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Szöveg éS fotó: XantuS-állatkert

A tapírok története a győri állatkert-
ben 2003-ban kezdődött. Ekkor költö-
zött ide Mandula, a vágott szemű tíz
hónapos tapírlány. Hogy ne érezze
magát egyedül, az ő párjául érkezett
Mogyoró, a tapírfiú. Ahogy azt mon-
dani szokták: szerelem volt első látás-
ra a két tapír között.

Mandula és Mogyoró igen gondos
szülőkké váltak. Szépen nevelik kölykei-
ket, és azóta is nagyon szeretik egymást.
A család jelenleg öt tagból áll, a szülők
mellett két fiúgyermek és egy tündéri kis-
lány, Fahéj lakik a Dél-Amerika kifutóban.
Szelíd természetük miatt a gyerekek is
bemehetnek kifutójukba, és a gondozók
felügyelete mellett, megvakargathatják
az állukat és a hasukat, mert ezt nagyon
imádják. Ekkor, mint a kutyák lefeksze-
nek, és a hasukat is oda tartják egy kis ké-
nyeztetésre. A napi foglalatosságaik közé
tartozik a fürdés és a dagonyázás is,
amely a rövid szőrrel borított bőrük védel-

A Belváros felőli hídfőnél dilatáció
cseréje, illetve egyéb útpályát
érintő karbantartási munkák mi-
att lezárják a Petőfi hidat július 7-
én, pénteken 8:30-tól július 12.,
szerdán 24 óráig.

A dilatáció cseréje, sóvédelmi
bevonat lokális javítása, akna-
fedlap szintre emelése érinti a
mindkét oldali járdát és kerék pár -
utat is – egy időben csak az
egyik oldali járda/kerékpárút
lesz zárva, míg a másik oldal a
gyalogosok számára járható
lesz. A kerékpárutat ideiglene-
sen megszüntetik és kizárólag
gyalogosan, illetve kerékpárt tol-
va lehet majd közlekedni a nem
lezárt oldalon – tájékoztatott
Máthé-Tóth Péter, a győri Útke-
zelő Szervezet szóvivője.

A tapírcsalád nyári napjai

mét szolgálja, többek között a külső para-
ziták ellen. A család kedvence a délutáni
alma és répa csemege. Miután megtöm-
ték a hasukat, hatalmasat szunyókálnak
a kifutó árnyékos területein.

Ezeknek a pillanatoknak a látogatóink
is részesei lehetnek, ha eljönnek, és részt
vesznek új, különleges és ingyenes prog-
ramunkon. A „KalandoZoo” egy olyan

Lezárják
a Petôfi hidat

látványetetésekkel színesített állatkerti
vezetés, amely idő alatt többek között a
tapírokat is megeteti a kollégánk, és köz-
ben sok érdekes információt is megtud-
hatnak tőle az érdeklődők. Mindennap
délelőtt és délután is indul a kaland.

További információkat a honlapun-
kon találhatnak: www.zoogyor.com

Jöjjenek el, és kalandozzanak velünk!
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a személyes adatkezelés teljes
körét meghatározza. Részlete-
sen dokumentálni kell a kamera
és beléptetőrendszerek, az infor-
matikai eszközök üzemeltetését,
valamint a munkavállalói adatok
kezelésére, a honlap- és webáru-
ház-üzemeltetésre, illetve a kö-
zösségi oldalakon elhelyezett
reklámokra, hírlevelekre vonatko-
zó adatkezelést is. Sokszor, pél-
dául a vállalkozásoknál és társas-
házaknál gyakran alkalmazott ka-
merarendszerek esetében az
adatvédelmi hatóságnál történő
nyilvántartásba vétel nélkül az
adatkezelés meg sem kezdhető.
Ezt sokan most figyelmen kívül
hagyják, osztotta meg tapaszta-
latait a jogász.

Jövőre életbe lép az unió adat-
védelmi rendelete, mely számos
területen hoz jelentős változást. Dr.
Erős László szerint ez a rendelet az
összes uniós tagállamra vonatko-
zó, egységes mechanizmust alkal-
maz. Egyes adatkezelési művele-
tek bevezetése előtt adatvédelmi
hatásvizsgálatot kell lefolytatni, és
a rendelet alapján sok esetben
adatvédelmi tisztviselőt kell kine-
vezni egy vállalkozásnál vagy köz-
intézménynél. Neki lesz a feladata
az adatvédelemmel kapcsolatos
minden ügy intézése, így egy adat-
védelmi incidens hatóságnak tör-
ténő bejelentése is. Új kötelezett-
ség az „elfeledtetéshez való jog”

biztosítása, mely kimondja, hogy
egy nyilvánosságra hozott szemé-
lyes adatot kérésre az adatkezelő
oly módon köteles törölni, hogy
később nemcsak az adatok má-
sodpéldányai, de az arra mutató
linkek is elérhetetlenné váljanak. 

Véleményem szerint – emelte
ki a szakember – ez jelentős válto-
zást hoz az online felületek adatke-
zelésében. Nagymértékben nö-
vekszik a hatóság által kiszabható
bírság nagysága, mely a kötele-
zettségek megsértése esetén
akár húszmillió euró, vagy az előző
évben generált teljes pénzügyi for-
galom négy százalékát kitevő bün-
tetéssel is járhat. Ekkora mértékű
bírság kilátásba helyezése szinte
bizonyos, hogy pozitív változást

hoz a szabá-
lyok betartá-
sában.

Dr. Erős
László azt ta-
nácsolja, ha
úgy véljük,
visszaéltek
személyes

adatainkkal, akkor forduljunk az
adott intézmény vagy vállalkozás
adatvédelemért felelős vezetőjé-
hez, és kérjük el az adatvédelmi
szabályzatot vagy nyilatkozatot,
melynek világosan, jogi szaknyelv
mellőzésével kell tartalmaznia az
egyes területekre vonatkozó adat-
védelmi szabályokat.

Amennyiben nem kaptunk
megnyugtató választ, adatvédelmi
területtel foglalkozó szakértő nyújt-
hat segítséget. Súlyos sérelem
esetén természetesen közvetlenül
a Nemzeti Adatvédelmi és infor-
mációszabadság Hatóság részére
is tehető bejelentés, mely kivizsgál-
ja a panasz jogosságát.

Szerző: gy. P.
fotó: o. jakócS Péter

Az új, európai uniós adatvé-
delmi rendelet 2018-as ha-
tályba lépésével a szemé-
lyes adatok védelme ki -
emelten fontos lesz a követ-
kező időszakban. Olyan fo-
galmakkal kell megismer-
kednünk, mint például az el-
feledtetéshez való jog.

Dr. Erős László adatbiztonsági és
adatvédelmi szakjogász segítsé-
gével értelmezzük az alapfogal-
makat, a jelenlegi jogszabályi kör-
nyezetet és a jelentős változások
irányait. A szakember szükséges-
nek tartotta, hogy mindenekelőtt
az alapfogalmakat tisztázzuk. 

Személyes adat gyakorlatilag
bármely adat, amelyből egy
konkrét személy beazonosítható.
Személyes adatnak tekinthető
egy vállalkozásnál a munkaválla-
ló neve, címe, születési adatai, de
akár a használatában lévő számí-
tógép iP címe is, hisz egy adott
felhasználói időponthoz rendel-
ve, a munkavállaló személye
könnyedén beazonosítható. Az
adatvédelmi szabályozás a ma-
gánszemélyek otthoni adatkeze-
lésén kívül minden vállalkozásra
vonatkozik, hívta fel a figyelmet
dr. Erős László, aki szerint renge-
teg a tévhit a személyes adatok
kezelésével kapcsolatosan. 

Sokan internetről letöltött nyi-
latkozatok alapján egy A4-es pa-
pírral kívánnak eleget tenni az
előírásoknak, és csak a hatóság
ellenőrzésekor szembesülnek a
valós törvényi kötelezettséggel.
Ezzel szemben egy vállalkozás-
nál lefolytatott adatvédelmi audit

Új kötelezettség 
lesz az elfeledtetéshez
való jog

Kiemelten fontos lesz
a személyes adatok védelme
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„A sportba befektetni azt jelenti,
hogy az emberi fejlődésbe fekte-
tünk be!” – szól az innosport kon-
ferencia egyik jelmondata. A me-
gyei kamarában jól tudják ezt.
Nem véletlen, hogy az eYOF ide-
jén, július 27-én rendezik meg az
ingyenesen, regisztrációval láto-
gatható nemzetközi eseményt.

„A kamara konferenciája jó példája annak,
hogyan lehet az innovatív gondolatokból
üzletet csinálni, és a pénz hogyan segíthe-
ti a sportot, a sportolókat, a sportegyesü-
leteket azzal, hogy további innovációkat
támogat” – mondja az esemény főszerve-
zője, Félhelyesné Zubonyai Judit. 

A megyei kamara és az Enterprise
Europe Network által szervezett, az Eu-
rópai Unió társfinanszírozásában meg-
valósuló konferencia meghívott vendé-
ge Király Gábor. A túlzás nélkül világhí-
rűnek mondható kapust most legendás

mackója nélkül láthatják majd. De a ru-
hadarab biztos szóba kerül, hiszen ez is
egyfajta innováció volt az Eb-n. és hogy
miért, az ki fog derülni a konferenciához
kapcsolódó beszélgetésből.

A sportinnováció sokkal szélesebb
kört mozgat meg, mint azt elsőre gon-

Innosport konferencia 

Király Gábor, Red Bull, 
Teqball és a sportinnováció

Győr Belvárosában az üzletek, a
szolgáltatók és a vendéglátók
nem adják fel a vásárlókért folyta-
tott versenyt. A megyei kereske-
delmi és iparkamara segítségével
alapított Győri Bevásárló utcák
Alapítvány eddigi leglátványo-
sabb akcióját indítja az európai if-
júsági Olimpiai Fesztivál idején.

„A kamara által alapított alapítvány kura-
tóriumához fordultam ötletemmel, hogy
öltöztessük EYoF-pólóba a győri Belvá-
ros boltjaiban dolgozókat” – meséli ober-

tolné Horváth Tímea, a Győri Bevásárló
Utcák Alapítvány kuratóriumi elnöke.

„Az ötlet tetszést aratott az önkor-
mányzatnál is. A város megszervezi
ezt a nagyszerű eseményt, mi pedig
partnerei lehetünk, kihasználva az
EYoF nyújtotta lehetőségeket. A ke-
reskedelmi és iparkamara összefogja

9024 Gyôr
Kálvária u. 4—10.

Információ
és megrendelés:
+36 70/365-7011

E-mail:
mbkablak@gmail.com

AJTÓ—ABLAK
Mûanyag nyílászárók széles
választékban, egyedi méretben is!
Szállítás akár 5 nap alatt!

n Mûanyag ablakok és ajtók
n Külsô- belsô párkányok
n Fix és rolós szúnyoghálók
n Mûanyag, ill. ALU redônyök
n Ingyenes helyszíni felmérés
n Bontás, beépítés

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-
igénylési lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat az
egyszerû finanszírozástól
a teljes flottakezelésig.

Autóban az ember

Akár EZT IS BÉRELHETI Tôlünk!

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-30/235-9911 • +36-70/427-6000

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

dolnánk: „A TEQBALL asztal, az X-
Body edzőruha és módszer, az Attrec-
to sportalkalmazásai bejárták a vilá-
got. Egy győri diáklány a koppenhágai
egyetemen biomimetikus anyagterve-

zéssel próbálja a
sportruházat alap-
anyagait megújíta-
ni. A Quantum Le-
ap start-up cége-
ket keres és segíti
fejlődésüket. Kivá-
ló magyar, győri
sportfejlesztések
léteznek, érdemes
megismerni őket,
mert könnyen le-
het, hogy milliók

számára teszik még élvezetesebbé a
sportot.” (x)

Király Gáborral is találkozhatnak
azok, akik regisztrálnak előre 
a gymskik.hu honlapon
a konferenciára. A regisztráció
gyors és ingyenes! 

Abban, hogy ma ilyen nagy
üzlet a sport, óriási része van
a folyamatos innovációnak és
fejlesztéseknek, amelyek gyôri 
vállalkozásokhoz is kötôdnek

Gyôrtôl kaptak lehetôséget, ki is használják
a kereskedôk és vendéglátók

KAMARAI
PROGRAM

Belvárosi üzletek
EYOF egyenpólóban?

a belvárosi önkéntes kamarai tagokat
és regisztrált vállalkozókat.”

A belvárosi kereskedők összefogá-
sa, közös érdekeik felismertetése
nem egyszerű történet. Most azon-

ban úgy tűnik, a kamara, az alapítvány
és Győr városa olyan egységet alkot,
amely mindenkinek hasznot hozhat. 

„Győr fejlődik, ám a fejlesztésben
nekünk, vállalkozóknak is részt kell
vennünk. Nem elég csak panaszkod-
ni, nincs forgalom, vendég, ügyfél. Fel
kell ismerni a lehetőséget és élni vele!”
– mondja még obertolné.

Az akció nyilvános sajtótájékoztatóját
július 10-én tartják a csónakos szobor-
nál 12.30-kor. ott jelentik be, hány vállal-
kozás csatlakozott a felhíváshoz, hogy
munkatársai EYoF-pólóban dolgozza-
nak a nemzetközi esemény idején. (x)

A kezdeményezés
tisztelgés az ifjúsági 
sportverseny elôtt,
másrészt figyelem-
felhívás arra, hogy 
a belvárosi üzletek
kiváló és jó ár-érték
arányú árukkal
várják a vásárlókat

Obertolné Horváth Tímea
alapítványi elnök
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moDErN Városok ProgrAm FEjLEsZTés

Szerző: PaPP zSolt
fotó: o. jakócS Péter

Borkai zsolt a nyár előtti utolsó
közgyűlésen jelentette be, hogy
páternoszter piroskát nevezi ki
polgármesteri biztosnak, aki-
nek a feladata a modern Váro-
sok programban megfogalma-
zott fejlesztések előkészületei-
nek koordinálása lesz.

orbán Viktor miniszterelnök és Borkai
Zsolt polgármester április 28-án írta
alá a Modern Városok Program kereté-
ben azt a megállapodást, amely a kö-
vetkező évek legfontosabb, államilag
támogatott fejlesztéseit tartalmazza.

„Az elmúlt héten megjelent az a kor-
mányhatározat, amely a program győri
fejlesztéseihez már konkrét időponto-
kat is rendel. Ez egyrészt örömteli,
másrészt pedig egy újabb nagy feladat
kezdete, hiszen itt olyan beruházások-
ról van szó, amelyek a város fejlődését
hosszú távon is befolyásolják. Gondos
előkészítő munka szükséges ahhoz,
hogy a tervezett projektek a lehető leg-

Az Audi Hungaria szerszám-
gyára 15 ezer négyzetméterrel
és négy új, egészen 2.500 ton-
náig terjedő préserővel bíró
présgéppel bővült. ezzel pár-
huzamosan a járműfejlesztés
szakterülete is szélesítette
vizsgálati portfólióját a teljes
járművek és alkatrészek tesz-
telésére szolgáló újabb vizsgá-
lóberendezésekkel.

„A jövőben is szeretnénk hosszú tá-
von versenyképesek maradni, ezért
tovább bővítettük két üzleti területün-
ket, a szerszámgyárat és a műszaki
fejlesztést. A motorok és járművek
gyártása mellett ez a két tevékeny-
ség kiemelkedően fontos kompeten-
ciaterület számunkra” – mondta Pe-
ter Kössler, az Audi Hungaria Zrt.
igazgatóságának elnöke.

A szerszámgyár bővítésének so-
rán az exkluzív szériagyártás nagy
rugalmasságú, standardizált gyártó-
cellákkal, valamint két nagy teljesít-
ményű préssel bővült, így már ösz-
szesen öt présgép dolgozik a terüle-
ten. A szerszámgyártás területén
szintén két új prést helyeztek üzem-
be, így jelenleg ott is összesen öt
nagy teljesítményű présgép műkö-
dik. Ezenkívül itt állították üzembe a
Volkswagen Konszern első nagyse-
bességű megmunkáló központját, li-
neáris hajtástechnológiával az inno-
vatív és hatékony gyártási folyama-
tok támogatására. 

Az Audi Hungaria szerszámgyárá-
ban a 2005-ös alapítása óta nem
csak szerszámok készülnek a prés- és
karosszériaüzemek számára, hanem
részegységek és karosszériaelemek is
az Audi- és Volkswagen Konszern ex -
kluzív és sportmodelljeihez. Jelenleg
a szerszámgyár 650 munkatársa több
mint 50 ezer négyzetméteren gyárt
termékeket az egész Volkswagen
Konszern számára. 

A járműfejlesztés is tovább bővítet-
te kompetenciáit. A komplett jármű-
vek és alkatrészek tesztelésére újabb
vizsgálóberendezéseket helyeztek
üzembe: egy Magyarországon egye-
dülálló járatópadon az Audi Hungaria
szakértői teljes járműveket vizsgálnak
az energiamenedzsment, szilárdság-
tan és akusztika szempontjából. A
teszteléshez egy szimulált úton a jár-
műveket akár 280 km/h-s sebesség-
re tudják felgyorsítani anélkül, hogy
egy métert megtennének.

Elismerésnek és nagy kihívásnak tartja
megbízatását a polgármesteri biztos

magasabb színvonalon tudják szolgál-
ni a győrieket” – fogalmazott lapunk-
nak Borkai Zsolt. Hozzátette, ennek
megfelelően, bár személyesen felügye-
li az előkészületeket, a feladat komple-
xitása miatt az operatív munkára pol-
gármesteri biztost nevez ki, méghozzá
a Humánpolitikai Főosztály eddigi ve-
zetőjét. „Aki ismeri Piroskát, az tudja,
hogy precíz, pontos, megbízható és
határozott. Azért őt választottam, mert
régóta dolgozunk együtt, és ez idő
alatt megtapasztalhattam, hogy maxi-
málisan alkalmas erre a feladatra.”

