett meg. A 17. és a 18. században a katonák helyébe kalmárok és iparosok
költöztek, hogy felépítsék Magyarország egyik
legszebb barokk városát. Mária Terézia királynő
szabad királyi várossá emelte. 1809. június 14-én,
a győri csata következményeként a város a napóleoni francia sereg kezére került, Eugène
Beauharnais tábornok, itáliai alkirály foglalta el,
és Napóleon augusztus 31-én személyesen is felkereste a várost. Napóleon a csapatai által megszállt Nyugat-Magyarország székhelyének szánta
Győrt, és gróf Narbonne tábornokot jelölte ki,
Győr székhellyel a megszállt nyugati magyar
megyék kormányzására. Az osztrák uralkodóházzal kötött béke nyomán a franciák 1809. novem-

A térségnek a történelem során meghatározó
szerepe volt. A római korban az Pannonia provinciát védő castrum mellé polgárváros is települt.
430 körül hun fennhatóság alá került, majd az
avarok szállták meg. Az avarok uralmát a frankok
törték meg. A megjelenő honfoglaló magyarság
ilyen népességet talált a Kisalföldön. Az államalapítás idején Szent István püspökséget alapított
és székesegyházat építtetett. A megyerendszer
kialakításakor Győrt székhellyé tette, várispánsággal az élén. A vár – fekvésénél fogva – a Duna-menti kereskedelem nélkülözhetetlen átkelőhelye és később piaca lett. Győr fontos szerepet
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ezt a régiót is érintette. Az egykori Győr vármegyét egyesítették a területük töredékére zsugorodott Moson és Pozsony vármegyék maradékával.
Győr a két világháború között Budapest után az
ország második legjelentősebb ipari centruma
lett. A 20. században iparvárossá fejlődött, és az
akkor kivívott jelentős szerepét máig őrzi. A második világháború után a nagy háborús károkat
szenvedett várost néhány év alatt újjá építették.
Gyárai és üzemei óriási fejlődésen mentek át. Ma
a Dunántúl legjelentősebb ipari városa. Győrnek
1971-ig kilenc körzete volt. A város az 1950-es
megyerendezés során a Győr-Moson és Sopron
megyék egyesítésével létrejött Győr-Sopron megye székhelye lett. Az 1956-os forradalom idején
itt volt a „forradalom második fővárosa”. Ezért a
megtorlás is kiemelten érintette a várost több halálos ítélettel, és súlyos börtönbüntetésekkel. Az
1950-es és 1960-as években, majd a nagy lakótelepek építésének korában a régi épületekre, műemlékekre nem fordítottak kellő figyelmet. Ez
nem használt a városképnek. 1978-ra felépült a
város új színháza. Az 1980-as években megindult
a történelmi városmag tervszerű helyreállítása,
melynek elismeréseképpen 1989-ben Győr elnyerte a műemlékvédelem Europa Nostra-díját.

berében kiürítették a várost.Az 1848-48-es szabadságharcban betöltött szerepe miatt a bécsi
kormányzat uralma különös súllyal nehezedett a
városra. Gazdasági fordulat állt be Győr életében.
Az 1830-as években Győr a közvetítő kereskedelem legfontosabb hazai állomása lett. Fényes Elek
leírása szerint évente 400 hajó fordult meg Győrött. Bécs felé gabonát, dohányt, gyapjút, bőröket,
lovat, ökröt, sertést, mézet, viaszt, gubacsot szállítottak, Bécsből pedig épületfát, vasat, fényűzési
cikkeket, gyarmatárut hoztak. Sina báró alig
kezdte meg az előkészületeket a Bécs–győri vasút
megépítésére, 1840-ben a munkálatok abbamaradtak. Az országgyűlés által is támogatott Duna
bal parti vasút került előtérbe. Az adott viszonyok
alakulása egyelőre Győrt nem érintette hátrányosan, de a fejlődés egyre erőteljesebb lett. A fellendülést a szabadságharc kitörése, majd az ezt
követő abszolutista rendszer állította meg. A kereskedelem talpráállását akadályozta a katonai
beszállásolás, a katonaság ellátása, a polgári lakosság zaklatása, valamint a politikai bizonytalanság. A városvezetés nagy anyagi gondokkal
kezdte meg működését a szabadságharc leverése
után. Haynau a város pénzügyi készletét lefoglalta, és a két év óta esedékes közadó hiányában
fizetésképtelenség állt elő. A városvezetés és a
megyefőnökség igyekezett a gazdasági fellendülést előmozdítani, ami a politikai nyugtalanságra
is fékező hatással volt. Rövid időn belül kedvező
változások következtek be, a város polgárai nagy
buzgalommal vetették magukat bele a gabona és
állatkereskedelembe.Sokan eredeti foglalkozásukat felhagyva kapcsolódtak bele a közvetítő kereskedelembe, amely munkalehetőséget biztosított és tisztes hasznot hozott. A kereskedők sorra
alakították át lakóházaik egy részét gabonaraktárrá a Duna és a Rába partján, sőt még a belváros
forgalmas utcáiban is. A nemzetközivé nőtt gabonakereskedelem az 1860-as években hanyatlásnak indult. A vasútépítés tönkretette a vízi
szállításon alapuló győri piacot. A város fejlődése
új irányban haladt tovább. Nagyarányú építkezések kezdődtek, amelyek megváltoztatták a város
arculatát. A gabonakereskedelem elsorvadásából
létrejött olcsó munkaerőt a külföldi tőkével létrehozott gyárak alkalmazták. Az első világháború

A VÁROS NEVÉNEK EREDETE
Régi közismert neve: Arrabona, amely első elnevezése volt a településnek. Arrabona római város
volt Felső-Pannóniában. Nevét az Arrabo folyóról
kapta , és amit ma Rábának ismerünk.
Egyes történészek ebből vezetik le mai nevét, míg
mások a Geur személynévhez kötik (Geur lovag
volt az első várispán).A városnak az ókori latin
neve Arrabona, középkori latin neve Jaurinum.
törökül: Yanıkkale, németül: Raab, szlovákul:
Ráb, szerbül: Ђер / Đer. Horvátul három alak
ismert, amelyből az első kettő az elterjedtebb. A
kópháziak Đura-nak, a kimleiek Jura-nak, a
bezenyeiek Vjura-nak hívják a várost.
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LÁTNIVALÓK

Városháza (Városház tér 1.): a Szent István út
meghatározó épülete a XIX. század fordulóján
emelt neobarokk Városháza, mely Győr egyik
legismertebb épülete, a város szimbóluma.

Széchenyi tér: Győr megújult barokk főtere a
város életének fontos színhelye..

