
2022. szeptember 9. 9

• 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

Szeptember 23. 15. óra, útvonal kb. 30 km
KERÉKPÁROS TÚRA 
Árkád-parkoló, vagongyári emlékhely – Stádel Gépgyár – Zeiss-gyár – Dunaszeg
Stabilmotor-gyűjtemény megtekintése 
Regisztráció szeptember 16-ig: who@gyor-ph.hu, 96/500-582

ELŐZETES REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT INGYENES PROGRAMOK
Szeptember 18-án és 19-én
UTAZÁS NOSZTALGIABUSSZAL 
(Ikarus 55 „faros busz”)
Indulás a városháza mellől 15, 16 és 17 órakor. 
Előzetes regisztráció szükséges: volantourist@volanbusz.hu

Szeptember 16. péntek
A KULISSZÁK MÖGÖTT – a Volánbusz Zrt.
Ipar utca telephelyének látogatás autóbusszal
Indulás a városháza mellől 16 és 18 órakor. 
Előzetes regisztráció szükséges: volantourist@volanbusz.hu

Ipartörténeti gyalog- és kerékpártúrák a győri önkormányzat WHO Egészséges
Városok Programirodája és a Győri Ipartörténeti Alapítvány szervezésében  

Szeptember 22. 15 óra, útvonal kb. 5 km
GYALOGTÚRA
Rába MVG VJ – Légszeszgyár – Szeszgyár – Ágyúgyári Munkástelep – MÁVAG-
gyár – Ágyúgyár – Cardo Bútorgyár – Lenszövő – Rábatext 

Agyőri német–magyar talál-
kozások iskolájában ünne-

pélyes keretek között nyitották
meg a 2022/23-as tanévet. Anne
Andereya, az intézmény új igaz-
gatónője, aki szeptembertől egy
évre veszi át az iskola vezetését,
köszöntötte a jelenlévőket és
örömét fejezte ki, hogy az iskola-
közösség mellett a politikai és
gazdasági szféra számos szerep-
lője is elfogadta a meghívást.

Az évnyitó főszereplői, a két első
osztály kisiskolásai a német ha-
gyományokhoz híven osztályfő-
nöküktől színes óriástölcsért,
Schultütét kaptak, amelyben szá-
mukra apró meglepetéseket rej-

ÜNNEPÉLYES ÉVNYITÓ AZ AUDI
HUNGARIA ISKOLAKÖZPONTBAN

tettek el. A német és magyar első-
sök együtt, a német előírásoknak
megfelelően fognak tanulni. Az in-
tézményben jelenleg több mint
700 magyar és német
gyermek/tanuló nevelése-oktatá-
sa zajlik, amely keretében különös
hangsúlyt fektetnek a magas szin-
tű nyelvoktatásra, valamint a ter-
mészettudományos tantárgyakra.
A nyári szünet ideje alatt több je-
lentős beruházás is kezdődött,
melyek a fenntartó közalapítvány
támogatásával hamarosan meg-
valósulhatnak. (x)