„Először nagyon meglepődtem, vi-
szont örültem is polgármester úr fel-
kérésének, hiszen ez a feladat egy-
részt óriási kihívás, másrészt pedig

egy olyan meg-
t i s z t e l t e t é s ,
amely csak olyan
embert ér, aki-
ben megbíznak”
– válaszolta kér-
désünkre Páter-
noszter Piroska.
Hozzátette, ápri-
lis végén, amikor
orbán Viktor és

Borkai Zsolt aláírta a megállapodást,
maga is ott ült a teremben, és öröm-
mel hallgatta, hogy az elkövetkező
években milyen jelentős beruházások
valósulnak meg a városban. „Akkor
persze egyáltalán nem gondoltam,
hogy mindennek valamilyen formá-
ban részese lehetek. A megjelent kor-
mányhatározat azonban tovább konk-
retizálta a megállapodásban foglalta-

kat, így a polgármester úrral már
együtt elemeztük a várható feladato-
kat, átbeszéltük az előttünk álló fej-
lesztéseket.” Páternoszter Piroska el-
mondta, lehetőséget kapott arra is,
hogy a feladatra külön csapatot állít-
son fel, jelenleg is azon dolgozik, hogy
szeptemberre egy szakmailag kompe-
tens, elhivatott gárda álljon készen.

A polgármesteri biztostól azt is tu-
dakoltuk, miként érinti, hogy a feladat
mellett le kell mondjon a Humánpoliti-
kai Főosztály vezetéséről. Mint mond-
ta, hosszú ideje dolgozik a területen,
régóta foglalkozik Győr szociális és
egészségügyi kérdéseivel, így termé-
szetes, hogy erős érzelmi kötelékek fű-
zik nem csak az ágazathoz, de szemé-
lyekhez is. „Ezért egyrészt nem köny-
nyű a búcsú, másrészt viszont tudom,
hogy Borkai Zsolttal és dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármesterrel közösen
olyan szakmailag megalapozott rend-
szert építettünk fel, olyan szakembe-
rek dolgoznak a területen, hogy biztos
lehetek benne, a jó működés továbbra
is garantált. Emellett persze a jövőben
is számíthatnak rám, fordulhatnak hoz-
zám a kollégák. Az új megbízatásom
azonban – úgy érzem – a közigazgatá-
si pályám csúcspontja, amit szeretnék
legjobb tudásom szerint ellátni. Ehhez
persze fontos a jó együttműködés, így
például a helyi és az országgyűlési
képviselők együttműködésére is szá-
mítok, és magam is erre törekszem, hi-
szen közös a célunk, ez pedig nem
más, mint Győr fejlődése” – zárta Pá-
ternoszter Piroska.

Bôvítette
szerszámgyárát
az Audi

Páternoszter Piroska
fogja össze
a Modern Városok Program
elôkészületeit 
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Vállalatunk az 1951-ben alapított Gyôr- és Vidéke Sütôipari Vállalat jogu-
tódja, több, mint 60 éves szakmai múlttal rendelkezik. A termékportfólió na-
gyobb részét a szendvicskenyerek és kalácsok, valamint az egészségtudatos
táplálkozást támogató termékek teszik ki, melyeket két telephelyen, Gyôrben
és Miskolcon gyártunk. Vállalatunk hosszú évek óta a magyar sütôipari piac
meghatározó szereplôje. Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, alapvetô ér-
tékeink közé tartoznak az innovációs készség, a megbízhatóság és kollegáink
magas szintû elkötelezettsége.

Nemzetközi háttérrel rendelkezô élelmiszeripari 
vállalat munkatársat keres az alábbi pozíciókba:

pék, gépkezelô, 
sütôipari betanított munkás.

TMK részlegünkbe 
villanyszerelô és lakatos.

Pályakezdôk jelentkezését is várjuk!

Versenyképes bérezést és juttatásokat kínálunk. 

Amennyiben állásajánlatunk felkeltette érdeklôdését és szeretne hozzánk
csatlakozni, kérjük jelentkezzen a 96/513-514 telefonszámon vagy

küldje el fényképes önéletrajzát bérigénye megjelölésével az alábbi email címre:
karrier@ceressuto.hu

„Minden ízében életrevaló”

Csatlakozzon Ön is a Ceres csapatához!

Szerző: koloSzár tamáS
fotó: marcali gábor

Felújították Bak imre Felhő című köztéri al-
kotását, amely 1976 óta díszíti a móra Fe-
renc Általános iskola és szakgimnázium
előtti teret. Az akkor atal alkotó azóta ne-
ves művész lett, Kossuth-díjas, munkácsy-
díjas és a Nemzet művésze.

Bak imrét a felújított alkotás előtt Radnóti ákos al-
polgármester, a körzet önkormányzati képviselője
és Grászli Bernadett, a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum igazgatója köszöntötte, aki 41 év
után nézett szembe ismét köztéri alkotásával.

„Nekem is furcsa ennyi év után szembesülni a
munkámmal, jó érzés, hogy nem kell szégyellnem”
– fogalmazott a mester, aki felidézte azt is, annak
idején negyvenen indultak a pályázaton, ő lett a
nyertes, s másfél évig dolgozott a Felhőn, amelyet
velencei üvegmozaikból készített.

Bak imre elmondta azt is, nem volt kalandoktól
mentes az alkotás. Az a teherautó ugyanis, amelyik
az üvegmozaikokat szállította, festéket is vitt, az pe-
dig ráborult a dobozokra.

„Családi házban laktam, hetekig locsoltam a
kertben a mozaikokat, szerencsére a festék nem
okozott maradandó károsodást” – emlékezett visz-
sza a művész az alkotás körülményeire.

fotó: o. jakócS Péter

„Ne hanyagoljuk el értékeinket, hanem
tartsuk karban, s újítsuk fel őket” –
mondta dr. Somogyi Tivadar alpolgár-
mester, aki a Damjanich utcában átadta
a felújított játszóteret. „Egy helyi válasz-
tópolgár kérte, hogy hozzuk rendbe ezt
a játszóteret” – emlékezett vissza a
munkálatok kezdetére az alpolgármes-
ter, aki egyben a városrész önkormány-
zati képviselője is. Hozzátette: a meglé-
vő és még jó állapotban lévő játékokat

Megújult a Felhô

Megtudtuk azt is, az akkori városi tanács, mint
kiíró, a köztéri alkotás méretét, funkcióját és anya-
gát jelölte meg, minden másban szabad kezet kap-
tak a pályázók. Hogy volt-e akkoriban ünnepélyes
avatás, nem tudjuk, az azonban biztos, erre az alko-
tót nem hívták meg.

További érdekesség, hogy a mesternek ez az
egyetlen köztéri alkotása. Festőművészként és gra-
fikusként alkotott, s jutott fel a csúcsra. Minden
olyan díjat megkapott, amit egy alkotó megkaphat.

A restaurátorok, Sipeki Zoltán és Szabadvári At-

tila kiváló munkát végeztek, Bak imre is elismerően
nyilatkozott a felújítás végeredményéről.

Radnóti ákos a felújítás alkalmából rendezett
sajtótájékoztatón elmondta, nem élt még akkor,
amikor a Felhőt az újonnan épült Móra-iskola
előtt felállították. Az alkotót dicséri, hogy műve
41 év után is Adyváros ékessége. Az alpolgár-
mester beszélt arról is, Győr továbbra is törekszik
arra, hogy fiatal kortárs alkotók műveivel díszítse
a várost, miként arra is, hogy a már meglevőket
felújítsa, mint most a Felhőt.

Gyôri Bak Imre egyetlen köztéri alkotása

Felújították a játszóteret 
a Damjanich utcában

biztonságossá tették, felújították, újakat
is hoztak, és padokat helyeztek ki. Dr.
Somogyi Tivadar szerint a közeli óvoda
is indokolta, hogy a környék gyerekei jó
körülmények között tudják eltölteni ide-
jüket. A környező házakban ugyan nem
fiatal párok, hanem idősebbek laknak,
ők viszont az unokájukat hozzák le, a
gyerekek épsége érdekében teljesen
körbekerített játszótérre.

A felújítás négy és fél millió forintba ke-
rült, ezt a képviselői keretből és a Győr-
Szol Zrt. támogatásából teremtették elő.

A Kossuth-díjas művész ma is
büszke a velencei üveg-

mozaikból készült alkotására 
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EmLékEZés FEjLEsZTés

Szerző: koloSzár tamáS
fotó: kiSalföld archív

A múlt héten vett búcsút Német-
ország, európa és a világ a né-
met újraegyesítés kancellárjától,
Helmut Kohltól, aki kétszer is
vendégeskedett Győrben. 2002-
ben és 2004-ben is Orbán Viktor
és a Fidesz mellett kampányolt.
2002-ben néhány magyar újság -
író társaságában meginterjúvol-
hattam az exkancellárt.

„Kérem, hogy Herr Altkanzlernek szólít-
sák, egymás között egyeztessenek,
hogy ne ugyanzt kérdezzék, a felesége
öngyilkossága pedig tabu, aki erre rá-
kérdez, felállítjuk és kivezetjük” – ezt a
három kérést tolmácsolta felénk Kohl
sajtósa a győri Püspökvárban 2002. áp-
rilis 16-án, azon a szűk körű sajtóbeszél-
getésen, amelyen a Népszabadság, a
Magyar Hírlap, a Magyar Nemzet és e
sorok irója lehetett jelen, akkori kenyér -
adó gazdám a Kisalföld volt.

A részvétel sem volt egyszerű, a bu-
dapesti szervezők ugyanis elfelejtet-
ték, hogy vidéken is van sajtó, s még
olyan újságíró is, aki Göthe nyelvén
kommunikálni tud. Felhívtam hát Kohl
berlini irodáját, s titkárnőjével több-

Szerző: PaPP zSolt
fotó: marcali gábor

Többek között az Audi Aréna, a magvassy
sportcsarnok, az Olimpiai sportpark léte-
sítményei, hivatali, kulturális és szociális in-
tézmények épületeinek energiaellátását
biztosítják majd a napelemek segítségével.

„Győr dinamikusan fejlődő város, és ebben kulcs-
kérdés a fenntarthatóság. Az önkormányzat ezért
keresi a lehetőségeket az alternatív energiák fel-
használásának területén is. A nyertes pályázataink
révén most számos épületre kerülhetnek napele-
mek, több önkormányzati intézmény energiaszük-
ségletét szolgálhatjuk a napenergia segítségével” –
fogalmazott Borkai Zsolt polgármester. 

Az önkormányzat Terület- és Településfejlesztési
operatív Programba benyújtott pályázatai révén valósul-
nak meg a fejlesztések. Köztük a legnagyobb mértékű
beruházás, az Aqua Sportcentrum tetőszerkezetén a
napenergia alapú villamos erőművek létrehozása. A
rendszer átlagos éves villamos termelése: 488,1 MWh,
és több különböző sportlétesítményt fog ellátni energi-
ával. A projekt során kiépítendő rendszer egy 250 Wp

Gyôri találkozás Helmut Kohllal

Az emlékezés a szív hálája
szöri telefonálás és e-mail-váltás után
sikerült elérni, hogy csatlakozzak az
interjúvolók nem éppen népes csapa-
tához.

Mindez újabb problémákat vetett
fel. Az orbán Viktor miniszterelnök vé-
delmét biztosító akkori Köztársasági
Őrezred ugyanis nem tudott rólam, s
nem akartak beengedni a Püspökvár-
ba. Megfogadtam azonban Kohl tit-
kárnőjének tanácsát, hogy az e-mailt
nyomtassam ki és vigyem magam-
mal. Végül a német biztonsági szer-
vek – mert Kohlt Győrbe testőrök kí -
sérték – a levél láttán intettek magyar
kollégáiknak, hogy engedjenek át.

Kohl a terembe lépve mindenkivel
kezet fogott. Tekintélyt parancsoló
méreteivel – magas, nagy testtel – el-
lentétben halkan és mély hangon, dör-
mögve beszélt. Minden újságíró há-
rom kérdést tehetett fel. én elsősor-
ban győri látogatásáról kérdeztem.

„Nem kell mellébeszélni, önök vá-
lasztási harc közepén vannak. orbán
miniszterelnök választotta ki a hely-
színt, ők szervezték meg a programot.
Azt kell, hogy mondjam, egészen jól
fest a dolog. Örülök, hogy Győrbe is
eljutottam, normál esetben erre bizto-
san nem került volna sor” – nyilatkoz-
ta az exkancellár 2002-ben.

Beszélt hazánk uniós csatlakozásáról
is. Úgy vélekedett, hazánk, Csehország,
Szlovákia és Lengyelország nélkül Euró-
pa torzó lenne, s ha Magyarország nem
kerül be az unióba, az EU nem lehet Eu-

rópa. olyan ez – mondta –, mint amikor
a folyót eltorlaszolják, de a víz a gáton is
átfolyik, és végül eljut a tengerig. Az in-
terjúban többször is hangsúlyozta Ma-
gyarország szerepét a német újraegye-
sítésben. „Az emlékezés a szív hálája” –
fogalmazott a Püspökvárban.

Győrben sem tagadta meg politikai
hovatartozását. Erről így beszélt: „Kép-
telen vagyok szocialista lenni, nem ab-

ból az anyatejből táplálkozom, ugyan-
akkor a barát–ellenség viszony ellen va-
gyok. Az ellenfél nem ellenség.” 

Kohl derekasan állta a magyar újság -
írók kérdéseit. Egy óra után megköszönte

az érdeklődést. Az interjú alatt nem sok
érzelmet mutatott. Fekete nyakkendőjé-
vel talán azt jelezte, gyászolja jó fél évvel
korábban öngyilkosságot elkövetett fele-
ségét. és persze a politika is megcibálta,
egy pártfinanszírozási ügybe belebukott.

Győrben azonban mindkét látogatá-
sán vastaps fogadta. Az emberek érté-
kelték azt, ahogy következetesen lobbi-
zott a magyar EU-tagság mellett. 

Napelem kerül számos gyôri középületre

névleges teljesítményű naperőmű. A ToP-os támoga-
tás összege 225.029.640 forint. Egy másik projekt ke-
retében az Aqua Sportcentrum parkolójának területén
is napenergia alapú rendszert hoznak létre a sportléte-
sítmények kiszolgálására, amelynek átlagos éves villa-
mos termelése: 214,1 MWh. A projekt során a parkoló
területén jön létre egy 250 Wp névleges teljesítményű
naperőmű. A támogatás 83.439.000 forint. A másik
sportos helyszín az Audi Aréna Győr parkolójának terü-
lete, ahol 387,6 MWh átlagos éves villamos termelésre
képes rendszert hoznak létre az aréna és a Magvassy-
csarnok energiaellátására. A ToP-os támogatás össze-
ge  152.971.500 forint.

„Az Aqua Sportközpont már rendelkezik nap-
elemes rendszerrel, de a bővítés tovább segíti az
üzemeltetés hatékonyságát. Az Audi Aréna a leg-
jobb körülményeket nyújtja a sport és kulturális
rendezvényekhez, melynek alapfeltétele a folya-
matos fejlesztés. Ennek egyik, ha nem legjobb
eleme az alternatív energia felhasználása” –
mondta el Simon Csaba, az üzemeltető Győr Pro-
jekt Kft. ügyvezetője.

44.487.467 forintos támogatásból áll fel hasonló
rendszer a Richter Terem, a Polgármesteri Hivatal
Honvéd ligeti épülete, valamint a Vaskakas Bábszín-
ház tetőszerkezetén. A három napelemes rendszer
átlagos éves villamos termelése 90,7 MWh.

Az ötödik nyertes pályázat az önkormányzati tu-
lajdonú szociális intézmények épületenergetikai
korszerűsítését szolgálja. így kerül a Kálóczy téri
Szociális otthon, a Liezen-Mayer úti orvosi rendelő,
valamint a Hajléktalanokat Segítő Szolgálat Avar úti
épülete tetőszerkezetére is napenergia alapú erő-
mű 133 MWh átlagos éves termeléssel. A beruhá-
zás 77.834.550 forint támogatást nyert.

A projektek az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és Magyarország költségvetésének társfinan-
szírozásában valósulnak meg 2018. 04. 30-ig.

Néhány magyar újságíró
interjúvolhatta csak meg

a kancellárt 



A becslések szerint 17 ezer gyerek játszott a múlt
hétvégi Győrkőcfesztiválon, s ennél még több a
felnőttek száma, akik elkísérték a kicsiket az or-
szág legjobb mókájára. Tíz éve, hogy a Vaskakas
Bábszínház megálmodta a fesztivált, mára pedig
már az ország minden szegletéből jönnek a csa-
ládok, hogy Győrben játszanak együtt az utcákon,
tereken, mindezt egy mosolygós fotóért cserébe.
A Győrkőcfesztivál híre határon túlra is átível, ren-
getegen érkeztek az egykori történelmi Magyar-
ország területéről is. Jövőre újra találkozunk a
Győrkőcön, addig pedig kívánjuk, készüljön még
rengeteg mosolygós fotó!

Boldogan telt a tizedik

SZÜLETÉSNAP

fotó: o. jakócS Péter, marcali gábor
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Kuka Berci üzeni mindenkinek, hogy a Radó-szigeten köttetett barátságok egy életre szólnak. 
Gondoljatok rá, ha éppen kiürült egy flakon, vagy összegyûlt otthon a papírhulladék:
rengeteg szelektív hulladék sziget van városszerte.

KUKA BERCIVEL
2.200 gyorkoc jatszott

Talalkozzunk
jovore is!

500-an preseltek
a palackpressel

Akik otthoni hulladek-
gyujto szettet

nyertek:
TÓTH MILÁN

VESZPRÉMI FRUZSINA
MARKÓ ATTILA

KERÉKGYÁRTÓ GYÖRGY
SZATMÁRINÉ SOMOGYI ANDREA

a Gyorkocfesztivalon
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Szerző: havaSSy anna katalin
fotó: o. jakócS Péter

rangos elismerést kapott nem-
rég radnóti Ákos győri alpol-
gármester. A Győr-moson-sop-
ron megyei rendőr-főkapitány-
ság szent György-emlékplaket-
tel köszönte meg a hatékony
együttműködést. 

Nagy elismerés ez, természetesen nem
csak nekem, hanem Borkai Zsolt pol-
gármester úrnak és mindenkinek jár,
aki Győr közbiztonságáért tesz az ön-
kormányzatnál – kezdte Radnóti ákos
a Győr+ Hetilapnak. – Kiemelt terület-
ről beszélünk, nagy gondot fordítunk a
rendőrség anyagi és erkölcsi támoga-
tására is. Győrben rengeteg a rendez-
vény, így ezek miatt is fontos, hogy ál-
landó kapcsolatban legyünk a rend-
őrökkel. Számos közös egyeztetés, ér-
tekezlet van, ahol segítjük egymás
munkáját. Ennek eredménye, hogy má-
ra elmondható: Győr közbiztonsága fo-
lyamatosan javul és javulni is fog!