Baross út: a város sétálóutcáján, a 18. szám alatti
épület falán egy márványtábla, az utca burkolatán
vörös téglák sora emlékeztet az egykori Fehérvári-kapura (1792) és a fölé épült tűztoronyra.

Jedlik - csobogó: a szódásüveg formájú díszkutat
Jedlik Ányos bencés szerzetes, a szódavíz feltalálójának tiszteletére állították.

Lloyd (Széchenyi tér 7.): a több szintes, fő homlokzatán barokk és klasszicista stílusjegyeket ötvöző épület – mely a XV. század végén vendégfogadó volt

Rába-Quelle Fürdő nem csak gyógyvízével, de
fekvésénél fogva is nagy vonzerővel bír a fürdőző
vendégek számára. .
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Apátúr - ház: (Széchenyi tér 5.) helyet adó
Apátúr-házat 1741–1742-ben Sajghó Benedek
pannonhalmi főapát építtette. A pompás barokk
palota 1949 óta a helytörténeti múzeum otthona.

Kreszta-ház: a XVII. századi műemlék épületben
látható Kovács Margit, győri születésű kerámiaművész (1902-1977) életmű-kiállítása.

Aranyhajó-cégér (Jedlik Ányos utca): a Dr. Kovács Pál utca sarkán álló ház bejárata felett lóg az
Aranyhajó-cégér. Eredetije az Apátúr - házban
található, az itt függő fémlemezből készült, aranyozott hajótest Schima Bandi győri iparművész
alkotása (1939).

Frigyláda szobor: a Gutenberg téren áll a győri
barokk egyik legszebb emléke, melyet III. Károly
császár emeltetett 1731-ben.
Dunakapu tér: A 2015-re teljesen megújult tér a
Belváros fontos központi tere, a városi nagyrendezvények fő helyszíne

Vastuskós ház (Széchenyi tér 4.): a hagyomány
szerint nevét a sarokerkélye alatt álló fatuskóról
kapta, melybe a Győrben megforduló iparos legények egy-egy szöget vertek. A vastuskó valójában az 1830-as évektől itt működött fűszerkereskedés megmaradt cégére.

Audi Hungaria Látogatói Központ (Kardán út
1.): a gyárlátogatások alkalmával a motor- és
járműgyártás folyamatába nyerhetünk bepillantást
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Ágyúk (Bécsi kapu tér): a XIX. században Bécsből hozott díszágyúk sora kedvelt győri pihenőhely.
Vár (Bécsi kapu tér): a Püspökvár XIII. századi
eredetű, a XIV-XV. században épített együttese a
város legrégibb épülete. Erődrendszere (kastélybástya, Sforza-bástya) a XVI-XVII. században
épült.
Altabak-ház: (Bécsi kapu tér) a város legrégebbi
lakóépülete , több házból építette össze 1620-ban
Altabak János kanonok

Püspökvár: Az ezeréves győri püspökség székhelye, melynek érdekessége a XIII. századból
származó lakótorony. Tetején csodálatos kilátás
várja a lépcsőzőket, pincehelyiségeiben pedig
Boldog Apor Vilmos életét és munkásságát bemutató kiállítás tekinthető meg.

Bazilika: a székesegyház alapítása Szent István
király nevéhez kötődik. Első formájában román
stílusban épült a XI. században, a tatárjárást követően a gótika jegyében épült újjá. A török betörés után a templom nagyon megrongálódott,
egyik tornya ledőlt, a másikat villám pusztította
el. A teljesen tönkrement székesegyházat kora
barokk stílusban építették újjá, a jelenlegi copf
stílusú toronysisak az 1680-as években készült. A
templombelső végleges kialakítását az 1780-as
években fejezték be, ekkor készültek a falakon és
a mennyezeten ma is látható freskók. A székesegyházat II. János Pál pápa 1996-ban emelte bazilika rangra. Az északi mellékhajó látnivalója az
1655-ben Írországból hozott Könnyező Szűz Mária kép, mely 1697. március 17-én, Szent Patrik
ünnepén vérrel verejtékezett.

Bécsi kapu tér:
A Karmelita templom és a hozzá kapcsolódó
rendház 1721 és 1725 között Wittwer Márton
Athanázius karmelita szerzetes tervei alapján
épült. A főoltár képe Szent István királyt és Szent
Imre herceget ábrázolja, amint hódolnak a Szent
Szűz előtt. A templom melletti kis fülkében áll a
barokk Hab Mária-szobor. Az egykori karmelita
rendház ma szállodaként üzemel.
Kisfaludy Károly szobra: a Bécsi kapu tér közepén áll Mátrai Lajos bronzba öntött munkája
(1892).

Héderváry-kápolna: a XV. században a székesegyház jobb oldali részéhez Héderváry János kápolnát építtetett, itt őrzik a középkori magyar
ötvösművészet remekét, a Szent László-hermát.
Ugyancsak a kápolnában látható a vértanú püspök, Apor Vilmos márvány síremléke.

Szent István szobra (Bécsi kapu tér): a várfal
alatti Bástya sétányon, a Rába partján áll Szent
István életnagyságú bronzszobra, mely Medgyessy Ferenc alkotása (1940).
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Zsinagóga (Kossuth Lajos út 5.): a neológ zsinagóga 1868 és 1870 között épült. Napjainkban
multikulturális intézményként működik. Állandó
helyszíne id. Vasilescu János második világháború utáni magyar képzőművészetet bemutató magángyűjteményének.

Káptalandomb: a Zichy Ferenc Látogatóközpontban (Bazilika Múzeum, Szentek tornya, Káptalanház, Apor kiállítás, Győri Egyházmegyei
Kincstár és Könyvtár, Múzeumház) a győri egyházmegye és a város történetét ismerhetjük meg.

A Radó-szigetet a Rába két ága fogja közre a
Belváros, Újváros és Sziget városrészek közt. A
műemléki környezetben fekvő sziget kedvelt séta,
pihenő és rendezvényhely.
Mobilis Interaktív Kiállítási Központ (Vásárhelyi Pál u. 66.): a közlekedésre, a mozgásra, a mobilitásra koncentráló tudományos játszóházban 74
kipróbálható, interakcióra ösztönző kiállítási eszköz és látványos kísérleti bemutatók várják az
érdeklődőket.
Füles Bástya (Pálffy u. 4/B.): Győr török kori
végvárának kazamatájában Dél-Amerika élővilágába pillanthatnak be az érdeklődők

Győri Nemzeti Színház (II. János Pál tér): az
1978-ban átadott épület déli és északi homlokzatát Victor Vasarely op-art alkotásai díszítik. A
színházban Szász Endre porcelánra festett nagyméretű képei láthatók. A Győri Nemzeti Színház
az előadások széles skálájával várja a közönséget,
egyben a nemzetközileg elismert Győri Balett
otthona.