Az alpolgármester összefoglalta,
hogy az elmúlt évben a költségvetés-
ben meghatározott támogatásból és
azon felül is mely fejlesztések valósul-
tak meg a győriek biztonságáért. Ki -
emelkedő, hogy az egész városban kö-
zel 150 darab kamera pásztázza a köz-
területeket, Győr bekötőútjainál rend-
számfelismerő rendszert telepítettek. A
Radó-szigeti kamera különlegessége,
hogy a szabálysértőket figyelmeztetni

A gyôriek biztonságáért fogtak össze
is képes egy hangosbemondó segítsé-
gével. A kamerák kezelése továbbra is
rendőrségi hatáskörben van, a város ré-
széről is elvárás, hogy megfelelően ke-
zeljék. A rendkívül sikeres kerékpár-je-
lölési program is az önkormányzat se-
gítségével valósult meg, s Radnóti
ákos ígéri: lesz folytatása idén is. 

Több rendőrőrs is van városszerte,
nemrég pedig átadtuk a teljesen felújí-
tott belvárosi rendőrirodát – folytatta
a városüzemeltetésért felelős alpol-
gármester. – Fontos, hogy ezeken a
pontokon nincs 0–24 óráig egyenru-
hás, nem is ez a cél, hiszen nekik a
közterületi jelenlét az elsődleges fel-
adat. A belvárosi irodánál éppen ezért
kérvényeztünk egy „kaputelefont”,
ahol egyetlen gombnyomással segít-
ség kérhető, a tevékenységirányítási
központot kapcsolja. Ezenkívül az iro-
da mostantól színvonalas és modern
körülményeket nyújt a szolgálatban lé-
vőknek, és a lakosságot is méltó körül-
mények között tudják fogadni a pana-
szokkal, bejelentésekkel. A jövőben a
megyei és a városi kapitányság felújí-

tásában is segítünk, nem
csak az állomány érdeké-
ben, hanem a lakosság mi-
att is. Bármelyikünk járhat
a rendőrségen különféle
ügyintézéssel kapcsolat-
ban, fontos a megfelelő
környezet, hiszen sok he-
lyen negyvenéves állapo-
tok uralkodnak.

A lakosság kéréseit is folyamato-
san figyelembe veszi a város, és az
egyenruhásokkal együttműködve,
mindent megtesznek, hogy a győriek
segítségére legyenek. így folyamato-
san ellenőrzik a kitiltott útszakaszo-
kon áthaladó tehergépjárműveket (a
Szent istván úton és a Szigethy Attila
úton, 22 óra után), a hulladékkom-
mandó is kíméletlenül lecsap a sza-
bályszegőkre, és a fiatalok is minden

hétvégén magukon érezhetik a rend-
őrök, polgárőrök és a közterület-fel-
ügyelők vigyázó szemeit január óta, ki-
emelten a Belvárosban.

A Belváros hétvégéjének nyugalmát
megzavarókat is igyekszünk kiszűrni,
kérésünkre állandó a társszervekkel kö-
zös ellenőrzés. Ahogy a jó idő bekö-
szöntével megjelenő motorosokat is.
Ezt kérésünkre kiterjesztették a Bala-
tonra vezető útra is, hiszen rengeteg
győri közlekedik arra, fontos a biztonsá-
guk. Sokáig lehetne még folytatni a kö-
zös ügyeket, amelyek az állandó kap-
csolattartás és a jó együttműködés
eredményei. A rendőrség vezetőivel és
az állománnyal is gördülékenyen hala-
dunk előre, mindig a győriek biztonsá-
gát figyelembe véve. Ezért is volt szá-
momra sokat jelentő elismerés a rend-
őrség részéről a Szent György-emlék -
plakett, amelyet a 2016-os évben vég-
zett együttműködő és segítő tevékeny-
ség miatt vehettem át. Köszönöm min-
denkinek, hiszen közös siker ez is! – zár-
ta Radnóti ákos alpolgármester. 

Szent György-
emlékplakettel 

köszönték meg az
együttműködést 

Gyôr közbiztonsága
folyamatosan javul 

idén már hetedik alkalommal
díjazták a legjobb magyaror-
szági üzleti szolgáltatókat, a
Business Traveller Hungary ma-
gazin közönségszavazásán tíz
kategóriában hirdettek nyerte-
seket szerdán, Budapesten.

A Business Traveller Hungary, az üzle-
ti utazók magazinja ezúttal is saját ol-
vasóit és üzleti partnereit kérte fel,
hogy szavazzanak az ország legjobb
hivatásturisztikai szolgáltatóira, tíz ka-
tegóriában – így szállodától utazási
irodán és légitársaságon át az étter-
mekig adhatták le voksukat. Az egyes
kategóriák három jelöltjéről az olva-
sók javaslata alapján idén is egy szak-
mai zsűri döntött. A szavazók ezek kö-
zül választhatták ki az általuk legin-
kább elismert szolgáltatókat, egyúttal
lehetőségük volt saját jelöltet is állíta-
ni, ez utóbbiak közül a legtöbb jelölést
kapó szolgáltatók közönségdíjat kap-
hattak.

A 2014-ben Győr nyerte a legjobb
vidéki business city címet. Ugyaneb-
ben a kategóriában városunk idén kö-
zönségdíjas lett, míg a business city,
azaz az üzleti utazókat legjobban kiszol-
gáló város címet Debrecen nyerte.

Újabb
közönségdíjat
nyert városunk
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A Gyôri Rendôrkapitányság és a Gyôr+ Média közös, 3 részes közlekedésbiztonsági kampánya

Kerékpározz biztonság     san!

1. Hány éves kortól szabad kerékpárosnak a
háromkerekû kerékpár pótülésén utast szállí-
tania?

a. Betöltött 16. életévtôl szállíthat egy — legfel-
jebb 10 éves, kerékpárt nem hajtó — személyt.

b. Betöltött 18. életévtôl szállíthat egy — legfel-
jebb 10 éves, kerékpárt nem hajtó — személyt.

c. Betöltött 17. életévtôl szállíthat — kerékpárt
nem hajtó — személyt.

2. Úti célja a táblával megjelölt
útszakaszon van. Lakott terüle-
ten belül — kerékpárját hajtva —
hogyan közelítheti meg azt egy
11 éves gyermek? 

a. Kísérôvel az úttesten,
kísérô nélkül a járdán.

b. Csak a járdán.
c. Csak az úttesten.

3. Szabályosan közlekedik-e a képen látható ke-
rékpáros

a. igen. 
b. nem

4. Kanyarodhat-e jobbra a kerékpáros a táblával
jelzett helyen?

a. Nem, a keresztezô útra ti-
los kerékpárral behajtani.

b. Igen, ugyanúgy, mint bár-
mely más jármû.

c. Csak ha leszáll a kerék-
párról, és a keresztezô út
menetirány szerinti jobb
oldalán közlekedô jár mû -
vekhez sorol be, és úgy hajt át az útkereszte-
zôdésen.

5. Kerékpárnak minôsül-e a képen látható jármû,
ha az abba épített elektromos hajtómotor telje-
sítménye 395 Watt?

a. Igen. 
b. Nem.

6. Szabályos-e a kerékpár szállítása a képen lát-
ható módon? 

a. Igen
b. Nem.

7. Melyik jármû haladhat tovább harmadikként
a keresztezôdésben? 

a. az „A” jelû.
b. a „B” jelû.
c. a „Kerékpáros”.

8. A gyalogosok közül kinek nincs elsôbbsége
a képen látható útkeresztezôdésben és forgalmi
körülmények között? 

a. Az „A” és a „D” jelû gyalogosoknak.
b. Az „A” és a „C” jelû gyalogosoknak.
c. Csak az „A” jelû gyalogosnak.
d. Csak a „B”, „C” és „D” jelû gyalogosoknak.
e. Valamennyi („A”, „B”, „C”, „D”) gyalogosnak.

9. Továbbhaladhat-e a képen látható helyzetben
a kerékpáros? 

a. Igen, de csak jobbra kanyarodva.
b. Igen, egyenesen, jobbra- vagy balra bekanyarodva.
c. Igen, de csak balra- vagy jobbra bekanyarodva.
d. Nem. 

10. Áthajthat-e kerékpárjával ezen a sárga színû
burkolati jelen?

a. Igen.
b. Nem.
c. Csak, ha leszáll

és tolja kerékpárját.

11. Kötelezô-e a mások által elôidézett veszély-
helyzetet a lehetôségekhez képest elhárítani?

a. igen.
b. nem.
c. csak akkor, ha a bekövetkezô baleset személyi

sérüléssel is járna.

12. Kerékpárnak minôsül-e a képen látható
jármû, ha az abba épített elektromos hajtómotor
teljesítménye 295 Watt?

a. Igen.
b. Nem.

13. Szabályos-e a kerékpárok szállítása a képen
látható módon?

a. Igen, ameny-
nyiben a ke-
rékpárok biz-
tonságosan
rögzítettek. 

b. Nem.
c. Csak, ha a kerékpárszállító eszköz rendelke-

zik mûbizonylattal.

14. A felsoroltak közül melyik nem kötelezô tar-
tozéka a kerékpárnak?

a. Csengô.
b. Elsô és hátsó sárhányó.
c. Elsô fék.

Az Ön neve: ......................................................................................
........................................................................................................................

Születési dátuma: .......................................................................
Telefonszám: ....................................................................................
E-mail/lakcím: .................................................................................
........................................................................................................................

Mindegyik kérdésre egy helyes válasz adható.
A teszt online is kitölthetô: www.gyorplusz.hu.
Beküldési határidô: 2017. július 27. 
Cím: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a. 
Részvételi feltételek és játékszabályzat: www.gyorplusz.hu.

1. rész

Töltsd ki a tesztet egy kerékpárért!
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HirDETés okTATás

targoncavezetôket és vontatóvezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN jogosítványod  elektromos targoncára vagy állóvezérelt vontatóra?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD mi a be- és kitárolás?
• TUDSZ biztonságosan közlekedni?
• TUDSZ kamionról le- és felpakolni?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafetériát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42. Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN tapasztalatod átcsomagolás  területén?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD, mit jelent az áruátvétel?
• TUDSZ pontosan számolni és precízen összehasonlítani adatokat?
• LÁTTÁL már göngyölegszortírozást típusonként?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz cafetériát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafetériát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori út 01136/42 Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

Az Audi Hungaria a széchenyi
istván egyetemmel együttmű-
ködve alakította ki a duális fel-
sőfokú képzést, az első hallga-
tók 2015-ben kapcsolódtak be. A
sikert mi sem jelzi jobban, mint
hogy minden évben sokszoros a
hallgatói túljelentkezés.

Szeptemberben a harmadik tanévet
kezdi duális képzésben az Audi és az
egyetem. Három szakon – járműmér-
nök, villamosmérnök és gépészmér-
nök – tíz hallgató indíthatja így tanul-
mányait. A tíz helyre több mint száz-
húsz hallgató pályázott. 

A duális képzés mindenkinek jó, az
egyetemnek, a hallgatóknak és az Au-
dinak egyaránt – nyilatkozta Schubert
olívia, az Audi Hungaria oktatási és tu-
dományos képzésekért felelős vezető-
je azon a szakmai napon, amelyre a
térség vállalkozásait hívták meg, hogy
elmondják az eddigi tapasztalatokat.

A résztvevők megtudhatták, a hallga-
tóknak azért jó a program, mert egy világ-
színvonalat képviselő cégnél olyan szak-
mai ismereteket szerezhetnek, amely
egyetemi körülmények között aligha le-
hetséges. A gyakorlati idő alatt megismer-

Sikertörténet az Audi és az egyetem
duális képzése

hetik a járműgyártás valamennyi területét,
teljesítményüket rendszeresen értékelik,
projektszemléletük fejlődik, s nem utolsó-
sorban a végzés után biztos munkahely
várja őket. A gyakorlat alatt a hallgatók ha-
vonta 85 ezer forintot kapnak. Az Audi
Hungariának azért jó a duális képzés,
mert az együttműködésre alkalmas hall-
gatókat integrálni tudja a vállalati szerve-
zetbe, s ily módon kisebb a rizikó, mintha
egy teljesen ismeretlen munkatársat ven-
nének fel. A Széchenyi-egyetem pedig
abból kamatozik, hogy hallgatóinak olyan
képzést tud biztosítani az Audin keresztül,
amellyel kevés egyetem büszkélkedhet.

A duális képzés keretében az oktatás
váltakozva két helyszínen történik, ösz-
szesen hét szemeszter alatt. Az első hat
szemeszterben félévenként három hetet
töltenek az egyetemisták az Audinál.
Nyári időszakban egybefüggően nyolc
hét a vállalati gyakorlati idő. A hetedik
szemeszter gyakorlati félév. 

„A Széchenyi-egyetem szeptem-
bertől már nem csak az Audi Hunga-
riával, hanem több más céggel is
együttműködik a duális felsőfokú kép-
zésben, ezeket a cégeket hívtuk meg
és adtuk át a tapasztalatainkat.” – fo-
galmazott Schubert olívia. 
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Szerző: rozmán láSzló
fotó: Sajtófotó

A legnagyobb punnany-dalok
és az új kedvenc, a Volt Fesztivál
himnusza is felcsendül szomba-
ton a Dunakapu téren – mindezt
Farkas roland „Wole” garan-
tálja, a punnany massif egyik
frontembere.

Egy igazi, energiával teli koncertre
számíthat mindenki, aki eljön és ve-
lünk bulizik. Benne vagyunk a feszti-
válszezon közepében, hetente több
fellépésünk van, így nagyon összeért
már a csapat. Nemrég a közösségi ol-
dalon olvastam egy kritikát, ahol az
egyik rajongónk azt írta, hogy renge-
teg koncertünkön volt már. Tudja,
hogy melyik zeneszámot melyik köve-
ti, mégis képesek vagyunk neki újat
adni és mutatni. Nálunk nincs két egy-
forma koncert, ezért is érdemes eljön-
ni szombaton – hangsúlyozta az
együttes alapító tagja.

Nem mehetünk el szó nélkül az el-
múlt 14 év mellett sem. Kérdésünkre,
hogy mi a titka a folyamatos megúju-
lásuknak, Wolfie elmondta: nem tudja
pontosan megfogalmazni.

olyan ez, mint a jó húsleves, ha a
hozzávalókat jó arányban, lassú tűzön,
szeretettel főzöd, és mindig figyelsz rá,
„babusgatod”, akkor garantáltan fi-
nom lesz. A másik része ennek, amire
az elmúlt években jöttem rá, hogy mi
egy nagy baráti társaság vagyunk. iga-
zi családként viselkedünk, hiszen ren-
geteg időt töltünk együtt.

A folyamatos megújulásukról Wol-
fie elmondta, hogy ez egy állandó
megfelelési kényszer saját maguk felé.
– Nem tudnánk, úgy kiállni egy teljes

Ingyenes Nyáresti Punnany Massif-koncert a Duna-parton

„Olyan ez, mint a jó húsleves”

nyáron át a színpadra, hogy ugyanazt
a műsort adjuk elő, ezért mindig kell
valami új, valami más.

A rajongók gyakran mondják, hogy
azért szeretik a Punnany Massif dalait,
mert a szövegekben gyakran magukra
ismernek, sajátjuknak tekinthetik azt,

hiszen róluk szól, már átélték azt az ér-
zést. Wolfie elmondta, ha a dalaik, szö-
vegeik kellőképpen életszerűek, és ma-
gukhoz képest nyersek és őszinték tud-
nak maradni, akkor célba ért egy dal.
Ha olyan érzése támad az embernek,
hogy akár a szomszédjai is lehetünk,

akkor rendben van a dolog. De ez az
egész egy nagyon nehéz kérdés, csi-
náljuk a dolgunkat, és addig, amíg sze-
retjük, amit teszünk, addig működik.

Az együttes július végén nagysza-
bású születésnapi koncertet tart a Bu-
dapest Parkban, nem kis feladatot ad-
va a lelkes rajongóknak.

Manapság a dalok feldolgozását él-
jük, így Punnany-feldolgozásvideó
versenyt hirdettünk. A játék lényege,
hogy bármilyen hangszerelésben, for-
mában játsszák el valamelyik dalun-
kat, és ezt rögzítsék. A felvételt fel kell
tölteni valamelyik közösségi oldalra.
Amelyik feldolgozás a legjobban tet-
szik nekünk, élőben felléphet velünk a
születésnapi bulinkon.

Forgalomkorlátozás a Nyáresti koncert idején
A rendőrség ideiglenes forgalomkorlátozást rendelt el a koncert ide-
jére, július 8-án 19–24 óra között a Kossuth híd, Révfalusi hídfő (Ró-
nay Jácint út és a Dózsa György út kereszteződésétől), és a Móricz
Zsigmond rakpart, Dunapart Rezidencia közötti teljes szélességű
szakaszán. A lezárt útszakaszra a megkülönböztető jelzéssel ellátott
gépjárműveken kívül minden jármű behajtása tilos, kerülő útvonal-
nak a Széchenyi híd, valamint a Petőfi híd ajánlott. A zárás ideje alatt
a 6-os jelzésű autóbuszok mindkét irányban terelőúton, a 14-es főút
– Széchenyi híd – Szövetség utca – Széchenyi istván Egyetem (be-
térés a Jedlik hídnál lévő körforgalomig) – Hédervári út útvonalon
közlekednek. Emiatt a fenti időszakban nem érintik a Vas Gereben
utca, a Dunapart Rezidencia, a Dunakapu tér, a Rónay Jácint utca
és a Kálóczy tér megállóhelyeket, viszont megállnak a Báthory út
és a Széchenyi istván Egyetem megállóhelyeken.
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Gyôri székhelyû mûanyag fröccsöntéssel foglalkozó
cég dinamikusan és eredményesen fejlôdô üzem 

csapata számára felvételt hirdet az alábbi pozícióba:

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

allas.eletrajz@freemail.hu

A munkakörhöz tartozó elvárásaink:
• Gépipari vagy jármûipari, legalább 
szakmunkás végzettség.

• Felhasználói szintû számítástechnikai 
ismeretek.
• Hasonló munkakörben szerzett 
tapasztalat elônyt jelent.