Xantus János Állatkert (Kiskút liget): 100 állatfaj több mint 500 egyedét nagy kifutóterületeken,
az eredeti életterükhöz hasonló körülmények között mutatja be.
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GYŐR VÍZPARTJAI

kialakított Marcal-torkolatot azonban előbb tíz,
majd tizenöt kilométerrel feljebb kellett helyezni
a mind magasabbra visszaduzzadó dunai árvizek
kivédésére. Az alsó szakasz azóta Holt-Marcal. A
győriek számára a szabályozott vízjárású HoltMarcal élő és emberközeli: igazi horgászparadicsom. Az ősállapotú meder partjait vén fűzfák,
nádasok szegélyezik. Az ártérben a gazdag élővilág bemutatására 1988 tavaszán természetvédelmi
tanösvényt létesítettek. Itt tehát egy nagyon kis
mértékű beavatkozással hasznosította,"civilizálta"
a kor embere a vízrendezéssel megszelídített tájat.

Győr a vizek városa. A víz életelem, városalapítás egyik tényezője volt.
Győr folyói a Mosoni-Duna, Rába, Rábca és a
Marcal. Vízjátékukban a Mosoni-Duna kis lejtése
miatt még Győr térségében is érvényesül az öregdunai magasabb vizek ill. az árvizek visszaduzzasztó hatása. Az emberi beavatkozások erdőirtás,
folyószabályozások, burkolatok stb. miatt a mértékadó árvízszint az utóbbi kétszáz év folyamán
mintegy három méterrel magasabb lett (a vízjáték
immár hét méternyi), ezért az árvédelmi töltéseket állandóan magasítani kellett.
A Marcal délnyugatról közelíti meg a várost és a
Rábába torkollik. A torkolat az 1880-as évekig
Győr felett, Gyirmótnál volt. Amikor a Rábát a
szabályozás kapcsán hosszabb szakaszon új mederbe terelték, a folyó ősi medrének Gyirmót és
Győr közötti 10 km-es szakaszát a Marcal örökölte. E mederszakasz "rábai" múltját a nagysugarú
kanyarulatok és a meder 30-40 m-es szélessége is
tanúsítják. A győri, ún. Kovalter-vendéglőnél
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A Marcalvárosi paneles lakótelep szomszédságában már erősebb beavatkozás történt: tíz évvel
ezelőtt a Holt-Marcal medrének kiszélesítésével
tavat alakítottak ki. Télen-nyáron szívesen pihennek itt a közeli zsúfolt városrész lakói.
A fertő-hansági vízrendszer levezetője a Rábca.
Kis vízhozamú, kanyargós síkvidéki folyó, számos holtággal. A Rábcát a múlt század 80-as éveiben szabályozták, majdnem teljes hosszon új
mederbe terelték. A folyó Győr város területén
kettéágazott, Győrszigetet körülölelve ömlött a
Mosoni-Dunába, illetve a Rábába. A Rábába torkolló ágat a város teljesen beélte: tímárok, vargák
dolgoztak a partján. Ezt a mederágat 1908-ban
lezárták, hogy elejét vegyék a Győrszigetet és
Újvárost egyre sűrűbben fenyegető árvizeknek. A
félig feltöltött, parkosított meder térszintje ma is
alacsonyabb a környezeténél, így a Bercsényi
liget egyfajta védettségélményt nyújt. A másik,
Mosoni-Dunába torkolló győri Rábca-ág is holtág
ma már, mivel másfél évtizede a folyót feljebb,
Abda térségében kötötték be a Mosoni-Dunába.
Sziget-Újváros területeiről ezzel elhárították az
árvizek idején fenyegető belvízveszélyt, és száz
évvel a korábbi magastöltés-építések után ismét
lehetőség nyílt a közvetlenebb település-folyó
kapcsolatra.
A Rába kanyargó, heves áradású folyó volt. Számos malom és hajómalom működött rajta. A középkorban vizét a győri vár körül kialakított
árokba is bevezették. A 16. század második felében megnagyobbították a várat és a körülötte kialakított széles védmű-árokban számos szigetszerű elővédművet létesítettek. A 19. századra elvesztette hadászati jelentőségét a vár. A várfalakat a vizesárkokba döntötték, lehetőséget teremt-

ve ezzel a város további fejlődésének. Bécs és
Krakkó példáját követve a védművek helyére
először fásított parkokat, árnyas ligeteket terveztek, aztán mégis beépítették e területeket is. Ha
nem így határoznak, Győr ma talán oldottabb,
kellemesebb miliőjű lenne. A műemlékekben
gazdag belvárosban azonban így is van emléke az
egykori vizesároknak. Ha végigtekintünk a közelmúltban felújított sétálóutcán, a Baross úton,
annak közepe táján - az egykori várárok keresztezésénél - enyhe homorulatot érzékelhetünk. Látványa fokozott tér- és közösségélményt nyújt.
Olaszországban Siena híres főterén tapasztalhatunk
hasonlót.
A
folyó
arculatát
a
Rábaszabályozó Társulat, majd az Alsó-Rábaközi
Rábabizottság változtatta meg a múlt században.
Mai vonalvezetése szinte teljes hosszában ásott
medret követ. Ma a vár nyugati oldalán folyik a
Rába. Széles medrében a múlt század végén két
korábbi elővédmű összevonásával született egy
kedves városépítészeti elem: a Radó-sziget. Szép
példája a kellemes környezetet teremtő urbanisztikai beavatkozásnak.
A város legjelentősebb folyója a Mosoni-Duna.
Erre nyílt a középkori vár ún. Vízikapuja. A kikötő és víznyerőhely a mai Dunakapu tér előtt helyezkedett el. A Vízikapu és Révfalu között működött a rév. Itt valóságos "vízi főtér" alakult ki.
A Mosoni-Duma a településkép egyik meghatározó eleme. A folyó a víz széléhez vonz, hogy
sétáljunk partján, változatos vízparti városképekben gyönyörködjünk. A védőtöltések itt is elég
magasak. A kívánatos árvízvédelmi biztonságot
helyenként földgáttal, másutt csak a töltésmagba
épített vasbeton ,,L" alakú elemekkel sikerült
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belső terein és vízpartjain is általánosan érzékelhető a környezetkultúra fejlődése virágosítás,
faültetés, gondosan tervezett díszburkolatok, köztéri alkotások formájában. Épített környezetünk
mikro-vizei éppoly közérzet gazdagítók lehetnek,
mint a nagyobb vízfelületek. Szökőkút, ivókutak,
vízzel kombinált köztéri alkotások élénkítik a
városbelsőt .Kedvesek a Bisinger sétány vízsugárban fürdőző nőalakjai. Aktív szerepet játszik a
víz a sétálóutcán elhelyezett Kőcsiga c. nonfiguratív alkotásnál is. A vizek városának szívében
1998 áprilisától látható a Csónakos ifjú szobra.
Hűsítő csobogók fogadják a látogatót a megnyitott belső udvarokban, Győr vizei változatossá
teszik a városképet, jelen vannak a városlakók
tudatában. Remélhetően a jövőben is megihletik a
település városépítészeit, művészeit, alkotóit,
tevékeny polgárait.

elérni. A töltések mögött így ,elbújik'' a város, a
partot városképileg nehéz beélni. Kedvező változás, hogy az elmúlt években a partmenti földszintes házak jelentős részét igényes többszintes épületek váltották fel. A Mosoni-Dunára néznek a
huszonöt éve épített főiskolai épületek is. A vízpartra tekintő beépítés mindezek ellenére korlátozottan érvényesül a töltések mögött. A töltés a
víz és a városi ember vizuális kontaktusát határozottan megszakítja. A pest-budaihoz hasonló,
nagy árvízbiztonságot eredményező óriási városfeltöltés anyagi szempontból és hely hiányában
egyaránt irreálisnak tűnik, és a város lakóit magassági értelemben továbbra is elválasztaná a
víztől. A városi töltések sok helyütt túl közel is
vannak a folyóhoz, így a folyó hullámterének
"légtéraránya" kedvezőtlen. Felvetődik tehát a
kérdés: árvízvédelmi, biztonságérzeti és városesztétikai okokból miért ne létesíthetnénk Győr körül
a bécsihez hasonló árapasztó-hajózó csatornát, a
régi holtágak felhasználásával? Megszűntethető
lenne a folyó irreálisan magas vízjátéka, a városi
töltésszakaszok magasságának jelentős csökkentésével pedig urbánusan beélhető vizeket kapnánk. A település ismét szinte közvetlen kapcsolatba kerülhetne a megszelídített vízzel. A folyót a
csak füvesíthető magas töltések helyett fásított
sétányok szegélyezhetnék. A patinás csónakházakkal teli vízpart szervesebben, vonzóbban illeszkedhetne a város életébe. Korábban GyőrRévfalu városrész és a csupán nyárigáttal védett
Püspökerdő is különösen árvízveszélyes volt.
Tehermentesítésükre a Mosoni-Duna kanyarulatát
a Püspök erdőnél 1985-ben átvágták. A két kilométer hosszú átvágás merev egyenese esztétikailag kedvezőtlen, de így alkalmas vízisportversenyek és kajak-kenu Európa-bajnokság megrendezésére, sokkal kedvezőbb lehet város és víz
kapcsolata. A révfalui holtág kedvelt fürdőhellyé
vált, a korábbi ,,Aranypart'' fogalom észrevétlenül
kiterjedt erre a szakaszra is. E fürdőhely közelében érkezik a városba az új szigetközi kerékpárút.
Láthatjuk, hogy városi vizeinkhez számos létesítmény - csónakház, vendéglátó hely,
zenepavlon, híd, kikötő, sétány, kerékpárút, alapvető, ha a vízpartot a városi lét egyik kiemelt
színterének tekintjük. Örvendetes, hogy a város

A csónakos fiú szobra
A csónakos szoborként ismert alkotás a győri
Baross Gábor úton, a sétálóutca közepén,
Paulikovics Iván 1997-es alkotása. A szobor,
mely a Nosztalgia egy letüt életkor után címet viseli, egyránt nagy népszerűségnek örvend a győriek és az idelátogatók körében is.
Népszerűségét többek közt annak köszönheti,
hogy a helyi legenda szerint aki a csónakban
ülő férfialak intim testrészét megérinti, azt
szerencse éri a magánéletben. A hölgyek, akik
szerelmi életükben, netán gyermekáldásban
várnak a szerencséjükre, nem hagyják ki a
lehetőséget, így aztán a szobor bizonyos testrésze láthatóan egyre fényesebb.
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HÍRES GYŐRIEK
Boldog Apor
Vilmos

Zichy Ferenc
(1701 – 1783) A
győri egyházmegye templomainak
több mint fele püspöksége idejében
épült, vagy ekkor
újították fel.

(1892 – 1945)
Boldoggá avatott
püspök, vértanú,
az üldözöttek védelmezője.

Kovács Margit
(1902 – 1977)
Győri születésű,
Kossuth - díjas
kerámiaművész, a
magyar kerámiaművészet megújítója.

Richter János
(1843 – 1916)
Világhírű, győri
születésű karmester.

Baross Gábor
(1848 – 1892) Országgyűlési képviselő, miniszter,
1884-től haláláig
négy cikluson keresztül képviselte
Győr városát a parlamentben.

Petz Aladár
(1888 – 1956) A
győri kórház egykori igazgatója,
egy világszerte
elterjedt sebészeti
eszköz feltalálója.

Jedlik Ányos
(1800 – 1895)
Természettudós,
feltaláló, bencés
szerzetes, a dinamó és a szódavíz
gyártásának feltalálója.

Xántus János
(1825 – 1894)
Világutazó, etnográfus, természetkutató – Karl May
író róla mintázta
Old Shatterhand
figuráját.
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TAVASZI CSILLAGTÚRA, GYŐR KÖZPONTTAL
(2008. MÁJUS 1-4.)
Május 1-jén, csütörtökön a délelőtti órákban 140
vasutas természetjáró érkezett a győri vasútállomás melletti Hotel Szárnyaskerék épületébe, ahol
a szervezők – az Integrál – Dunántúli Atlétikai
Club Természetjáró Szakosztályának tagjai – várták a vonatokról kisebb csoportokban érkező
résztvevőket.
A regisztráció és a belvároshoz közeli kollégiumi
szálláshelyek elfoglalása után kora délután 3 csoportban vezetett városnézésen vettek részt a találkozó vendégei. Ennek során nem csak a nevezetes belvárosi történelmi épületeket szemlélhették
meg, de belülről is megtekinthették az impozáns
Városházát és annak 59 méter magasságú tornyába is feljuthattak. A tiszta időben a közeli épületeken kívül az egész várost és a környező kisalföldi tájat is megcsodálhatták.
A Püspökvár kiállítása után a várkert bástyájáról

tekinthettek le a Rábára és a Radó-szigetre, majd
a különleges akusztikájú Bazilikában élvezhették
az orgona hangjait.
A városnézésnek a vacsoraidő közelsége, illetve
az eleredő eső vetett véget.
A vacsora végére teljesen megtelt a nagy kollégiumi étterem. A szervezők közös köszöntése után
a túravezetők ismertették a további túranapokra
beígért programjaikat.
Az ezt követő két túranapon még szerencsésebbek voltunk az időjárással és csak egy-egy zápor
szakította meg az egész napos szép időt. Pénteken
három különböző nagyságú bakonyi túrán vehettek részt a vasutas sporttársak, míg egy csoport az
Alsó-Szigetközbe – Hédervár és Ásványráró érintésével - az Öreg-Dunához indult.