• Standardok és technológiai elôírások
maximális betartása mellett minôségi,
pontos és felelôsségteljes, igényes
munkavégzés.

Fôbb feladatok:
• fröccsöntési területen található gépek,
eszközök, kezelése, átépítése, beállítása a
hatékony mûködés és a megfelelô minô-
ség, biztonságos munkavégzés figyelem-
bevételével és érdekében.
• Új gyártási sorozat beindítása

• A gépbeállítási paraméterlap alapján,
az elôírt ellenôrzések elvégzése, 
dokumentálása.
• Magas selejtarányú gyártás esetén
részvétel a hibaanalízisben.
• Gépállapot folyamatos nyomon követése.

Amit ajánlunk:
• Elismert és stabil multinacionális 
háttérrel rendelkezô, eredményesen
mûködô, fejlôdô, bôvülô cégnél stabil 
munkahelyet.

• Versenyképes jövedelem
(próbaidô letelte után órabéremelés)

• Modern, biztonságos munkahely
• Szakmai továbbképzési lehetôség
• Kiemelt kereseti lehetôség

Gyôri székhelyû mûanyag fröccsöntéssel foglalkozó
cég dinamikusan és eredményesen fejlôdô üzem 

csapata számára felvételt hirdet az alábbi pozícióba:

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

allas.eletrajz@freemail.hu

A munkakörhöz tartozó elvárásaink:
• Szakirányú végzettség.

• Együttmûködés a szerszámkarbantartó   munkatársakkal
• Számítógép-ismeret (World, Excel) 

• Pályakezdôk jelentkezését is várjuk.

Amit ajánlunk:
• Elismert és stabil multinacionális háttérrel rendelkezô,

eredményesen mûködô, fejlôdô, bôvülô cégnél stabil munkahelyet.
• Versenyképes jövedelem

(próbaidô letelte után órabéremelés)
• Modern, biztonságos munkahely
• Szakmai továbbképzési lehetôség

• Kiemelt kereseti lehetôség

Szerző: gy. P.
fotó: marcali gábor

Albert miklós orgonakészítő reneszánsz
ember, aki fest, rajzol, gyönyörűen énekel,
s megnyitja a régi orgonák titkait – mondta
rechnitzer János professzor, amikor méltat-
ta a mester életmű-kiállítását a Győri ipar-
testület székházában.

Kinyitja az orgonák titkait
A Győri ipartestület Művészi Kézműves Szakosz-
tály a tagjai részére két hónapon át bemutatkozó
kiállításokat szervez. A programsorozatot az Al-
bert Miklós munkásságát bemutató rendezvény
nyitotta meg.

orgonát építeni, felújítani hálás munka. Ezt köszö-
nő levelek tucatjai bizonyítják, a közönség értékeli, ha
újra eredeti hangzásában szólal meg a hangszerek
királynője. Albert Miklós 14 évesen került először
kapcsolatba az orgonával. 1983-ban szerezte meg
orgonakészítő képesítését, azóta tagja a Győri ipar-
testületnek. 1984-ben a zürichi Metzler orgona-
üzemben, majd 1992-ben a rothenburgi orgonaépí-
tőnél, Dieter Noeskénél is járt tanulmányúton.

A rendszerváltás előtt, amikor a mesterséget
még csak megtűrték, nem látszott okosnak orgo-
naépítést tanulni. Nem is volt igazán kitől elsajátíta-
ni ezt a szakmát.

Önmagamnak, műkedvelőként kellett felfedezni
ezt a hivatást. Sokat olvastam, s rajzoltam, így ké-
szítettem el első orgonámat. Ezt a hangszert Lehot-
ka Gábor avatta fel. Ő volt az a művész, aki közre-
működött az orgonaépítés újraindításában és a
hangszerek restaurálásában.

Munkájának különlegessége, hogy fiatalabb
évei ben festészettel, grafikával és képzőművészeti
technikákkal foglalkozott. így a műhelyében javított,
restaurált orgonák homlokzati rajzai, műszaki tervei
minden esetben az adott hangszerre jellemző,
egyedi kivitelben készülnek el.

A közeljövő legfontosabb feladatának a jó
szakembergárda megteremtését tartja. 1994-
ben bocsátott útjára egy erdélyi fiatalembert,
Bors Lászlót, aki műhelyében tanulta ki az or-
gonaépítő mesterséget és sikeres segédvizs-
gát tett.

Albert Miklós sok elismerést kapott, többek kö-
zött A megye kultúrájáért, s az ipartestületek or-
szágos Szövetségének Jubileumi arany emlékér-
mét. Büszke arra, hogy a pannonhalmi apátság
szentélyében lévő 260 éves kis orgona restaurálá-
sáért odaítélték neki a Magyar Kézműves Remek
díjat. Az orgonakészítőnek Ajakregál néven önálló
szabadalma is van.
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Szerző: h. f.
fotó: marcali gábor

Lehet tapsolni, van rá ok: Gáti Osz-
kár Jászai-díjas színművész, a győ-
ri menház színpad vezetője kima-
gasló színészi és szinkronszínészi
munkássága, valamint színház-
alapító és szervező tevékenysége
elismeréseként szent László-díjat
kapott június 27-én, a városi szent
László-napi díszközgyűlésen. 

Gáti oszkárnak nincs beteges külde-
téstudata, tudja, hogy önmagában a
színház nem váltja meg, sőt még csak
nem is változtatja meg a világot. A szín-
ház játék, igaz, ha jó, akkor halálosan
komoly is lehet. Szembesít saját sor-
sunkkal, lelkiismeretünkkel, a történe-
lemmel, elhalasztott esélyeinkkel, kine-
vetteti teszetoszaságainkat, kisszerűsé-
geinket. Segít átérezni mások sorsát,
amelyben néha a sajátunkra ismerünk.

Gáti oszkárnak saját színpada van:
a Menház Színpad. Nem az épület az
övé, hanem a ház szelleme. Ebbe az
apró térbe belefér a világ. Sorsdöntő
útválasztásaink, sodródásunk a törté-
nelemben, elrontott szerelmeink, min-
dennapi megmérettetésünk, önmar-
cangolásunk, humorunk és bátorsá-
gunk, esendőségünk, elbukásunk és
talpraállásunk, sírásunk és neveté-
sünk, árulásaink, megbocsátásaink,
vezeklésünk és újrakezdésünk. Ez a
tér a Menház Színpad, amelynek nem-
csak  megteremtője, fenntartója, igaz-
gatója, hanem – és ez számára na-
gyon fontos – a jegypénztárosa is. 

Nincs ebben semmi meglepő, hiszen
szerinte a színésznek mindenhez érteni
kell. Honnan? „Ha királyt játszottam a
színpadon, akkor sem kérdezték meg tő-
lem, honnan tanultam királykodni.” 

A belépőjegyek tekintélyes részét
személyesen adja el. Az internetes le-
hetőséget is megteremtette ugyan, hi-
szen nehéz kitérni a kor kényelmes és
gyors gyakorlata elől, ám jegypénztá-
rosnak lenni, az valami más. 

A jegypénztáros színpadára elfér a világ
Bejön a néző, jegyet kér, s nekem

nagyjából három percem van arra,
hogy fölmérjem: mi érdekelheti, milyen
hangot kell megütnöm vele – idézi fel
jegypénztárosi szerepét a színművész.
Ha elfogyott az a jegy, amiért jött, aján-
lok neki mást. Beszélgetünk, az esetek
99 százalékában meggyőzöm, s nem
megy el belépő nélkül. Megkérdezem
tőle: vidámabbat vagy sötétebbet

akar? Mondom, nézze meg Örkényt.
Azt feleli, őt az nem érdekli. De én meg
szeretném, ha érdekelné. Majdnem
mindig sikerül rábeszélnem valamelyik

előadásra. A bemutató után számon
tudja kérni rajtam, hogy jót ajánlottam-e.
én ugyanis ott vagyok az előtérben, sze-
mélyesen fogadok mindenkit, de az elő-
adást követően is beszélgetek velük,
árulom a jegyeket. Azt tapasztalom,
hogy ha a néző igényes kínálatot kap,
azt előbb-utóbb megszereti. A színházi
pénztárosé az egyik legfontosabb sze-
rep. Egyszerre tudomány és művészet.
Ha gyorsan csődbe akarnak vinni egy

színházat, akkor elég, ha beültetnek a
pénztárba egy unott, érdektelen em-
bert, ő pillanatok alatt megoldja.

Gáti oszkár abban a városrészben
teremtett színházat, ahol a kultúra is
egyre inkább otthonra talál. Egy új, lá-
togatott, színvonalas kulturális intéz-
mény pedig mindig emeli környezete
színvonalát. A Menház Színpadot Új-
város befogadta, s bár a nézők Győr

minden részéből jönnek, a magáé-
nak tartja. 

Gáti oszkár letelepedett Győrben.
Temetőgondnok, színházteremtő,
családapa. 

Akinek öt gyereke van, annak mu-
száj optimistának lennie – jegyzi meg.
Most viszont éppen morog, mert a vi-
haros szél tönkretette a munkáját. –
odalett az őszi lecsóm, pedig föl volt
karózva szépen a paradicsom, mégis
mindent lerombolt a vihar – kesereg.

Gáti oszkár tizenhét éven át volt a
Győri Nemzeti Színház tagja. Megis-
merte az itt élő emberek ízlésvilágát,
s megtalálta azt a kulturális piaci rést,
ahol az igényes előadóestekkel, kama-
radarabokkal, beszélgetésekkel be le-
hetett törni, mert ezekre a sikeres pro-
dukciókra valós igény mutatkozott,
amit persze felkelteni, fejleszteni, for-
málni, fenntartani kellett. A Menház
Színpad első hónapjának 16 előadá-
sán 12 Kossuth-díjas művész lépett
föl. A jegyek pillanatok alatt elfogytak. 

A színészek is szívesen jönnek, jó a
tér, a közönség, s a művészek is ren-

desen meg vannak fizetve, mondja
Gáti oszkár. Hozzáteszi: a jegyek ma
már valamivel lassabban fogynak el,
de most is szinte mindig telt ház előtt
lépnek fel az előadók.

Tudom – szúrja közbe –, ha a bul -
vár újságok címlapjain szereplő cele-
beket hoznék, özönlenének a nézők, a
minőségből azonban nem engedek,
itt hakni nem lesz, gagyit nem adok el.

A két év alatt kialakult közönség az
igényes előadásokra jön be. Előny
persze, ha a tévéből ismert művésze-
ket látnak viszont, ám sikerült meg-
szerettetni az eddig kevésbé ismerte-
ket is: nagyon közkedvelt lett például
Göttinger Pál, akit korábban nem lát-
hatott a győri közönség.

Gáti oszkár előzetesen megnézi
azokat az előadásokat, amelyeket
meg akar hívni. Emellett vannak ajánl-
kozók, küldenek DVD-re rögzített fel-
vételeket. Gáti az egyszemélyes szín-
házában látszólag a saját ízlése sze-
rint dönt, de tudja, hogy nézői milyen
előadásra mennek be szívesen. 

Fontosnak tartja azoknak a konflik-
tusoknak, élethelyzeteknek a bemuta-
tását, melyek mindennaposak és so-
kakat érintenek. ilyenek például a dro-
gozásból adódó családi és társadalmi
konfliktusok Scherer Péter és Kovács
Krisztián A gyáva című előadásában.

Saját kitüntetéséről azt mondja: jó ér-
zés, ha az ember meg tudja szerettetni
a színházát a közönséggel, s ezért még
elismerést, díjat is kap a várostól.

Gáti Oszkár: Akinek öt gyereke van, annak muszáj optimistának lenni 

Gáti Oszkárnak
saját színpada van: 
a Menház Színpad 
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HirDETés ELismErésEk

A nyári szünet előtti utolsó közgyűlésen,
múlt pénteken adta át Borkai zsolt polgár-
mester a Bácsa, Belváros, ménfőcsanak és
sziget szolgálatáért elismeréseket.

A polgármester Bácsa Szolgálatáért elismerést
adományozott Bene Andrásné részére, több évtize-
des, önzetlen, közösségépítő tevékenysége és ha-
gyományteremtő, rendezvényszervező munkája el-
ismeréseként.

Belváros Szolgálatáért elismerésben részesült Tóth
Marietta ildikó népi iparművész, a kézműves hagyomá-
nyok ápolásáért, valamint a város hírnevét öregbítő, or-
szágos és nemzetközi szinten is elismert kékfestő mes-
terként végzett munkája elismeréseként.

Ménfőcsanak Szolgálatáért díjat kapott Bánki
Judit, a védőnőként végzett, több évtizedes, lelkiis-
meretes és magas színvonalú tevékenysége, vala-
mint közösséget szolgáló társadalmi munkája elis-
meréseként.

Borkai Zsolt Sziget Szolgálatáért díjat adomá-
nyozott Kreicz Mátyás részére, a Sziget városrész
érdekében végzett, több évtizedes, önzetlen közös-
ségi munkája, valamint a civil szervezetek rendez-
vényeinek szervezésében betöltött, kiemelkedő sze-
repének elismeréseként.

A városrészek
kiemelkedô lakóit
díjazták

Az ACSG Kft. 2005-ben alakult, magyar tulajdonú,
dinamikusan fejlôdô középvállalat, amely kábelkon-
fekcionálással, részegység-összeszereléssel és
egyedi vevôi igények fejlesztésével foglalkozik.
Tulajdonosai a mai napig aktív résztvevôi a cég
mûködésének, így garantálva a minôséget és meg-
bízhatóságot vevôi részére.

OPERÁTOR
pozícióba keresünk új munkatársakat,

kábelkonfekcionáláshoz, könnyû fizikai,
ülô munkára, két mûszakos munkarendbe.

Amit biztosítunk:
• tiszta, zajmentes munkakörnyezet

• emelt összegû mûszakpótlék
• cafeteria a belépés elsô napjától

• negyedéves bónusz
Elvárás: kézügyesség, monotonitástûrés,

precíz munkavégzés.

Elôny: hasonló területen szerzett tapasztalat,
azonnali kezdés, gyôri lakhely.

Munkavégzés helye: Gyôri Ipari Park,
Gyôr, Kálvária utca.

A fényképes önéletrajzokat a 
hr@acsg.hu e-mail címre várjuk.

Érdeklôdni lehet:  ACSG Kft. 9027 Gyôr, Tibormajori út 1.
96/411-768
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PrOgrAmmANgEBoT | ProgrAmAjáNLó

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross g. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!

ÖSSZEáLLíToTTA: FÖLDVáRi GABRiELLA

PROGRAMajánló
LigHT pOsiTiONs címmel nemzetközi kortárs képzőmű-
vészeti kiállítás látható a Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum főépületében, az Esterházy-palotában (Király u.
17.). Kiállítók: Baráth Bálint, Bernát András, Bullás József,
Christoph Dahlhausen (D), Forgó árpád, Gryllus ábris, Hal-
mi-Horváth istván, Kelemen Zénó, Andrew Leslie (AUS), Sá-
gi Gyula, Szabó Dezső. A kiállítás augusztus 31-ig, hétfő ki-
vételével naponta 10 és 18 óra között látogatható.

s O m m e r  -
ABeNDprOme -
NA  De mit Schiff-
fahrt für alle interes-
sierten am 14. Juli ab
18:30 Uhr. Der Frem-
denführer unter
Sommerabendlich-
tern zeigt die Schön-
heiten der Stadt fluss -
aufwärts. Weitere in-
formationen: www.
gyeregyorbe.hu.

Bis zum 17. Juli ist im
Bischofshofrichthaus
(Győr, Apor Vilmos püs-
pök tere 2.) die Ausstel-
lung „kreATiONeN
Aus Feuer” zu sehen.
Die Sammlung zeigt ei-
ne Auswahl der Fachkrei -
se des Rómer Flóris Mu-
seums. Die Ausstellung
ist täglich ausser mon-
tags von 10-18 Uhr zu
sehen.

„LicHTBrigADe uND ge-
LADeNe” – die Ausstellung
zeit genössischer Bleiglasfenster-
malerei ist noch in der Magyar is-
pita (Nefelejcs köz 3.) zu sehen.
Es stellen aus: Bráda Tibor, Brá-
da Enikő, Czifrák László, Hefter
László, Kozma Mihály, Nagyvára-
di Nóra, Sipeki Zoltán, Soós Ká-
roly, Szatmári Nóra, Tóth Erzsé-
bet. Die Ausstellung ist bis 16. Ju-
li täglich ausser montags von 10-
18 Uhr zu sehen.

„Aus LADisLAus WurDe cHrisT uND HeiLi-
ger”– Ausstellung im Kirchenkomitatsschatzamt mit Bib-
liothek (Káptalandomb 26.). Die Ausstellung zeigt aus ge -
schichts- und naturwissenschaftlicher Perspektive  die lan-
desweite und lokale Bedeutung und historische Rolle des
Königs St.Ladislaus. Die Ausstellung ist bis 31. Dezember
täglich von 10-18 Uhr, mit stundenweiser Führung zu sehen. 

Július 17-ig látogatható a kreÁciók A Tűz-
BőL című kiállítás a Püspöki udvarbíróházban
(Apor Vilmos püspök tere 2.). A tárlat a Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Múzeum szakkö-
reinek anyagából válogat. 

FéNYBrigÁD és megHíVOTTjAi cím-
mel kortárs ólmozott üvegfestészeti kiállítás
tekinthető meg a Magyar ispitában (Nefelejcs
köz 3.). Kiállítók: Bráda Tibor, Bráda Enikő,
Czifrák László, Hefter László, Kozma Mihály,
Nagyváradi Nóra, Sipeki Zoltán, Soós Károly,
Szatmári Nóra, Tóth Erzsébet. A kiállítás júli-
us 16-ig, hétfő kivételével naponta 10–18 óra
között látogatható.

TAkÁcs NAgY ANi és A FOLTVArró,
csipkeVerő kLuB tagjainak nyílik művé-
szi-kézműves kiállítása július 10-én 14 órakor
a Győri ipartestület épületében (Arany J. u.
31.). A tárlat hétköznapokon 10–17 óráig te-
kinthető meg.

A Fényfogók Fotós Műhely munkáiból látható
„FOTó-sziNTeTizÁció X.” címmel tárlat a
Generációk Házában. (Aradi vértanúk útja 23.).
A kiállítás szeptember 16-ig naponta, az intéz-
mény nyitvatartási idejében látogatható. A kiál-
lítók: Bóna Erika, Böröczkyné Fülöp Gabriella,
Dózsa Krisztina, Haller Mária, Hujberné Szi-
gony Adrienn, Lendvai Kitti, Kácser Zsófia, Ma-
gyarné Kostelec Szilvia, Szollinger Jánosné. A
csoport vezetője: Pillák istván.

NYÁresTi sétára és hajózásra
várják az érdeklődőket július 14-
én 18.30-tól. A nyáresti fényeknél
idegenvezető mutatja meg a vá-
ros szépségeit a folyók felől néz-
ve. További információ: www.gye-
regyorbe.hu



Július 13-án 20 órakor különleges
borkóstolóra hívunk benneteket, a Du-
nára és a Rábára!

Mindezt természetesen egy séta-
hajó segítségével, ahol egy ötboros,
jó hangulatú kóstolóval készülünk
Nagy Róbert irányításával. Kicsit elme-
rülünk a saját borvidékünk legszebb

tételei között.
Miközben a borokat kortyolgatjuk,

pazar látványban lehet részünk, hiszen
Győr Belvárosát a lemenő nap fényé-
ben egészen más perspektívából figyel-
hetjük meg, és nemcsak az elfogyasz-
tott bor miatt… Természetesen nem
maradnak el a borhoz kapcsolódó régi
győri sztorik sem.

Jelentkezni a gyor@borhalo.com e-
mail címen vagy a Borháló győri üzleté-
ben személyesen lehet.

A Borhajó kóstoló részvételi díja:
4990 Ft/fő.

Mindenkit szeretettel várunk! Jegyek
és további részletek csak a Borhálóban!
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Borlap
A GYÔRI BORKULTÚRA LAPJA

A
Gyôr, Pálffy u. 3. • www.borhalo.com/gyorI. évfolyam 5. szám

Nincs is annál jobb, mint a nagy melegben hamvas
pohárból üde borokat és friss, jéghideg szódával ké-
szült fröccsöket iszogatni, és átadni magunkat a teljes
kikapcsolódás örömeinek. Eszünk, iszunk, szórako-

zunk, s a strandon sem kevés a látniva-
ló... El sem tudjuk képzelni ma már,
hogy éppen ebben az időszakban zaj-
lott évszázadokon át az aratás, amely
szinte minden család következő egy
évét meghatározta. Mindenki részt vett
benne a kisgyermektől az aggastyáno-
kig, kora hajnaltól estig folyt a munka,
jól szervezett rendben. Ilyenkor minden
más háttérbe szorult. Még a háborúk
is befejeződtek az aratás megkezdésé-

re, hogy a férfiak hazaérhessenek a földekre. Ilyenkor
még esküvőt sem tartottak, sok helyen a kocsmák is
zárva voltak, s a tanítás is befejeződött az iskolában,
mivel szükség volt a gyerekek munkaerejére is. A bor-
nak és a finom étkeknek persze akkor is fontos szerepe
volt, kellett az energia. Minden család erre az időre tet-
te félre a legjobb füstölt húsokat, amit a böjti időszak-

ban a vallási okok
mellett éppen
ezért sem ettek
meg és persze a
boroshordók legfi-
nomabb nedűjét is
ekkorra tartogatták.
Ezek voltak a legkarakte-
resebbek, legérleltebbek, legér-
tékesebbek, nagy becsben voltak
tartva. Az aratás közben persze csak
vizezve itták, részben az alkohol
csökkentése, részben a víz fertőtlení-
tése miatt. A nap végén azonban a
férfiak egy-egy pohárral tisztán is
koccintottak, méltó jutalma volt ez
az egész napos nehéz munkának.

Amikor a nyaraláskor fröccsözge-
tünk, s az árnyékból figyeljük gyer-
mekeink játékát a part mentén, egy
korty erejéig emlékezzünk a régi ara-
tókra is... Egészségünkre!

A bor ha jó —
kifut a Borháló Borhajó!

Elérkezett a vakáció, a strandszezon és a fesztiválok garmadája. Szerencsére ezek között szép számmal
van olyan is, ami a bor körül forog, s nem maradunk finom magyar bor vagy fröccs nélkül. A strandok
is megtelnek, a Balaton-part is tömve...

NAGY RÓBERT
gyor@borhalo.com

„Harmincig
hevít a nô;
azután a bor;

azután
a kemence van”

Móra Ference

A termőterület 305 méter magasan helyezkedik el, amely
talajának és fekvésének köszönhetően biztosítja a kiegyensúlyo-
zott savszerkezetet, valamint hozzájárul a szőlők beéréséhez is. Az Olaszrizling
50 százaléka 6 hónapos fahordós érlelést kapott, a maradék és a másik két fajta reduktív
technológiával készült, így egyszerre élvezhető egy pici ászkolt íz, illetve a friss, ropogós
gyümülcsösség. A bor 50 százalék olaszrizling, 20 százalék zenit, valamint 30 százalék szür-
kebarát házasítása. Mindhárom fajta a gyöngyöstarjáni Királyberek dűlőből származik.

Ludányi Pince

Mátrai Hófehér

 

HORVÁTH BENCE
horvath.bence@borhalo.com

Egy korty emlékezet

Tar pincészet Rosé 2016

KURUCZ KINGA
gyor@borhalo.com

A tényői Várhegy-dűlő déli lejtőin termett kékfrankos szőlő adja ennek a fiatalos karak-
terű rozébornak az alapanyagát. Ízében, illatában piros bogyós gyümölcsökre emlékeztet.
Fogyasztását fehér húsokhoz és grillezett ételekhez ajánljuk.

1.990 Ft/1,5 l

1490 Ft/0,75 l
1987 Ft/liter

1327 Ft/liter
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Néhány szőlőfajta úgy él a köztu-
datban, hogy boruk félédes vagy
édes. A merlot, a zweigelt, a trami-
ni és a muskotályok esnek áldoza-
tul leggyakrabban ennek a sztere o -
típiának. Pedig a fajtának nem sok
köze van ahhoz, hogy édes vagy
száraz bor készül belőle.

Nem egy szőlőfajta esetében ter-
mészetesnek tekintjük, hogy félédes
vagy édes bor készül belőle, a csodál-
kozás nem is marad el például a „szá-
raz muskotály” kifejezés hallatán. Lás-
suk, indokolt-e a meghökkenés!

Való igaz, hogy a félédes, édes bo-
rok túlnyomó többsége a szőlőfajták
egy meghatározott köréhez kapcsoló-
dik. Vajon miért? A merlot és a zwei-
gelt esetében azért, mert a vörösök
közül az ő világukhoz passzol legin-
kább az édes íz: gyümölcsösek és ala-
csony a csersavtartalmuk. És mindez
fordítva is igaz, hiszen a bor nem víz:
minden fajtának megvan az alapka-

Kisfröccs, nagy-
fröccs, házmester,
maflás és még
vagy tucatnyi spric -
cer kerülhet a po-
harakba, attól füg-
gően, mennyi a
szóda–bor aránya.
De ha igazán me-

nők akarunk lenni, az idén nyáron
fröccskoktélozunk is.

„Slágergyanúsak” a szóda–bor alapú
zöldséges-gyümölcsös-fűszeres frissítők
a nagy nyári fesztiválokon és bulihelye-
ken, otthoni kerti partikon és teraszon
ücsörögve is. De nem kell gyorstalpaló
mixersulit kijárni, hogy keverjünk egyet-
egyet. Vagy többet. Néhány kipróbált re-
ceptet hoztunk:

Bear in the Bush
Újragondolt málnaszörp...
Alapozzunk a pohárban jéggel, öntöz-

zünk rá kevés málnaszörpöt. Dobjunk bele

bazsalikomlevelet és egy szelet citromot.
Töltsük rá a rozét, majd nyomjuk fel szódá-
val. Kicsit megkavarjuk, és már ihatjuk is.

• fél adag rozébor • fél adag szóda
• málnaszörp • citrom- vagy lime-karika
• bazsalikomlevél

Bortipp: TAR Kékfrankos Rosé

Brexit
Elég izgis rozékoktél. De hogy miért ezt

a nevet kapta a fröccskeresztségben, arról

fogalmunk sincs. A jég után meggyszörppel
indítunk, fűszerezzük egy kis fahéjjal. Bele-
kerül a bor, majd keverés után az elmarad-
hatatlan citrom. Végül felöntjük szódával.

• fél adag rozébor • fél adag szóda
• meggyszörp • fahéj • citrom- vagy li-
me-karika

Bortipp: Pécsinger Pincészet
Merlot Rosé 2016

Wine Mojito
Ki nem szereti a mojitót? Most itt a bo-

ros változat. Kezdjük némi jéggel, majd
folytassuk a citrommal és egy kis mentá-
val. Rum helyett jön bele a fehérbor, cu-
kor helyett a bodzavirágszörp. Felspriccel-
jük szódával, és tádaaam. Kész.

• fél adag szóda • bodzavirágszörp
• citrom- vagy lime-karika • friss men-
talevél

Bortipp: Babarczi
Rajnai Rizling 2015

Cheers!

Boros tévhitek #3: Léteznek kimondottan édes bort adó fajták?
raktere. Vannak fanyar, kesernyés ízű
fajták, például a cabernet-k, az ő alap -
ízük nehezen egyeztethető össze a
visszamaradó cukor édességével.

A fehérek közül a tramini, a fur-
mint, a hárslevelű, a szürkebarát és a
sárgamuskotály azért édes gyakrab-
ban, mert ezek a fajták olykor termé-
szetes körülmények között is képesek
félédes, édes bort teremni, a belőlük
készült maradék cukros bor tehát ha-
gyományosnak tekinthető. Az ő ese-
tükben is tévhit azonban, hogy a bo-
ruk eleve édes!

A késői szüreteknél jelentkező,
fokozott cukrosodással járó töppe-
dés viszonylag ritka jelenség. Nem-
csak a fajtának kell alkalmasnak len-
nie rá, hanem az őszi időjárásnak is.
Évjárata válogatja, hogy a körülmé-
nyek ideálisak-e a túléréshez, vagy
sem. Normál esetben, átlagos évben
ezek a fajták is pont ugyanolyan szá-
raz bort adnak, mint a töppedésre
alkalmatlanok.

Bizonyos fajtákból annyira meg-
szoktuk a félédeseket, hogy csodálko-
zunk, ha szárazat látunk. Pedig ezek a
fajták sokoldalúbbak, mint hinnénk,

sőt, száraz boraik között akadnak egé-
szen zseniálisak is – fogékonyságun-
kat, nyitottságunkat ínyenc meglepe-
tésekkel hálálják meg.

HORVÁTH BENCE
horvath.bence@borhalo.com

A nyár slágerei: gyümölcsös fröccskoktélok

A nyár sem múlhat el a finom magyar borok kóstolga-
tása nélkül. Erre remek alkalmat nyújtanak a nyári bor-
fesztiválok, amelyekből szerencsénkre idén is bőven vá-
logathatunk. A Borháló győri csapata szervezésében
igyekszünk a legpezsgőbb boros rendezvényeket fel-
keresni. A borfesztiválok színes kavalkádjában kóstol-
hatunk, részt vehetünk a különféle koncerteken, be-
szélgethetünk a borászokkal, s a Borháló Borjárata
nem csak elvisz minket, hanem a fesztivál végén haza
is hoz. A Borjárat a megcélzott fesztivál napján 10 óra-
kor startol, s 22 órakor indul vissza Győrbe. A bortúrák
min. 40 fő jelentkezővel indulnak. Hamarosan jövünk

Indul a Borháló Borjárata!A teljesség igénye nélkül
néhány a lehetséges
célpontok közül:

• Keszthely Fest július 7–9. • Cserszegtomaji
Bornapok július 8–9. • Badacsonyi Borhetek
július 14–30. • Jazz és Bor Fesztivál Balaton-
boglár július 12–15. • Zamárdi Rosé fesztivál
július 20–23. • Kürti Borfesztivál július 21–22.
• Balatonfüredi Borhetek augusztus 13–szep-
tember 3. • Hegykői Borfesztivál augusztus
18–20. • Mórikum Kultúr- és Fröccs-Fesztivál
augusztus 18–20.

A Kedves nevet vi-
selő Chardonnay,
elnevezéséhez mél-
tóan, azonnal rabul
ejt. A Pannonhalmi
borvidék hegybíró-
jaként Hangyál Ba-
lázs évek óta ko-
moly borokkal lep
meg minket. A
Chardonnay illatos, egzotikusan fű-
szeres, kiegyensúlyozott, kedves sa-
vaival elegáns bor, a fajtára jellem-
ző zamatokkal és a pannonhalmi
táj frissességével, harmóniájával.
Beszélgetésekhez, könnyű falatok-
hoz, fűszeres krémlevesekhez, kö-
zepesen érlelt sajtokhoz illő válasz-
tás. Nem véletlen, hogy a szakmai
zsűriket is lenyűgözte, a Kedves a
sok elismerés után 2017-ben el-
nyerte a Győr-Moson-Sopron Me-
gye Fehérbora címet is.

SZTANITY SZILÁRD
sztanity.szilard@borhalo.com

Hangyál 
Chardonnay 
2016

Hangyál Pincészet

1490 Ft/0,75 l
1987 Ft/liter
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a konkrét ajánlatokkal, figyeljétek a hírleveleket! Addig
is jó magyar borokat és jó pihenést kívánunk!

Kinga, Robi, Bence és Szilárd



Ha az ember Gyöngyös
történetében kutat, érdekes
adatokra bukkanhat: a tele-
pülés és környéke már egé-
szen korán a minőségi bor-
készítésre rendezkedett be,
olyannyira, hogy a 16. szá-
zadban a lakosság nyolcvan
százaléka ebből élt. A borter-
melők már a 19. század vé-
gén szövetkezetbe tömörül-

tek, majd részvénytársasággá alakultak,
és a 20. század elején a gyöngyösi
Oroszlán Fogadó helyén megnyitották
pincészetüket, a Borpalotát. A városban
egyébként a mai napig jellemző, hogy a
házak alatt borospincék vannak. 

A Borpalotát ma már Dubicz Borászat-
nak hívják, a 110 éves múlttal rendelkező
pincészetet ugyanis 15 évvel ezelőtt meg-
vásárolta egy befektető, aki később csa-
ládja ősi nevét adta a 123 hektár saját sző-
lőültetvénnyel rendelkező birtoknak. 

Ahogy a marketingért is felelős dr. Du-
nai Bernadettől megtudtuk, boraik több-
sége illatos fehér fajtákból készül, reduktív
technológiával, így nem csoda, hogy a
szortimentben irsai olivért, sauvignon
blanc-t, ottonel muskotályt, szürkebarátot
és olaszrizlinget találunk túlnyomórészt,
rozéjuk alapanyaga pedig a kékfrankos.

Nemcsak a trendek, hanem a Mátrai
borvidék Gyöngyös környéki terroirja vit-
te ebbe az irányba a borászatot, Berna-
dett szerint ugyanis az itteni vulkanikus
kőzetrétegen lévő barna erdőtalajon,
ahol az agyag és a lösz is megjelenik,
ezek a fajták hozzák a legszebb évjára-
tokat. Ahogy ő fogalmaz, hűvösebb, ele-
gánsabb borokat igyekeznek készíteni,
80 százalékban reduktív technológiával,
de egyre jobban elmozdulva a hordós ér-
lelés felé is. 

Tavaly 130 ezer palackot adtak el, ám
ez viszonylag csekély szám ahhoz képest,
amekkora perspektívát magában rejteget
még a birtok: ugyanis ha a 123 hektár ter-
mése mind üvegbe kerülne, akkor az
mint egy egymillió palack bort jelentene.
Egyelőre azonban ez a cél, és a termés
nagy részét mustként értékesítik. 

Palackozott boraikat három név alatt
dobják piacra: a „Mátra” megjelölés a
kiváló ár-érték arányú friss, illatos, gyü-
mölcsös borokat jelenti. Ezek a hétköz-
napok minőségi borai, bármely alkalom-
ra – mondja Bernadett. 

Az „1014” kategória, a Kékestetőre
utalva, a borászat legkiválóbb, prémium
kategóriás, különleges alapanyagból, vá-
logatott szemekből készült borait jelenti.
A Fríz pedig egyedi borkülönlegességei-
ket, melyeket csak a legjobb évjárat, leg-
különlegesebb tételeiből készítenek, így a
prémium kategóriából is kiemelkednek. 

Bernadett szerint a legtöbben az illa-
tos fehér borokat keresik, ám a különbö-
ző borversenyeken még kevésbé értéke-
lik a könnyedebb borokat, és inkább a
testesebbek nyerik a díjakat. Más a hely-
zet viszont a nemzetközi porondon,
ahol jobban elismerik a reduktív borokat
– teszi hozzá a marketingvezető, aki rög-
tön egy jó példával is szolgál: ottonel
muskotályuk ugyanis aranyérmet nyert
a közelmúltban, Bordeaux-ban, egy
nemzetközi borversenyen. 

És hogy a 110 éves múltra mit hoz-
hat a jövő az egykori Oroszlán Fogadó-
ba? Bernadett nagyon reméli, hogy ven-
dégeket, ugyanis a bűvös egymillió pa-
lack elérése mellett a vendéglátás fejlesz-
tése a másik fő csapásirány. E tekintet-
ben azért már most sincs szégyenkezni-
valójuk, hiszen felújított látványpincéjük-
ben a látogatók csodálatos időutazást

tehetnek a borok világában. A közel egy
kilométer hosszú, körbejárható pincé-
ben sétálva, végigkísérhetik a borászat
110 éves történetét, és megtekinthetik
a 100 évvel ezelőtt használt 6 ezer lite-
res, faragott hordókat, az 1960-as évek-
ben épített 30–80 ezer literes betontar-
tályokat, és megismerhetik a XXI. század
modern, acéltartályos technológiáját is.

A Dubicz Borászatnál az illatos fehér borokra esküsznek leginkább. Azt mondják, a Mátrai
borvidék Gyöngyös környéki része ilyen fajták termesztésére a legalkalmasabb. 