Aznap 50 fős csoport vett részt csallóközi autóbuszos kiránduláson (Bős: kastély és vízlépcső,
Jóka: a Kis-Dunában cölöpökön álló vízimalom),
délután pedig Vöröskő impozáns és gazdagon
berendezett várának vezetéses meglátogatását
rövid túra követte a Kis-Kárpátokban.
A Bakonyban túravezetőink olyan útvonalakat
választottak, ami nem annyira ismert. Ugyanis a
Dunántúli-Középhegység legnagyobb hegységében szinte mindenki túrázott már. Ezért vittük a
nem annyira közismert helyekre és útvonalakra
vendégeinket. Ilyen volt pl. Télizöld-hegy, Hálóvető-árok, Kőárok, Zörög-hegy, Alsó-Cuhaszurdok.
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A több túravezető kalauzolásával külön kínáltunk
programot az edzett, egésznapos gyaloglást is
bíró hosszútúrásoknak, a középtúrásainknak, illetve a sétálósaknak. Utóbbiakat a méltán népszerű Cuha-völgybe invitáltuk, melyet nem lehet
elégszer végigjárni. A vendégeknek - elmondásuk
szerint - tetszettek ezek a helyek, többen mondták, hogy vissza is fognak látogatni ezekre az
útvonalakra. A Bakonyban ideálisak voltak az
útviszonyok és az időjárásra sem lehet panaszunk. A vendégek, kivétel nélkül bírták a túrákon a tempót, senkivel nem akadt gond.
Szombaton a Sokorói-dombságba két túrát is
szerveztünk. Pannonhalmára Écsen keresztül jutottak el a rövidtúra résztvevői. Pár kilométeres
gyaloglás után a Boldog Mór kilátóhoz értek,
utána pedig Pannonhalmán idegenvezető segítségével megismerkedtek az apátság történetével.
Nagyon színvonalas volt a tárlatvezetés, sok érdekességet tudhattak meg a tagok. A túra végén
egyik túratársunk meghívta a társaságot édesapjához egy pohár pannonhalmi borra, amit nagyon
jó hangulatban fogyasztottak el a vendégek.
A másik sokorói túra a Győr városához tartozó
Ménfőcsanakról indult. A Bezerédj-kastélytól a
Rákóczi-kő és a Kiáltó-hegy érintésével a Nyúliszurdokba. Ez a túra indult a legnépesebb létszámmal: 76 fő volt kíváncsi a Sokoróidombságra és az itt meghúzódó pincékre. Gyönyörű napsütéses időben, jó látási viszonyok mellett gyönyörködhettek a résztvevők a csodás Pannontájban, mert az út nagy része a dombvonulat
gerincén haladt. Mindenkit elbűvölt a táj szépsége, a gyönyörű panoráma úton. A Nyúliszurdokba érve faragott székely-kapuja alatt Bedők Zoltán borosgazda várt minket gulyásle

vessel présháza udvarán és nyúli borral a pincéjében. Sajnos pont egy kiadós zápor zavarta meg az
ebédet, de szerencsére nem tartott sokáig, így
mindenki nyugodtan ehetett, ihatott és pihenhetett. Végül gyalog ment a társaság a nyúli vasútállomásra, szerencsére a Mária Terézia által építtetett templomot is nyitva találtuk, így azt is sikerült megnézni a vendégeknek.
Aznapi
buszkirándulásunkon
a
FelsőSzigetközzel ismerkedhettek a résztvevők: a Dunakiliti duzzasztóhoz és a hallépcsőhöz tett túrát
ízletes gulyásleves elfogyasztása követte, majd
motorcsónakozásra indultunk a varázslatos holtágak közé. Sokan kipróbálták a túrakenu használatát is, zárásként pedig városnézés következett a
közeli Mosonmagyaróváron. Ezután a kitartóbbakkal még kikanyarodtunk a nyúli Bedőkpincébe.
A túrákon kellemesen elfáradt sporttársak estére
ismét az ebédlőben találkozhattak össze. A vacso-

ra elfogyasztása után búcsúesten vehettek részt: a
házigazda győriek rábaközi pereccel, sokorói
borral és házi süteményekkel kedveskedtek a
vendégeknek.
Vasárnap még sokan kisebb csoportokban városnézésre indultak, tucatnyian Lébénybe utaztak a
románkori templom megtekintésére, és hangulatos túrát tehettek a Lébényi gyöngyvirágos erdőben.Bízunk benne, hogy négynapos program
minden résztvevője szép élményekkel és kellemes emlékekkel utazott haza.
A szervezők nevében:
Csuka István szakosztályvezető (Integrál DAC)
(VTSZ HÍRADÓ 2008. június)
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HÉT ÉVTIZEDES A GYŐRI VASUTAS TERMÉSZETJÁRÁS
1946 - 2016
A győri vasutas turizmus megalapítása a II. világháború utáni években történt. 1946 áprilisában dr. Dezséri Kálmán és Józsa László (aki
már korábban bekapcsolódott a természetjáró és a cserkész
mozgalomba) MÁV alkalmazottak elhatározták, hogy megszervezik a
turizmust vasutas munkatársaik és családtagjaik között.
Az alakuló ülésen a szervezõkön kívül még Baraczka József, Dallos
Mária és Sárkány Dénes volt jelen. A megalakulással kapcsolatos
ügyeket dr. Dezséri Kálmán intézte a vasutas szakszervezet sportosztályánál. A megalakult turistacsoport elnevezése: “Gyõri Vasutas Turista Szakosztály” lett. A szakosztály elsõ elnöke dr. Dezséri Kálmán,
az ügyintézõ és túraszervezõ Józsa László volt. 1949-tõl dr. Dezséri
Kálmán Budapestre költözésével új elnöke lett a szakosztálynak Józsa József MÁV dolgozó személyében.
Közben az elnevezés változott, központi szakszervezeti intézkedésre “Törekvés”, majd “Lokomotív” lett
a szakosztály neve. 1953-ban 42 tagot számláltunk.
Az elnök személye 1954-ben változott, két évig Glöczker Rezsõ az Utasellátó vezetõje az elnök, majd õt
Dallos Mária követte, 1958-ban pedig Polgár Aladár MÁV fõraktárnokot választották elnökké. A szakosztály tagjai az egészségvédõ túrák mellett az országos minõsítõ túrákon, különféle túramozgalmakban
is részt vettek. 1956. szeptember 2-án a Törekvés természetjáró csapata a gyõri Városi Testnevelési és
Sportbizottság által rendezett kétfordulós, III. osztályú versenyen az elsõ helyezést szerezte meg.
1959-ben a turisták Józsa László alapító tagot választották a szakosztály elnökének, aki egészen 1993-ban
bekövetkezett haláláig töltötte be ezt a tisztséget.
A “turistacsalád” életében az 1962-es esztendõ hozott sok szép sikert, eredményt. Ezek közül legemlékezetesebbek: a Lokomotiv jubileumi versenyen elért második helyezés, vagy a II. osztályú nõi csapatbajnokságon megszerzett második hely. E korszak legeredményesebb versenyzõi: Pados Éva, Prettenhoffer Gergely, Samodai Elek, Samodai Elekné, Tamási Árpád, Tóth Péter, Cseh Ildikó, Ozora Mónika voltak.
A vasutas természetjárók történetének egy eredményes idõszaka zárult le 1962 végén, mint önálló
természetjáró egyesület megszûnt, a MÁV Dunántúli Atlétikai Club szakosztályaként tevékenykedett a
továbbiakban. A természetjárók mozgalmas élete a korábbi lelkesedéssel folyt tovább. 1966-ban Cseszneken vehették át a II. helyezésért járó díjat a Molnár Ferenc Emlékversenyen, felnõtt kategóriában.
A szakosztályon belül 1971-ben túramotoros csoport is alakult, 11 motorkerékpárral és 19 fõvel. A túrafelelõs Harnisch Zoltán, mûszaki felelõs Oth Alfréd lett. 1973-ban a Megyei Természetbarát Szövetség által
rendezett túraminõsítõ versenyen III. helyezést értek el.
1975-ben 84 tagot számlált a szakosztály, ebbõl 34 a vasutas. Ebben az évben 58 túrán 679 fõvel vettek
részt. 1978-ban szakosztályunk részt vett a Jubileumi Vasutas Kéktúrán és mintegy tucatnyi tagunk szerzett Kéktúra Jelvényt ezekben az idõkben.
Az 1980-as évek eseményei, eredményei sem kevesebbek a korábbiaknál. A szakosztály minden tagja
országos minõsített túrázó, 19 aranyjelvényes természetjáró volt akkoriban a tagok sorában. 1982-ben a
szakosztály 10 sportolója érdemelte ki a turistamozgalom 25 éves emléklapját, 40 éves emléklapot pedig
4 fõ vehetett át, név szerint Józsa László, Földesi Lajos, Kovács László és Molnár Béla.
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Józsa László szakosztályvezetõnek az OTSH fõtitkára aranyjelvényes túravezetõi címet adományozott
1984-ben. Szakosztályunk létrehozásában, majd a turistaélet megszervezésében elévülhetetlen érdemeket
szerzett leghíresebb természetjárónk, Józsa Laci bácsi, aki 1959-tõl 1993-ban bekövetkezett haláláig
vezette a szakosztályt. “Laci bácsi” ezekben az idõkben már a vasutas természetjárók egyik legsikeresebb
és legtapasztaltabb túrázója lett. A kiváló sportember a szervezett turistamozgalom fellendítése érdekében
végzett tevékenységéért számos elismerésben részesült. Azon kevesek közé tartozik, akik “aranykoszorús
természetjáró”, “aranyjelvényes túravezetõ” címmel is rendelkeznek. Az erdõk és a természet védelme
érdekében kifejtett kimagasló és példamutató tevékenységéért a “Társadalmi Erdei Szolgálat” oklevelét
kapta. Szakosztályunk az õ vezetése alatt sok új túraútvonalat létesített, felújított vagy átfestett. Egy
idõben az “Országos Kék Túra” Ötvös – Sümeg közötti szakaszát is õk gondozták.
A 80-as években a szakosztály vezetõségében Józsa László szakosztályelnök mellett helyettesként
Horváth Gábor tevékenykedik, túrafelelõs Szabó István, technikai felelõs Oth Alfréd, versenyfelelõs
Pánczél Csaba és a szakosztály intézõje Józsa Lászlóné volt. 1985-ben, a 40. évfordulós jubileumi felszabadulási túrán is teljesítették a kitûzött feladatokat, legnagyobb létszámmal vettek részt, így I. díjként
elnyerték a díszserleget. Még ebben az évben a Vasutas Kupa nappali tájékozódási verseny II. kategóriájában IV. helyezést értek el.
A MÁVDAC egyesület alakulásának 75. évfordulója tiszteletére – 1987-ben – a szakosztály 4 tagja
(köztük “Laci bácsi”) teljesítette a legnagyobb lélegzetû túramozgalom, az “Országos Kék Túra” 1083
km hosszú útvonalát.
Józsa László a rendszerváltás után a gyõri cserkészélet újraszervezésében is odaadóan közremûködött.
Ennek elismeréseként a Ravazd mellett kialakított cserkésztábor az õ nevét viseli. 1993-ban pedig országos elismerésként a legmagasabb turista kitüntetésben részesült: Dr. Téry Ödön emlékérmet kapott.
Sajnos a díjat átvenni személyesen már nem tudod mert néhány hónappal a díjkiosztó ünnepség elõtt, 85
éves korában a halál elragadta köreinkbõl.
Józsa László halála után 1993-1995. között Tóth István, majd Szabó István (1996-2003) töltötte be a szakosztály-vezetõi tisztséget. 2004 óta Csuka István a szakosztály vezetõje. Az utóbbi években különösen
fellendülõben van a szakosztály mind a beiratkozott létszámot, mind a klubéletet, mind pedig a túrázások
számát tekintve. Az elmúlt évben 130 túranapon, összesen több mint 1700 fõvel vettünk részt. A túrák
során általában gyalogolunk, de kerékpártúrákat és autóbuszos túrákat is rendezünk. A vezetõség és a
közel 20 túravezetõ biztosítja a tagok részére a kirándulások, autóbuszos-, kerékpáros- és gyalogtúrák
szakszerû vezetését.
Szakosztályunk évtizedek óta ott van a Vasutas Természetjárók Szövetsége országos találkozóin és már a
kezdetektõl – 1996. óta – részt vesz a minden év februárjában Miskolcon megrendezésre kerülõ Vasutas
Természetjáró Szakosztályok Vetélkedõjén. Büszkén hirdethetjük eddig elért I., II., III., IV. és V.
helyezéseinket, mert minden alkalommal sikerült a mezõny elsõ felében végeznünk. Rendszeresen részt
veszünk az évenként megrendezésre kerülõ megyei Csillagtúra Versenyeken is, ahol legtöbbször az elsõ
helyen végzünk. Az utóbbi évek folyamán sok tagunk szerzett már VTSZ bronz- és ezüstjelvényt, valamint MTSZ bronz-, ezüst- és aranyjelvényt.
A Gyõr-Moson-Sopron megye Természetjárója jelvényszerzõ túramozgalomban is részt vesznek tagjaink.
A Magyar Természetbarát Szövetség kitüntetésében részesült Szabó István szakosztályvezetõ, Temesi
Ödön és Eõry Dezsõ túravezetõk. Utóbbi több turisztikai témájú füzetet is írt (“Barangolások a Pannonhalmi Dombvidék jelzett turistaútjain”, “Gyalogszerrel a Sokorótól a Szigetközig”, “Szülõföldem a
Sokorótáj”).
Az ország számtalan településébe eljutunk, több országos és nemzetközi rendezvényen rendszeresen részt
veszünk. A hazai utak mellett a környezõ országokba is szervezünk autóbuszos kirándulásokat,
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táborozásokat, gyalogos, magashegyi és kerékpáros túrákat, versenyeket, emléktúrákat, de minden évben
ott vagyunk Szlovákiában a Rákóczi Ünnepségeken is. 2003-tól – a Kék Túra Mozgalom 50 évvel ezelõtti
elindításának tiszteletére – 9 fõvel megkezdtük az “Országos Kék Túra” bejárását.
Megalakulásunk 50-éves évfordulója alkalmából Turisztikai Kiállítást hoztunk létre 1996-ban, mely szakosztályunk történetének, jelenkori eseményeinek bemutatása mellett a magyar természetjáró mozgalom
elõtt is tisztelegni kíván. A létrehozott kiállításnak állandó támogatónk, a gyõri Vasutasok Arany János
Mûvelõdési Háza biztosít helyet, ahol a klubdélutánjainkat is tartjuk keddenként 17 órától. Az egész
évben ingyenesen látogatható kiállításon a természetjárás tárgyi emlékei (régi túrafelszerelések, tájolók,
térképek, túrafüzetek, oklevelek stb.) mellett több mint 100 színes fotón mutatjuk be a turistáink által
felkeresett tájakat, mûemlékeket.
Szakosztályunk életét nem csak a klubdélutánok, hanem a természetbarát filmklubunk vetítései és más
közösségi programok (bálok, gulyáspartik) is színesítik.
2009. november 23-án (az 1946-ban alapított) természetjáró szakosztályunk tagjai közül 44-en
megalapították aGyőri Vasutas Természetjáró Egyesületet.
Az új, közhasznú minősítéssel bejegyzett egyesületbe 2010-től a korábbi szakosztályi tagok mellett
új tagok is beléphetnek és létre hoztuk a pártolói tagsági formát is.
Az egyesület jelenlegi elnöke 2009 óta Csuka István, aki már közel 20 éve részt vesz annak irányításában és a túrák szervezésében.ető
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GYŐRI, RÉPCEMENTI ÉS SOKORÓI RECEPTEK
Káposztaleves