WURMBRANDT
ANDRÁS

A hónap pincészete: Dubicz Borászat és Szôlôbirtok

Idôutazás a Mátrai borvidéken

A már több mint százéves múltra
visszatekintő Dubicz Szőlőbirtok egy
valódi sauvignon-élménnyel lepett
meg minket. Közepes testtel, jelleg-
zetes sauvignonos füves illattal,
azonnal felismerhető bor, amelyben
némi körte és egzotikus gyümölcsös-
ség is megbújik. Benne van a Mátra
borvidékére jellemző lendület, sa-
vasság, ugyanakkor frissessége mel-
lett elegancia és harmónia jellemzi.
Délutáni, esti teraszos beszélgetős
stílusa mellett remek választás a
könnyed zöldfűszeres ételeknek és
a spárgás, brokkolis fogásoknak.

Sauvignon
Blanc 2016
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1.490 Ft/0,75 l

1.890 Ft/2 l
1987 Ft/liter

945 Ft/liter
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DiVAT HirDETés

Szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Nyáresti Légyottra várta a pár-
keresőket az első villámrandit
szervező Győriek egészségéért
Közhasznú egyesület pénteken,
a rómer Házban. Az este kere-
tében előadások is elhangzot-
tak, itt volt például Lakatos
márk stylist is, hogy stílusterá-
pia című előadásával nyomaté-
kosítsa: igenis számít a külső.

Persze ezt nem szabad úgy értelmez-
ni, hogy ha a társat keresők, és úgy ál-
talában mindenki, nem felel meg az
aktuális trendeknek, akkor baj van,
úgyhogy rohanjanak plázázni vagy
plasztikázni, mert csak így válhatnak
rút kiskacsából gyönyörű, fehér haty-
tyúvá. Andersen meséjét tekinti ars
poeticájának az ország legismertebb
stylistja, aki szerint a rút kiskacsák is-
mertetői, hogy nem találják a helyü-
ket, s miközben rosszul érzik magukat
a bőrükben, arról álmodoznak, hogy a
tó királynői (s királyai persze) legye-
nek. „De hát ők már akkor is kishaty-
tyúk” – folytatta a mesebeli hasonlat-

Rút kiskacsából fehér hattyúvá válni
tal Lakatos Márk, csak át kell menniük
egy folyamaton. Hangsúlyozta, nem
átváltoztatni kell, hanem mindenkiből
a legjobbat kihozni. Egy randi pedig ki-
váló alkalom lehet, hogy megmutas-

suk magunkat hattyúként. „A stílus
mindannyiunkban ott lakozik, a dol-
gunk csak annyi, hogy megtaláljuk” –
idézte Diane von Fürstenberg divatter-
vezőt, s elmondta, önismereti munká-
val lelhetünk rá. A legnehezebb vi-
szont ma önbizalmat nyerni, hiszen

sokfelől kapjuk a pofonokat, de ma-
gunkról soha nem mondhatunk le.
Egy randevún is csak akkor lehetünk
izgalmasak, ha el is hisszük magunk-
ról, hogy értékesek és érdekesek va-

gyunk. Az első benyomás viszont a
stylist szerint nagyon fontos, hiszen
rögtön kialakul bennünk egy kép a
másik láttán, amihez aztán elkezdünk
ítéleteket gyártani: például, hogy ez a
neccharisnya necces az ő korában, és
a többi. „Hogy tetszem-e, nagymér-

tékben múlik azon, mit közvetítek a
külsőségekkel: milyen a kisugárzá-
som, az összhatás. Az mutat hiteles,
önazonos képet, aki megtalálja a saját
stílusát. S ha összhangban van a ruha,
a smink, a frizura és a kiegészítők, azt
látják majd rajtunk: ez az ember figyel
a részletekre” – hangsúlyozta, és el-
árulta, rengetegen szegezik hozzá a
kérdéseket: milyen az én stílusom? Mi
áll nekem jól? „Aki tudatosan foglalko-
zik a külsejével, és megpróbálja kihoz-
ni a saját keretein belül a legjobbat, az
egy idő után egyre jobban érzi majd
magát a bőrében, s megismeri önma-
gát” – mutatott rá. Az outfitünk pedig
lehet védőbástya, a második bőrünk,
ami magabiztosságot ad. A jó ruhát
bizony keresni kell, s akkor ideális, ha
bele tudunk költözni, olyan, mintha
ránk szabták volna. „El kell felejteni a
méretekkel foglalkozni, de ha valaki a
randin benyúl a ruhánkba és megnézi
a címkét, meneküljünk!” – nevettette
meg a közönséget.

Végül elmondta, a siker érdekében
tudnunk kell, milyen az alkatunk és a
színtípusunk, s tanuljuk meg, mit érde-
mes megmutatni magunkon, s mit kell
korrigálni megfelelő öltözködéssel.

Lakatos Márk
stílusterápiára érkezett



gAsZTro crEATiVE cHEF

Kreatív
gasztrokaland

Ez az elsô alkalom, hogy Eszter nem a konyhá-
jából, hanem külsô helyszínrôl jelentkezik. Ma-
ász Dávid, az egykori legendás gyôri Sárkány-
lyuk étterem tulajdonosának fiával, Csákány Ist-
vánnal alapította 2006-ban a CulinArt Party Ser-
vice és Catering Kft.-t, melynek nincs étterme,
hanem arra szakosodott, hogy külsô helyszíne-
ken rendezvényeket valósítson meg. Maász
Dávid a tévéfelvételen elmondta, az esküvôk
miatt kerestek egy fix helyet, amit végül a ravaz-
di tó mellett találtak meg. Közel 8 éve áll itt a
partisátor — tudjuk meg az adásból, s még arra
is kapunk tippet, hogyan készítsünk nyáron ko-
csonyát, ha esetleg megkívánnánk. 

Az adás premierjét pénteken 19.30 órakor
láthatják a Gyôr+ Televízió nézôi, amit
késôbb a www.tv.gyorplusz.hu weboldalon
is visszanézhetnek.

Gyönyörû helyszínen,
Ravazdon fôzött 
Nagy Eszter Creative
Chef a CulinArt
Party Service
és  Catering Kft.
tulajdonosával,
Maász Dáviddal. 
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HARCSATATÁR KAPORPESTÓVAL
ÉS ALMAHABBAL

40 dkg szürkeharcsa filé • 2 ge-
rezd zúzott fokhagyma • só, bors
• fél lime leve • 1 kk. folyékony
füst • 4 ek. olíva- vagy szôlômag-
olaj • 20 dkg pörkölt kesudió • 2 dl
olívaolaj • 1 csokor kapor • 3 ge-
rezd zúzott fokhagyma • 6-8 dkg
parmezán • só (ízlés szerint) • 3-
4 db zöldalma • fél lime • édesítô
• kb. 6 db lapzselatin

A harcsát apró kockákra vág-
juk és a többi hozzávalóval
alaposan összekeverjük, tá-
lalásig hûtôben tároljuk. A ke-
sudiót ledaráljuk vagy turmix-
gépben alaposan összetur-
mixoljuk. Az olívaolajjal, aprí-
tott kaporral, darabolt vagy
reszelt parmezánnal és a fok-
hagymával krémesre turmi-
xoljuk. Utólag sózzuk, hiszen
a kesu, illetve a sajt is elég
sós. Az almákat meghámoz-
zuk, magházukat kivágjuk és
szintén összeturmixoljuk. Ke-
vés édesítôvel, lime-lével és
hideg vízbe áztatott, kicsa-
vart zselatinokkal felfôzzük.
Ezután kihûtjük, és hûtôbe
tesszük, hogy megkocsonyá-
sodjon. Tálalás elôtt bot -
mixerrel felhabosítjuk.

SZARVASBÉLSZ   
HABBAL, KARA  

60 dkg szarvasbél-
szín • 1 ek. zöldtea
(matcha) por • só,
bors • 20 dkg róka-
gomba (lehet más
gomba is) • 2 gerezd
fokhagyma • 2 dl
alaplé vagy víz • 15
dkg vaj • 1 ek. cukor
• bébizöldségek vagy
friss zöldségek
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Gyógyuljon
mosolyogva!

Részletekért keresse munkatársainkat:

Cím: 9025 Győr, Fürdő tér 1. Tel: +36 96 514-905
Web: www.rabaquelle.hu

Használja ki Ön is 2017 legnagyobb gyógyászati akcióját!

60 kezeléses
balneoterápiás

csomagunk
2017. június 21. 

és július 21.
között

29.250 Ft helyett

csak 5000 Ft 
+ egy mosolyért 

vehető igénybe!

ZÍN ZÖLDTEA-KÉREGBEN, RÓKAGOMBA-
 AMELLIZÁLT BÉBIZÖLDSÉGEKKEL

A szarvasbélszínt forró serpenyôben, kevés olajon
körbesütjük, majd zöldteával megszórt alufóliába te-
kerve pihentetjük. Ugyanabban a serpenyôben lepi-
rítjuk a gombákat, hozzáadjuk a fokhagymát és alap-
lével felengedve, puhára fôzzük. Amikor majdnem
minden lé elfôtt, vajjal összeturmixoljuk, és egy pat-
ronnal habszifonba töltjük. Végül a megmaradt bébi-
zöldségeket forró serpenyôben kevés vaj és cukor ke-
verékén megkaramellizáljuk. A húst és a zöldségeket
is utólag, tálalás elôtt sózzuk, a húst borsozzuk is.

ANANÁSZFAGYI FAGYASZTOTT
TEJSZÍNBÔL ÉS MASCARPONÉBÓL

1 db ananász megpu-
colva • 2 dl tejszín
• 150 g mascarpone
• édesítô • egy ek.
vaníliaaroma • néhány
csepp citrom

A tejszínt és a mascarponét jég-
kockatartóban lefagyasztjuk.
Mikor kész, a fedarabolt ana-
násszal, édesítôvel, citromlével
és vaníliával alaposan összetur-
mixoljuk. Zabkeksszel kínáljuk.

crEATiVE cHEF HirDETés
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ízletes, laktató, mutatós. mégis
megfizethető. és évi ötmilliárd
darabot adnak el belőle világ-
szerte.  ez a pizza, Nápoly büsz-
kesége, az olasz konyha egyik
zászlóshajója. De vajon tényleg
a dél-itáliai városban találták fel
a sajtos-paradicsomos kenyér-
lepényt?

Talán meglepő, de a lapos kenyerek,
vagy más néven lepénykenyerek törté-
nete egészen a késő kőkorig nyúlik visz-
sza. Szardíniai őslakosok például már
Kr. e. 7000 körül bizonyítottan készítet-
tek hasonlót a szigeten. De sütöttek le-
pényt a közmondásosan nagy vagyonú
perzsa király, i. Dareiosz katonái is.
Utóbbiak sajttal és datolyával gazdagí-
tották az általuk készített lapos kenyeret.
és persze volt saját változatuk az ókori
görögöknek is. Ők zöldfűszerekkel,
hagymával és fokhagymával ízesítettek.

Maga a pizza kifejezés viszont
egyértelműen olaszországhoz köthe-
tő. Egy Nápolytól északra fekvő ten-
gerparti kisvárosban, Gaetában került
elő az a Kr. u. 1000 környékéről szár-

mazó okirat, ami előírta, hogy a helyi
malom bérlőjének 12 pizzát kell vinnie
a püspöknek minden karácsonykor
és minden húsvétvasárnap. Ez a nép-
szerű étel ma ismert legkorábbi em-
lítése, és egyben azt is jelenti, hogy a
pizza az olasz köznyelv egyik legré-
gebbi kifejezései közé tartozik.

A lepény modernkori népszerűsé-
ge egyértelműen Nápoly városához
köthető. „Szegény ember vízzel főz”,
tartja a mondás, az 1700-as évekre
pedig jelentősen megnőtt az önmagu-
kat koldulásból vagy alkalmi munkák-
ból fenntartó nápolyi szegények szá-
ma. A helyiek épp ezért tökélyre fejlesz-
tették a „kevés hozzávalóból valami fi-

Nápolyból
szeretettel

Szerző: kisTé

Focaccia és pizza...  mi a különbség? 
A két kenyérféleség között alapvető különbség, hogy a focacciát hosszabb
ideig kelesztik, így a végeredmény egy jóval magasabb, levegősebb tészta
lesz. Emellett eltérő a két lepény ízesítése is. A pizza jellemzően paradicsom-
mal, sajttal és további feltétekkel készül. A focaccia ízesítése viszont ennél
egyszerűbb: sokszor csak sóból, illetve valamilyen zöldfűszerből áll. De pró-
báljuk ki az olívás, a hagymás és a padlizsános változatot is!

Díjtalan házhozszállítás: Gyôr terüle-
tén, továbbá Gyôrszentiván, Ménfô-
csanak, Gyirmót, Gyôrújbarát, Piny-
nyéd, Nagybácsa, Sárás, Kisbácsa,
Likócs, Gyôrújfalu területére is szállí-
tunk, melynek díjáról érdeklôdj disz-
pécserünknél! Ha 5.000 Ft-os címlet-
nél nagyobbal fizetsz, kérjük, jelezd
diszpécserünknek!
Vásárlói észrevétel esetén hívd:
06-30/350-5040

A hirdetésen látható ételképek illusztrációk. Az akciók más kedvezménnyel nem vonhatók össze. Érvényes: 2017. július 1-31-ig. 
Alkoholos italainkat csak 18 év felettiek rendelhetik. Minimum 1.000 Ft értékû  rendelés esetén tudunk házhozszállítást vállalni.

GYôR PLÁZA
Vasvári Pál u. 1/A

RendeLésfeLVéteL:
96/426-666,
30/942-6666

www.donpepe.hu
HÁZHoZsZÁLLítÁs:

minden nap
10.00–22.00-ig

olaj felhasználásával készülő Marinara,
illetve a paradicsomot, mozzarellát és
friss bazsalikomot felhasználó Marghe-
rita pizza a legnépszerűbb. 

Az étel nemzetközi sikerét a nápo-
lyiak tömeges kivándorlása hozta
meg a XX. század elején. Az első ame-
rikai pizzéria 1905-ben nyitotta meg
kapuit, az étel pedig rövid idő alatt hi-
hetetlen népszerűségre tett szert az
óceán túloldalán. épp ezért nem meg-
lepő, hogy az évi ötmilliárd pizzából
hárommilliárdot az Egyesült államok-
ban fogyasztanak el.

nomat” művészetét. Nem véletlen,
hogy Nápolyban a mai napig a sajt nél-
küli, paradicsom, fokhagyma és olíva-
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FELNÕTTOKTATÁS

Intézmény neve Intézmény címe OKJ-szám Szakképesítés
megnevezése

A képzésbe
belépés feltétele

(8 általános, érettségi,
szakmai elôképzettség

megnevezése, egészségügyi
alkalmasság/pályaalkalmasság

szükségessége)

Képzés
idôtartama

Intézmény
központi

telefonszáma

Intézmény 
központi 
e-mail 
címe

Intézmény
honlapcíme

Az indítandó
képzésekrôl 
közvetlenül

információt adó 
neve

Az indítandó
képzésekrôl 
közvetlenül

információt adó
telefonszáma

Gyôri Mûszaki
SZC Bercsényi Miklós

Közlekedési 
és Sportiskolai 

Szakgimnáziuma
és

Szakközépiskolája

9025 Gyôr,
Cinka Panna

utca 2.

54 523 03
Közlekedés-
automatikai
mûszerész

Érettségi, egészségügyi
alkalmasság  szükséges 2 év

96/529-520 becsenyi@
bercsenyi.eu www.bercsenyi.eu Mészáros Tibor 96/529-52354 841 11

Logisztikai és
szállítmányozási

ügyintézô

Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges

2 év

Szakmai végzett-
séggel rendelkezôk
érettségire felkészí-

tô képzése

Szakmai
végzettséget igazoló
OKJ-s bizonyítvány

szükséges

2 év

Gyôri Mûszaki SZC 
Gábor László Építôipari

Szakközépiskolája

9024 Gyôr, 
Nádor tér 4.

34 582 01 Ács 8 általános, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

96/430-055 gaborla@
t-online.hu

www.
muhelyiskola.hu Árvai Zsolt 06-30/247-3463

34 543 02 Asztalos 8 általános, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

34 582 02 Bádogos 8 általános, egészségügyi
alkalmasság szükséges

2 év

34 582 13 Burkoló 8 általános, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

34 582 04 Festô, mázoló,
tapétázó

8 általános, egészségügyi 
alkalmasság/pályaalkalmasság

szükséges
2 év

34 582 14 Kômûves
8 általános, egészségügyi 
alkalmasság szükséges 2 év

34 582 15 Tetôfedô
8 általános, egészségügyi 
alkalmasság szükséges 2 év

Gyôri Mûszaki
SZC Hild József

Építôipari
Szakgimnáziuma

9021 Gyôr,
Szent István út 1.

54 582 03 / 
54 582 04

Magasépítô
technikus/ 

Mélyépítô technikus

Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

96/211-699 info@
hunyadimovar.hu

www.
hunyadimovar.hu

Horváth Géza 06-20/571-5285
Gyôri Mûszaki SZC
Hunyadi Mátyás
Szakgimnáziuma

és
Szakközépiskolája

9200
Mosonmagyaróvár, 
Dr. Gyárfás József 

utca 3.

34 521 03 Gépi forgácsoló
8 általános, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

34 521 04 Ipari gépész 8 általános, egészségügyi
alkalmasság szükséges

2 év

34 521 06 Hegesztô 8 általános, egészségügyi
alkalmasság szükséges

2 év

35 521 01 CNC-gépkezelô

Gépi forgácsoló,
vagy gépgyártástechnológiai
technikus OKJ-s végzettség,
egészségügyi alkalmasság

szükséges

1 év

34 341 01 Eladó 8 általános, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

54 815 01 Fodrász
Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

54 815 02 Kozmetikus
Érettségi, egészségügyi
alkalmasság  szükséges 2 év

96/528-780 titkar@hild.gyor.hu www.hildski.hu Hellenpárt György 06-30/248-6860
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Gyôri Mûszaki SZC
Jedlik Ányos 

Gépipari 
és Informatikai 

Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája 

és Kollégiuma

9021 Gyôr,
Szent István út 7.

54 213 05 Szoftverfejlesztô Érettségi 2 év

96/529-480 jedlik@jedlik.eu www.jedlik.eu Kalmár Péter 06-20/459-3655

54 481 02
Gazdaság-
informatikus Érettségi 2 év

54 481 01 CAD-CAM
informatikus Érettségi 2 év

54 481 06 Informatika
rendszerüzemeltetô

Érettségi 2 év

54 521 03
Gépgyártás-
technológiai
technikus

Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

34 521 03 Gépi forgácsoló 8 általános, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

35 521 01 CNC-gépkezelô

Gépi forgácsoló, vagy
gépgyártástechnológiai

technikus OKJ-s végzettség,
egészségügyi alkalmasság 

szükséges

1 év

Gyôri Mûszaki SZC
Lukács Sándor 
Mechatronikai 
és Gépészeti 

Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája 

és Kollégiuma

9027 Gyôr,
Mártírok útja

13–15.

34 521 03 Gépi forgácsoló 8 általános, egészségügyi 
alkalmasság szükséges 2 év

96/528-760 iskola@
lukacssuli.hu

www.
lukacssuli.hu

Dezamics Zoltán,
Gáspár Valéria

96/528-760

35 521 01 CNC-gépkezelô

Gépi forgácsoló, vagy
gépgyártástechnológiai

technikus OKJ-s végzettség,
egészségügyi alkalmasság

szükséges

1 év

54 525 02 Autószerelô
Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

54 525 01 Autóelektronikai
mûszerész

Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

54 521 03
Gépgyártás-
technológiai
technikus

Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

55 525 01 Autótechnikus

Autószerelô, vagy
Autóelektronikai mûszerész

OKJ-s végzettség, 
egészségügyi alkalmasság 

szükséges

1 év

54 523 04 Mechatronikai
technikus

Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

Szakmai végzettséggel
rendelkezôk

érettségire felkészítô
képzése

Szakmai végzettséget igazoló
OKJ-s bizonyítvány szükséges 2 év

Gyôri Mûszaki SZC
Pattantyús-Ábrahám

Géza
Ipari Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája

9024 Gyôr,
Ikva utca 70.

54 522 01 Erôsáramú 
elektrotechnikus

Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges

2 év

96/429-033 pagisz@
pagisz.hu www.pagisz.hu Németh Jenô 30/396-805154 523 01 Automatikai 

technikus
Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges

2 év

54 523 02 Elektronikai
technikus

Érettségi, egészségügyi
alkalmasság szükséges 2 év

Államilag finanszírozott iskolarendszerû képzés, 
esti munkarendben, szakképesítés
megszerzésére vagy érettségire felkészítés.

Intézmény neve Intézmény címe OKJ-szám Szakképesítés
megnevezése

A képzésbe
belépés feltétele

(8 általános, érettségi,
szakmai elôképzettség

megnevezése, egészségügyi
alkalmasság/pályaalkalmasság

szükségessége)

Képzés
idôtartama

Intézmény
központi

telefonszáma

Intézmény 
központi 
e-mail 
címe

Intézmény
honlapcíme

Az indítandó
képzésekrôl 
közvetlenül

információt adó 
neve

Az indítandó
képzésekrôl 
közvetlenül

információt adó
telefonszáma
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győr megyei Jogú város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály http://www.
gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a
településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyama-
tosan kísérjék  figyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja: Győr Megyei Jogú
Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:

1) SZTM 2017-038 Győr – Volt Dobozgyár területe
településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42/A.§ szerinti állami főépítészi eljárás_part-
nerségi egyeztetési szakasz

A rendezési terv módosítási anyaga megtekinthető: állami főépítészi eljárásban: 2017. július 5-től 2017. július 15-ig, a
város internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt
vagy személyesen, a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 232. szobában. A megjelenés napjától javas-
latok, észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy a  szabo.lilla@gyor-ph.hu  e-mail címen.

2) SZTM 2017-039 GYÉSZ 101.§ (17) bekezdés módosítása.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és
a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ szerinti  véleményezés tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: egyszerűsített eljárásban: 2017. július 6-tól 2017. július 22-ig a város
internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy sze-
mélyesen, a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231. szobában. A megjelenés napjától javaslatok, ész-
revételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu  e-mail címen.

3) SZTM 2017-030  Győr-Gyárváros, volt RINGA-gyár területe, 01785 sz. övezet módosítása

településrendezési eszköztervezet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. ren-
delet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási tervanyagát.

A rendezési terv-módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2017. július 6-tól 2017. augusztus 6-ig a város
internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy
személyesen, a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 232. szobában.
A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy a
szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címen.

4)
TSZTM, SZTM 2016-013 Győr-Gyirmót lakóterület kijelölése.
TSZTM, SZTM 2016-057 Győr, Tatai út 04487 sz. Gksz. övezet lakóterületté minősítése.
TSZTM, SZTM 2017-009 Győrszentiván, Páskom és Pósa utca közötti terület lakóövezetbe sorolása.
TSZTM, SZTM 2017-017 Győr-Kismegyer, 23304/14 hrsz.-on 1 db építési telek kijelölése, 00915 sz. övezet folytatása
TSZTM, SZTM 2017-018 Győr, Tatai úti kertek 03658, 03660, 03661, 03662 sz. Mk. övezetből Gksz. övezetbe sorolás
TSZTM, SZTM 2017-028 Győr-Marcalváros 00397 és 00395 sz. Kkö. övezetek hasznosításának felülvizsgálata

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezési terv-módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2016. július 6-tól 2017. augusztus 5-ig, a város in-
ternetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások” címszó alatt vagy sze-
mélyesen, a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231. szobában megtekinthető. A megjelenés napjától
javaslatok, észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Fő-
osztály http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/partnerségi egyeztetés
címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását,
ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék fi-
gyelemmel!

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály la-
kossági fórum keretében bemutatja: Győr Megyei Jogú Város 1/2006. (01.25.) ök. ren-
delettel elfogadott rendezési tervének módosítására irányuló:

SZTM 2017-039 GYÉSZ 101.§ (17) b. bekezdés módosítása.
SZTM 2017-031 Győr-Ménfőcsanak,

Mérföldkő magánút telephelyek rendezése
(lakóból különleges területbe visszasorolás)

SZTM 2017-035 Győr, Dózsa rakpart 01111* sz. övezet
egyedi előírásai

egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának tervanyagát

TSZTM, SZTM 2016-013 Győr-Gyirmót lakóterület kijelölése.
TSZTM, SZTM 2016-057 Győr, Tatai út 04487 sz. Gksz. övezet

lakóterületté minősítése.
TSZTM, SZTM 2017-009 Győrszentiván, Páskom és Pósa utca közötti

terület lakóövezetbe sorolása.
TSZTM, SZTM 2017-017 Győr-Kismegyer, 23304/14 hrsz.-on 1 db építési

telek kijelölése, 00915 sz. övezet folytatása
TSZTM, SZTM 2017-018 Győr, Tatai úti kertek 03658, 03660, 03661, 03662 sz.

Mk. övezetből Gksz. övezetbe sorolás
TSZTM, SZTM 2017-028 Győr-Marcalváros 00397 és 00395 sz. Kkö. övezetek

hasznosításának felülvizsgálata teljes eljárás véleményezési szakaszának tervanyagát

A lakossági fórum időpontja: 2017. július 17. de. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a
„http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés” alatt „A part-
nerségi egyeztetés általános tudnivalói”  címszóban foglaltakat megismerni szívesked-
jenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

A módosítási anyagok megtekinthetők: 2017. július 7-től 2017. július 15-ig a város internetes
oldalán: „http:\\www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés” címszó alatt.
A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetőek, a kitöltött és aláírt adatlap-
nak az alábbi címek valamelyikére történő eljuttatásával: Postacím: Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala 9021 Győr, Városház tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu

meghívó

Meghívó lakossági fórumra, a Településképi rendelet 
és a Településképi arculati kézikönyv kapcsán.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesz-
tési Főosztály a www.gyor.hu\Innováció\Rendezési terv\Rendezésiterv-
módosítási eljárások és Partnerségi egyeztetés címszavak alatt folyama-
tosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását és egyeztetését,
ezért kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísér-
jék figyelemmel!
Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési
Főosztály lakossági fórum keretében bemutatja:

Településképi rendelet és a Településképi arculati kézikönyv (TAK) – véle-
ményezési szakasz.
A lakossági fórum időpontja: 2017. július 11. 15 óra 
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem
A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a www.gyor.hu\innováció\ren-
dezési terv\partnerségi egyeztetés cím alatt „A partnerségi egyeztetés általános
tudnivalói” címszóban foglaltakat megismerni szíveskedjenek (különös tekintet-
tel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

A Településképi rendelettervezet és a Településképi arculati kézikönyv anyaga megtekinthető: 2017. július 3-tól 2017. július 20-ig a www.gyor.hu\innováció\rendezési
terv\partnerségi egyeztetés cím alatt. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetők a partnerseg@gyor-ph.hu, e-mail címen vagy személyesen, a lakossági
fórum keretében.
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Július 8. szombat
5:00 ismétlés – a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 6:00 ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló)
7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Fe-
renczy Balázs 18:00 Győr+ DJ – Valódi diszkó
slágerek orosz Sanyi válogatásában! 19:00 is-
métlés 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00
D-ER Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Július 9. vasárnap
5:00 ismétlés – a hét legérdekesebb beszél-
getéseiből válogatunk (benne: helyi hírössze-
foglaló) 6:00 ismétlés (benne: helyi hírössze-
foglaló) 7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége
– Ferenczy Balázs 11:00 Divertimento – a győ-
ri filharmonikusok műsora Farkas Mónikával
12:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs
19:00 Divertimento ism. 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
23:00 Győr+ Zenetár

Július 10. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
6:30 Győr+ Reggeli – Velünk ébred a város!
orosz Sanyi és Nagy Roland 6:40 Német hírper-
cek 9:30 EYoF Magazin (Ferenczy Balázs) 10:00
Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek
órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Délután –
Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV híradó ajánló
17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mónika : a
nap legfontosabb eseményei! 18:00 Győr+ Este
– Bajzát Zsuzsi 18:10 Heti asztrológia Szakács
Annával 18:25 EYoF Magazin ism. 20:00 Kaba-
ré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió mű-
sora 22:30 Győr+ Zenetár

Július 11. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: Az előző nap legfontosabb
történései 6:30 Győr+ Reggeli – orosz Sanyi,
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 7:30 Vá-
rosüzemeltetési körkép a Győr-Szol Zrt. mun-
katársaitól 9:30 Megszólal a Vaskakas (Bajzát
Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi
11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25 Győr+
TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors
– Farkas Mónika, a nap legfontosabb esemé-
nyeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Július 12. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
történései 6:30 Győr+ Reggeli – orosz Sanyi,
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Ró-
mer Magazin – a Rómer Múzeum aktuális ösz-
szefoglalója (Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Dél-
előtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája
12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Délután – Ka-
szás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló
17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mónika,
a nap legfontosabb eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 19:10 Rómer Ma-
gazin ism. 19:30 Fodrász percek 20:00 Kaba-
ré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Július 13. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb ese-
ményei 6:30 Győr+ Reggeli – orosz Sanyi, Nagy
Roland 6:40 Német hírpercek 10:00 Győr+ Dél-
előtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája
12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Délután – Ka-
szás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló
17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mónika, a
nap legfontosabb történéseivel 18:00 Győr+ Es-
te – Bajzát Zsuzsi 19:10 Megszólal a Vaskakas
ism. 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00
D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Július 14. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
hírei 6:30 Győr+ Reggeli – orosz Sanyi, Nagy
Roland 6:40 Német hírpercek 9:00 Győr+ He-
tilapszemle 9:30 Kulisszák Mögött – A Győri
Nemzeti Színház műsora Farkas Mónikával
10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00
Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25 Győr+
TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors
– Farkas Mónika, a nap legfontosabb esemé-
nyeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár 

értékeljük a 10. Győrkőcfesztivált és már
készülünk a jövő évire. Válogatást hallhat-
nak a Győrkőcfesztiválon készült legvidá-
mabb interjúkból, újra átélhetjük az or-
szág legnagyobb gyermekfesztiváljának
legemlékezetesebb pillanatait.

Június 9., péntek 19:30
creative chef

Július 10., 8 óra
Nyugdíjas egyetem

Július 13., 19:30
Vény nélkül

Nyakunkon a győri Európai ifjúsági olim-
piai Fesztivál, ezért a Győr+ Televízió új
sorozatot indított, mely közelebb hozza
az olimpia szellemiségét, egy világver-
seny hamisítatlan hangulatát és az EYoF
sportágait. Ebben segítenek igazi legen-
dák, a jelen tehetségei és a jövő remény-
ségei, ez alkalommal Pars Krisztián kala-
pácsvető és Lendvai Luca futó.

július 14., 20:30
eYOF magazin

Minden hétköznap 19 óra
Híradó

Július 11., 9.30 és július 13, 19 óra
megszólal a vaskakas

A 4. X után – ezt a nevet viseli a július 13-i
Vény Nélkül. A nyári leállás előtti utolsó
egészségügyi magazinunk a 40-es korosz-
tállyal foglalkozik. Megtudhatják, milyen ve-
szélyeket rejt 40 év felett gyermeket vállalni,
és többek között arra is választ kaphatnak,
miért van olyan sok szingli hölgy és úr azok
között, akik már betöltötték a 4. X-et.

Mi nyáron sem megyünk vakációra! Fo-
lyamatosan szállítjuk a közelgő EYoF leg-
frissebb híreit, és minden mást, ami fon-
tos és érdekes Győrben. Győr+ Híradó,
minden hétköznap 19 órától.

Július 9., 11 óra
Divertimento

Minden hétköznap 13–17 óráig
győr+ Délután Nézze meg újra Fekete Dávid alpolgár-

mester Jávor, Kabos, Karády és a többi-
ek: 85 éves a hangosfilm című előadását! 

Jó ebédhez szól a magyar óra! A legna-
gyobb hazai kedvencek hétfőtől vasárna-
pig 12 órakor a Győr+ Rádióban.

Minden nap 12 óra
magyar óra

A Győr+ Délutánban Kaszás Kornél szál-
lítja a remek zenéket, könnyed témákat
és játékokat. Velünk könnyebben telik a
munkaidő! 

A Győri Filharmonikus Zenekar meghir-
dette következő jubileumi évadát. A győri
társulat 2018-ban ünnepli hivatásossá
válásának 50. évfordulóját. A koncertek-
ről, zenei kínálatról mindent megtudhat-
nak műsorunkból, illetve a zenekar hon-
lapjáról, a gyfz.hu webcímen. A Richter
Terem jegypénztára augusztus 28-tól
várja újra önöket.

Július 8. szombat
07:00 Híradó 07:25 Sporthírek
07:30 Creative chef 08:00 Híradó
08:25 Sporthírek 08:30 EYoF maga-
zin 08:45 A győri sportélet büszkesé-
gei 09:00 Híradó 09:25 Sporthírek
09:30 Gázfröccs 10:00 Hello Győr!
10:30 Képújság 18:00 Vény nélkül n
18:30 Hello Győr! 19:00 Győri7
19:45 EYoF magazin 20:00 Kulisz-
szák mögött 20:30 építech 21:00
Zooo+ 21:30 Hello Győr! 22:00 Győ-
ri7 22:45 A győri sportélet büszkesé-
gei 23:00 Képújság

Július 9. vasárnap
07:00 Civil kurázsi 07:30 Hello Győr!
08:00 Credo 08:30 Vény nélkül  n
09:00 Kulisszák mögött 09:30 Gáz-
fröccs 10:00 Hello Győr! 10:30 Kép -
újság 18:00 Győri7 18:45 EYoF ma-
gazin 19:00 Üzleti negyed 19:30
Creative chef 20:00 Hello Győr!
20:30 Gázfröccs 21:00 Made in
Hungary 21:15 A győri sportélet
büszkeségei 21:30 Credo 22:00
Győri7 22:45 EYoF magazin 23:00
Képújság

Július 10. hétfő
07:00 Győri7 07:45 EYoF magazin
08:00 Nyugdíjas Egyetem 09:15
Vény nélkül n 09:45 Képújság 19:00
Híradó 19:20 Sporthírek 19:30 Ku-
lisszák mögött 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 Kulisszák mögött
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek 21:30
EYoF magazin 21:45 Made in Hun-
gary 22:00 Híradó 22:20 Sporthírek
22:30 Vény nélkül n 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság

Július 11. kedd
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Kulisszák mögött 08:00 Hír-
adó 08:20 Sporthírek 08:30 Vény
nélkül n 09:00 Híradó 09:20 Sport-
hírek 09:30 EYoF magazin 09:45
Kép újság 19:00 Híradó 19:20 Sport-
hírek 19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Hello Győr!
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Üzleti negyed 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Credo 23:00
Híradó 23:20 Sporthírek 23:30 Kép -
újság

Július 12. szerda
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 Hello Győr! 08:00 Híradó
08:20 Sporthírek 08:30 Üzleti ne-
gyed 09:00 Híradó 09:20 Sporthírek
09:30 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 építech 20:00 Hír-
adó 20:20 Sporthírek 20:30 Gáz-
fröccs 21:00 Híradó 21:20 Sporthí-
rek 21:30 Hello Győr! 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Creative
chef 23:00 Híradó 23:20 Sporthírek
23:30 Képújság

Július 13. csütörtök
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek
07:30 építech 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Gázfröccs 09:00
Híradó 09:20 Sporthírek 09:30
EYoF magazin 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:20 Sporthírek
19:30 Vény nélkül n 20:00 Híradó
20:20 Sporthírek 20:30 Vény nélkül
n 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 építech 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Kulisszák mögött
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek
23:30 Képújság

Július 14. péntek
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Vény nélkül n 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Kulisszák mögött
09:00 Híradó 09:20 Sporthírek 09:30
Képújság 19:00 Híradó 19:20 Sporthí-
rek 19:30 Zooo+ 20:00 Híradó 20:20
Sporthírek 20:30 EYoF magazin
20:45 Made in Hungary 21:00 Híradó
21:20 Sporthírek 21:30 Creative chef
22:00 Híradó 22:20 Sporthírek 22:30
Hello Győr! 23:00 Híradó 23:20 Sport-
hírek 23:30 Képújság



Öt szerencsés megfejtô a Somogyi Elektronic Kft. jóvoltából egy fidget spinnert nyer, közülük a legszerencsésebb résztvehet a július 24-i fôdíjsorsoláson,
ahol egy Home klímát nyerhet beszereléssel együtt. Címünk, ahová a megfejtéseket várjuk július 12. szerdáig: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy
jatek@gyorplusz.hu. A múlt heti rejtvényünk szerencsés nyertese: Szarka Fanni, aki a Vaskakas is talál szelet címû könyvet nyerte.