Elkészítés: A tojások sárgáját a cukorral kikeverjük, hozzáadjuk a tejfölt, tehéntúrót, mazsolát,
reszelt citromhéjat és a tojások kemény habbá
vert fehérjét. Hideg zsírral kikent tepsi aljára 3
réteslapot rakunk, és meglocsoljuk zsírral. Rászórjuk a búzadarát, rárakjuk a tölteléket, és befedjük a 4. lappal. Meglocsoljuk zsírral, és átsütjük.

Hozzávalók: 1 füstölt csülök, vagy 30 dkg főzőkolbász ½ kg savanyú káposzta 1 fej vöröshagyma, 1 gerezd fokhagyma 2 evőkanál olaj 1 evőkanál liszt só pirospaprika szemes bors 1 dl tejföl
Elkészítés: A csülköt 1 liter vízben puhára
fõzzük. Ha megfőtt, kivesszük a vízből és kockákra vágjuk. Az apróra vágott hagymát az olajon
üvegesre pároljuk, hozzáadjuk a lisztet, a pirospaprikát és a csülök főzővizével felengedjük. (Ha
kolbásszal készítjük, egy liter vízzel engedjük
fel.) Beletesszük a savanyú káposztát, és ha szükséges még öntünk hozzá vizet. Beletesszük a fokhagymát, a felkockázott csülökhúst, sózzuk, borsozzuk. (Ha kolbásszal készítjük, a felkarikázott
kolbászt adjuk hozzá.) Addig főzzük, amíg a káposzta megpuhul. Tálaláskor

Rábaközi perec
Hozzávalók: 10 tojás 1 kg sima liszt 60 db édesítő szer 1 dkg vaníliás cukor 5 dkg margarin 6
gramm szalakáli 1 késhegynyi hamuzsír (gyógyszertárban kapható kálium-karbonát) 4 cl rum
Elkészítése: A tojásokat habosra verjük, a liszt
kivételével a hozzávalókat belekeverjük. A lisztet
addig adagoljuk hozzá, amíg pogácsatészta állagú
nem lesz. Húsdarálóval simára daráljuk, majd
lefedve 1/2 órát állni hagyjuk. 17–20 dkg tésztából formázzuk a pereceket, majd kifőzzük 90
fokos vízben 15–20 percig. Hideg vízben megfürdetjük és hagyjuk kihűlni a perectésztát. Ezután 24 órán át állni hagyjuk, majd gőzben, 270
Celsius-fokon 25–30 percig sütjük. fokos vízben
15–20 percig. Hideg vízben megfürdetjük és
hagyjuk kihűlni a perectésztát. Ezután 24 órán át
állni hagyjuk, majd gőzben, 270 Celsius-fokon
25–30 percig sütjük.

Ganca
Hozzávalók: 2 kg krumpli 30-35 dkg rétesliszt só
bors szerecsendió olaj vagy meleg zsír-a szaggatáshoz
Elkészítés: A krumplit annyi vízben teszem fel
főni, amennyi ellepi. Ha megfőtt, a vizében megtörjük, ízesítjük és belekeverjük a lisztet, amivel
folyamatosan kavarva addig főzzük kis lángon,
míg szép, krémes állagú nem lesz.
Győri sertéssült

Paprikás kattancs

Hozzávalók: 600 g sertéscomb 50 g zsír 1 dl fehér bor 100 g lecsó só bors fokhagyma paprika
köménymag
Elkészítés: Besózzuk a húst, tepsibe rakjuk, leöntjük forró zsírral, aláöntjük a bort, majd puhára
sütjük. Ha kész, felszeleteljük. Lecsót megmelegítjük, teszünk bele egy kevés pirospaprikát, köménymagot, szétnyomkodott fokhagymát, ráöntjük a hús levét, felforraljuk, és ráöntjük a húsra.

Hozzávalók: 1 kg búzaliszt 1 dl langyos tej 2-3
dkg élesztő 5-6 tojás sárgája csipetnyi só 0, 1 dkg
cukor kevés vaj vagy zsír A töltelékhez: 12 dkg
őrölt fűszerpaprika kevés olaj só. A paprikát az
olajjal összekeverjük, hogy a kalácsból ki nem
folyjon.
Elkészítése: Az élesztőt megfuttatjuk. A hozzávalókat összegyúrjuk lágy tésztává. Addig dagasztjuk, míg a tészta hólyagos nem lesz. Langyos
helyen kelesztjük. Ha megkelt, kinyújtjuk, és
megkenjük a fűszerpaprika, olaj és só keverékével. A tésztát feltekerjük, hasonlóan a mákos kalácshoz. Tetejét megkenjük a kevés tojással. Legtöbbször tejfeles bablevessel együtt fogyasztották. Készítették kifli alakban is. Ritkábban cukorral is ízesítették.

Kisalföldi túrós rezgős recept
Hozzávalók:1 csomag réteslap 6 tojás 400 g cukor 4 dl tejföl 800 g tehéntúró 100 g mazsola 50 g
búzadara citromhéj zsír
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TUDOD-E ?
van különösen jó helyen Győrben, mert a megyeszékhely az egyetlen magyarországi település,
mely olimpiai bajnok polgármesterrel büszkélkedhet? Borkai Zsolt, Győr polgármestere 1988ban a szöuli olimpián nyert aranyérmet, amikor
sérüléssel bajlódva is 10 pontos gyakorlatot mutatott be lólengésben. Nem véletlen, hogy Győrt a
sport egyik magyarországi fellegváraként emlegetik.

Tudod-e, hogy gyakran keveredik az emberek
fejében, hogy Győrt a „vizek” vagy a „folyók”
városaként hívják-e? A négy folyó (Rába, Rábca,
Mosoni-Duna, Marcal) találkozásánál fekvő Győr
fantasztikus hangulatát és csodálatos természeti
adottságát éppen az adja, ahogyan folyói szelíden
átölelik a belvárost, és mindenkit folyóparti sétára
csábítanak. Győrt ezért évszázadok óta a „folyók
városának” emlegetik, nem összekeverendő a
„vizek városával” !

Tudod-e, hogy Győr városa ad otthont az Audi
magyarországi gyárának? Az Audi a világ egyik
legnépszerűbb autógyártója, németországi központja Ingolstadtban található. 2008 óta a német
város is egyike a megyeszékhely 10 testvérvárosának. Az Audi Hungaria Motor Kft. több mint 10
ezer embernek ad munkát Győrben, a világ legnagyobb motorgyárában, ahol az Audi A3
Limousine és immár az A3 Cabriolet sorozatgyártása is csatlakozott a TT sportautóhoz, melyet a
világon egyedül Győrben szerelnek össze. 2013ban már az ötszázezredik TT autócsoda gördült le
a gyártósorról.

Tudod-e, hogy Győr városának történetében az
egyik leghíresebb fogoly – a Rákóczi Ferenc utcai régi városháza börtönében – Jókai Mór regényhősnője a „Lőcsei Fehér Asszony”, Korponainé Géczy Julianna volt? A kémkedéssel vádolt
asszonyt hosszadalmas bírósági eljárást követően
1715. szeptember 25-én, 11 órakor az akkori győri vár piacán, a mai Széchenyi téren végezték ki.
A hóhér a tömegek szeme láttára bárddal ütötte le
szép fejét.
Tudod-e, hogy Győr városa 14-ben ünnepli
egyik büszkeségének a legendás Győri Balettnek
a 35. születésnapját? A Győri Balett Markó Iván
és az Állami Balettintézet akkor végzett növendékeinek alapításával jött létre. Sikert sikerre
halmoztak, és halmoznak ma is, hiszen a Győri
Balett napjainkban Kiss János, korábbi alapítótag
vezetésével, a világ minden pontján öregbíti hazánk, és Győr városának hírnevét. 2013 óta egyedüli vidéki társulatként „Nemzeti” minősítést
viselhet.

Tudod-e, hogy mit jelent, hogy Győr az ú.n.
„Aranyháromszögben” található? Bécs, Budapest
és Pozsony között szinte félúton, autópályák
szomszédságában fekszik a kisalföldi megyeszékhely, amely talán kitűnő földrajzi adottságainak köszönheti, hogy Magyarország legprosperálóbb nagyvárosává nőtte ki magát. Négy reptér
(bécsi, budapesti, pozsonyi és közvetlenül a város
mellett fekvő péri reptér) és a gönyűi kikötő garantálja, hogy földön, vízen és levegőben is biztonságban megérkezzünk a Találkozások városába.

Tudod-e, hogy Karl May minden idők legtöbb
könyvet eladó német írója Xántus Jánosról mintázta Old Shatterhand alakját, akinek a nevét
Győrben állatkert is őrzi? A levél, amelyben ehhez a nagy utazó és felfedező engedélyét kéri, ma
is megtekinthető a Karl May Múzeumban Drezdában. A Winnetou-történetekben nagy szerepet
kap egy bizonyos Henry-karabély, aminek John
Xantus névvel ellátott ezüstözött változata jelenleg a Széchenyi téri várostörténeti múzeumban
látható.

Tudod-e, hogy nem véletlen, hogy Győrben rendezik meg a Fröccsfesztivált? Jedlik Ányos győri
bencés szerzetes először a szikvíz nagyüzemi
terjesztésében és palackozásában alkotott nagyot.
Mindezek után a szódavizet, akkor még megdöbbentő módon borral kombinálta, így a fröccs feltalálójaként is bevonult a történelembe. Tette
mindezt egy legendás fóti szüret alkalmával, barátai Vörösmarty Mihály, Czuczor Gergely és
Fáy András.

Tudod-e, hogy a Győrkőcfesztivál keretein belül
megrendezésre kerülő Győrkőc Olimpia azért is
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