Típusszám ár alapszereléssel*
HOME COMFORT, 2,5 kW ..............................................179.990 Ft
HOME COMFORT, 3,5 kW ..............................................189.990 Ft
HOME COMFORT, 5,1 kW ..............................................269.990 Ft

*max. 4 m csôtávolság a kültéri és beltéri egység között, gravitációs
cseppvíz elfolytatása, egyszeri falátfúrás, a kültéri egység max. 4
m magasságba történô falra, vagy sík felületre történô szerelése,
anyag- és munkadíj, kiszállás díja.

Részletek a                                      -ban

Nyerj fidget spinnert és játssz tovább a Home klímáért!

www.somogyi.hu
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ÉdES OTThON GYôr INGATLAN

www.edesotthongyor.hu ÉdES OTTHON Gyôr INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •

AZ UTOLSÓ 3 SZOBA + NAPPALIS
LAKÁS! Győr-Szigetben, a Belváros-
hoz közel, frekventált helyen, új épí-
tésű társasházban 73 nm-es, második
emeleti, erkélyes lakás eladó. A ház
körbekerített, kamerázott, elektromos
beléptető rendszer gondoskodik a
biztonságról. Átadáskor parkosított
udvart kapunk, a lakásokban pedig a
klíma és a redőny előkészítése is
megtörténik. Az ár emelt szintű fűtés-
kész ár, amely tartalmazza az ügyvé-
di költséget is!

Ár: 25,2 M Ft 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Nádorváros kedvelt részén, a Vásár-
csarnok közelében eladó egy 10 emeletes,
liftes társasház 5. szintjén ez a 49 nm-es,
parkolóra néző 2 szobás panellakás.

Ár: 13,5 M Ft
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718

GYŐRÚJfALUn BefAGYAsZtottUK
AZ ÁRAKAt! AUGUsZtUsIG

BIZtosAn BoMBA ÁRon JUtHAt
tÓPARtI LAKÁsÁHoZ! 
+ AJÁndéK tÁRoLÓ!

AKÁR 10 + 10-es CsoKRA Is!

44 nm-es lakás, 1 + 1 szoba + 22 nm terasz
+ saját kert: MOST CSAK 15,3 M Ft. 60
nm-es lakás, 2 szoba + nappali + terasz + kert:

MOST CSAK 18,8 M Ft.
NAGYOBB LAKÁSOK IS VANNAK MÉG!

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb), 61,54 nm-es, első emele-
ti, amerikai konyhás, nappali + 3 szo-
bás, új építésű lakás eladó, két terasz-
szal. A lakás délnyugati tájolású!

Ár: 19,8 M Ft
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Nádorvárosban bruttó 61 nm-es te-
tőtéri lakás eladó! Az ingatlan Nádorvá-
ros Belvároshoz közeli részen helyezke-
dik el. A lakás egy 15 lakásos társasház
2. emeletén helyezkedik el, melyben ta-
lálható 2 hálószoba, nappali, konyha,
háztartási helyiség, fürdő-WC.

Ár: 16,9 M Ft
Kálmán Gábor: +36-20/524-1818

Nádorvárosban új építésű, 1. emeleti,
részben tetőteres, nettó 85,53 nm-es
(bruttó 90,45 nm), nappali + 3 szobás,
erkélyes lakás eladó családias, kis tár-
sasházban.

Ár: 31,5 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban (Szitásdomb) földszinti, kertkap-
csolatos, amerikai konyhás, nappali +
3 szobás, 79 nm-es lakás eladó, új épí-
tésű, 14 lakásos társasházban. A kert
mérete 77 nm!

Ár: 22,9 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győrben, a Marcalváros II-n, központi,
mégis csendes környezetben található
téglaépítésű társasházban, tetőtéri lakás
eladó. A bruttó 70, nettó 60 nm alapterü-
letű ingatlan háromszobás.

Ár: 18,7 M Ft
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Sziget Belváros és az egyetemhez
közeli részén 7 + 7 lakásos, új építésű
társasházban eladó ez a 63,1 nm-es,
földszinti lakás 4,36 nm-es terasszal.
Kitűnő elosztású: az amerikai konyhás
nappali mellett 3 külön bejáratú szoba
kapott helyet.

Ár: 23,6 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Vízivárosban eladó ez a 62,7 nm-
es lakás, mely a földszinten helyezke-
dik el. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 2 hálószoba. A nappali kap-
csolatos, a 6,81 nm-es teraszhoz saját
használatú, 89 nm kertrész is tartozik. 

Ár: 19,8 M Ft
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban el-
adó egy földszinti, 51,51 nm-es, nappa-
li + 1 szobás, kertkapcsolatos lakás, új
építésű társasházban.

Ár: 16,2 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Pinnyéd dinamikusan fejlődő ré-
szén új építésű, 6 lakásos társasházban el-
adó ez az utolsó I. emeleti. 77,26 nm-es
lakás 9,17 nm-es erkéllyel, közös haszná-
latú udvarral (300 nm), amerikai konyhás
nappalival + 2 tágas szobával, kamrával.

Ár: 22 M Ft
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb), 54,36 nm-es, földszinti,
kertkapcsolatos, amerikai konyhás nap-
pali + 2 szobás, új építésű lakás eladó.

Ár: 19,8 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Ménfőcsanak új építésű részén tég-
laépítésű társasházban eladó egy 61 nm-
es, kétszoba-nappalis, amerikai konyhás,
fiatalos, modern lakás. A konyha extrán
felszerelt: beépített konyhagépek (italhű-
tő is), indukciós főzőlap, gránit mosogató
kerültek beépítésre. 

Ár: 22 M Ft
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Budai Mónika: +36-30/640-8794
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HirDETés kÖZsZoLgák

Álláshirdetés
A győr-Szol zrt. városüzemeltetési és kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő,
egy műszakos munkarend

Önéletrajzát a következő címre várjuk: Győr-Szol Zrt. Munka-Bér-
ügyi Osztály, 9024 Győr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tün-
tesse fel a munkakör megnevezését.

gépi parkgondozó,
kézi parkgondozó, kézi úttisztító,

bádogos (tetofedo),
szökokútkezelo

´́
´́

´́
´́

Üzleteink:
CBA kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya-egyenleg-

feltöltés is igénybe vehetô!

Akció: 2017. július 7—július 13.

Marhalábszár 1 kg

Helyben készített,
juhbélbe töltött
grillkolbász

1 kg

1599 Ft/kg

1099 Ft/kg

Pecsenyekacsa comb 1679 Ft
Pecsenyekacsa nyak 239 Ft
Pecsenyekacsa farhát 119 Ft

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

899 Ft/kg

359 Ft/cs

Pecsenyekacsa máj,
fagyasztott
500 g,  718 Ft/kg

Riska tejföl
20%-os, 330 g,
512,12 Ft/kg 169 Ft/db

Dreher dobozos sör
0,33 l,

393,94 Ft/l130 Ft/db

Atlantik szardínia
125 gr,  1600 Ft/kg

200 Ft/db

Fa tusfürdô
250 ml
1596 Ft/l 399 Ft/db

129 Ft/kg

Görögdinnye, magyar
július 07—09.

A Barátság Sportparkot 2009-ben adták
át, azóta a létesítményben és környezeté-
ben folyamatosak a megújítások. A spor-
tolók körében népszerűek a labdarúgó-
pályák, a játéktér kihasználtsága nagyon
magas. ilyen igénybevétel mellett a szo-
kásos éves karbantartás mellett időnként
szükséges a műfű teljes cseréje, az el-
használódás miatt. A munka részeként a
szakemberek a ii. számú pályán a régi bo-
rítást teljesen eltávolították az aljzatról, és
vadonatúj műfűréteggel fedték le. A meg-
újult felületet a focisták a napokban már
birtokba is vették. Az i-es pályán 2014
őszén volt teljes műfűcsere, a centerpá-
lyán 2015-ben történt meg az ugyan-
csak teljes rekonstrukció.

Szöveg éS fotó: Pannon-víz

Az országgyűlés által elfogadott
„2017. évi LVii. törvény, az egyes tör-
vényeknek Magyarország versenyké-
pessége javítása érdekében történő

módosításáról” megváltoztatta, a vízi-
közmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi
CCiX. törvényt. A módosítás értelmé-
ben július 1-től a VKSZTV 55/H.§
alapján „mentes a víziközmű-fejlesz-

változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik egy stabil, ki-
számítható munkahelyen? Akkor nálunk jó helyen kopogtat!
A győr-Szol zrt. Társasházkezelő Üzlet ága felvételt hirdet

munkakör betöltésére!

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzettségű, jó szerve-
ző és koordináló képességgel rendelkező, vezető egyéniség. Fő fel-
adata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társasházakban a társasházke-
zelői tevékenység ellátása. A felvételnél előnyt jelent a társasházke-
zelői végzettség és/vagy az építőiparban szerzett gyakorlat.

Jelentkezési határidő: 2017. július 17.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következő címre várjuk: Győr-Szol
Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 Győr, Orgona utca 10., vagy mun-
kaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyá-
ban tüntesse fel a „társasházkezelés” jeligét.

Álláshirdetés

társasházkezeló́

Fejlesztettek a Barátság Sportparkban
Hasonló eljárással kicserélték a

lábteniszpálya borítását is.
Csak a műfüves futballpályákat

2016-ban összesen 135.600 sport-
szerető vette igénybe.   

Komfortosabbá válik a fitnesz-
park is. A legtöbbször használt esz-
közök fölé árnyékot biztosító napvi-
torla kerül. A három elemből álló vá-
szon összesen 115 négyzetméter,
melyet 11 oszlop tart majd. A napvi-
torlák felülete bővíthető lesz. A fit-
neszpark ingyenes, ezért nagyon
népszerű, a megnyitás óta tömege-
ket vonz. átadása után rövid időn be-
lül megvilágítást is kapott, így söté-
tedés után is használható.

A Pannon-Víz tájékoztatója a jogszabályi változásokról
tési hozzájárulás, az igénybejelentés
elbírálásának díja, a tervegyeztetés,
adategyeztetés vagy ennek megfelelő
szolgáltatás díja, továbbá rácsatlako-
záskor a bekötési vízmérőóra költsé-
ge, a bekötési vízmérőóra felszerelé-
sének díja és a nyomáspróba díja alól
a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízve-
zeték és a legfeljebb 160 mm átmérő-
jű szennyvízvezeték bekötése.”

A fentiek szerint azok a megrende-
lőink, akik legfeljebb D 32 mm külső
átmérőjű KPE vezetékkel történő víz-
bekötést rendelnek, az alábbi díjak
megfizetésétől mentesülnek: a vízi-
közmű-fejlesztési hozzájárulás, a terv -
egyeztetés, a vízmérő óra (NA 15–NA
20) és a felszerelésének költségeitől,
és a nyomáspróba munkadíjától.

A megrendelő gondoskodik to-
vábbra is a következőkről: a bekötő
vezeték kiépítéséről és rákötéséről, a
mérőhely kialakításáról, a bekötés

fertőtlenítéséről (társaságunk díj el-
lenében végezi el), a bontási engedé-
lyek beszerzéséről és a földmunká-
ról, illetve a vezeték nyomvonalának
helyreállításáról, a vízmérőakna
megépítéséről.

Továbbá aki D 160 mm külső átmé-
rőjű szennyvízbekötést rendel meg
társaságunktól, az alábbi díjak megfi-
zetésétől mentesülnek: a víziközmű-
fejlesztési hozzájárulás, a tervegyezte-
tés és a nyomáspróba munkadíjától.

A megrendelő gondoskodik to-
vábbra is a következőkről: a bekötő ve-
zeték kiépítéséről és rákötéséről, a
tisztítóakna kialakításáról (társasá-
gunk díj ellenében végezi el), a bontá-
si engedélyek beszerzéséről és a föld-
munkáról, illetve a vezeték nyomvona-
lának helyreállításáról, a szennyvíz-
előtisztításhoz szükséges berendezés
engedélyezéséről és megépítéséről,
ha szükséges.



állás 

győri bevásárlóköz-
pontban működő étel-
bárunkba, pultos-gyorsét-
termi eladó pozícióba, hosszú
távra, vendéglátós végzettség-
gel és tapasztalattal rendelkező,
vendégcentrikus munkatársat
keresünk főállásba. Jelentkezni
a niko2010kft@gmail.com e-
mail címre küldött fényképes
önéletrajzzal. Bővebb informá-
ció: 06-20/280-7250.

gépkezelőket kere-
sünk Győrbe, folyamatos mű-
szakba (2 munkanap, 2
pihenőnap) betanított mun-
kára azonnali belépés-
sel, valamint karbantartó
segédeket gépek mosásá-
ra, takarítására 8 órás mun-
karendbe. Érdeklődni mun-
kanapokon 8–16 óra között:
96/511-003, 06-30/266-4549.
(Ingyen hívható.)

szolgáltatás

Tetők javítása, készítése,
kémények felújítása, bá-
dogos és lapos tetők, szi-
getelési munkák készíté-
se. Telefonszám: 06-
30/355-6991.

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok, igény sze-
rint, a pincétől a padlásig. Stuka Ti-
bor: 06-30/217-0848.

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás,
fakivágás, gyökérkivétel, fametszés,
kertásás, bozótirtás! 06-30/403-
6810; 06-96/826-322.

Tetőfedést, tetőjavítást,
bádogozást, lapostető-
szigetelést, falak javítá-
sát, festését, garanciával,
engedménnyel vállalom.
Tel.: 06-30/376-2712.

kÁrpiTOzÁs
Ülő, fekvő bútorok javítása,

áthúzása anyagválasztással. 
Ingyenes felmérés – szállítás.
Autók, robogók kárpitjainak

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

Lomtalanítást vállalok
padlástól a pincéig, ingyenes el-
szállítással. Hívjon bizalommal!
06-70/707-5812 

pótvizsgára felkészítést
vállalok MATEMATIKA, FIZIKA,
KÉMIA tárgyakból Győrben, általá-
nos és középiskolás diákok számára.
Tel.: 06-30/844-6979.

Lakás, ház, pince, padlás, udvar
takarítását, rendbetételét, felesle-
ges holmi elszállítását (akár 1 dara-
bot is) vállalom megbízható munka-
erőkkel. Megegyezés alapján akár
hagyatékfelvásárlás is lehetséges.
Nem fog csalódni bennünk! +36-
20/226-9431

Villanyszerelési munká-
kat vállalunk Győrben és kör-
nyékén. Tel.: +36-20/982-0435.

Lomtalanítást vállalok, el-
takarítom lim-lomját, ingyen elszállí-
tom felesleges holmiját. 06-20/996-
7268

kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek gondo-
zását, fakivágást, tuják nyírását vál-
lalom. +36-20/517-2701

Villanyszerelést és villany-
bojlerek javítását vállalom Győr-
ben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

mindennemű kárpito-
zást, javítást vállalok ingyenes
felméréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198.

lakáscsErE

06-96/505-000

Belvárosi, 1 szobás, 40 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, belvárosi,
révfalui, nádorvárosi, adyvárosi 3 szo-
bás, 55–65 nm-es, határozatlan ide-
jű bérleményre. (Hirdetésszám: 616.)

szabadhegyi,1 szobás, 38 nm-es,
félkomfortos, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, 40 nm-nél nagyobb,
2-3 szobás, határozott-határozatlan idejű
bérleményre. (Hirdetésszám: 617.)

Belvárosi, 2 szobás, 59 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, egyedi
gázfűtéses, belvárosi, révfalui, nádorvá-
rosi, téglaépítésű, 2 szobás, 40 nm-es,
első emeleti, határozatlan idejű bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 618.)

Újvárosi, 1 szobás, 38 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, 48–55 nm-es,
határozott-határozatlan idejű, tárolóval
rendelkező, max. 2. emeleti bérleményre.
Panel, központi fűtésű bérlemény és Bán
A. utca kizárva. (Hirdetésszám: 619.) 

Belvárosi, 1 szobás, 20 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2 szobás, földszin-
ti vagy első emeleti, 45–70 nm-es, bel-
városi, határozatlan idejű bérleményre.
Panel kizárva. (Hirdetésszám: 620.)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
55–90 nm-es, 2+fél–3 szobás, határo-
zatlan idejű bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Marcalváros II, Gyárváros kizárva.
(Hirdetésszám: 356.)

építőanyag

redőny-, 
szúnyogháló-szerelés

rövid határidővel. 
Tel.: 06-20/246-5724.

szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló leraká-
sa, tisztasági festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rend-
szerek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

Lomtalanítást vállalunk,
igény szerint, ingyen elszállítjuk feles-
leges holmiját pincéjéből, padlásáról,
lakásából, illetve udvaráról. Hívjon bizalom-
mal! Non-stop tel.: 06-70/675-0654.

mOzgÁsgYógYÁszAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai +36-30/754-3112 
www.egeszseg-ovo.hu

Egyéb

szép-kÁrTYA, erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280.

készpéNzérT
magas áron  antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

Ingatlan

1341 nm telek, lakható
házzal, garázzsal eladó.
Sashegy dűlő. Érd.: 06-20/434-
4526.

győri eladó lakás: 55nm, fel-
újított, jó elhelyezkedésű, 2. emeleti,
erkélyes, igény esetén bérlőkkel +36-
70/423-2515 www.ingatlan.com/
23344139
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ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

APró HirDETés

NÁLuNk OLcsóBB!     
YTONg  falazóelemek; 
siLkA hanggátló tégla; 

muLTipOr
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu
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A DreamLux Kft. 2017 szeptemberében megkezdi Gyôr és
vonzáskörzetében a Ceramic Magic Ball ultravékony hôszi-
getelô rendszer kivitelezését, mely 35–40% energiamegta-
karítást eredményez!

Alkalmazási területek: • Családi házak • Társasházak • Ipari
csarnokok • Lapostetôk • Közintézmények • Orvosi rendelôk •
Mûtôk  • Nyaralók • Garázsok • Iskolák • Tecnológiai hôveze-
tékek • Mûemlék jellegû épületek (leköveti az épület térgörbe
formáját, stukkók, párkányprofilok, szobrok stb.)

További információ munkaidôben: +36-30/427-3657

Keresünk bútorasztalos, kárpitos, szobafestô szakembereket!

EGÉSZSÉGNAP 
A Gyôri Civil Családok Egyesülete a Környezetünkért 2017. 03.
01. és 2019. 03. 01. közt valósítja meg az EFOP-1.2.1-15-2016-
01071 azonosító számú, „A siker titka a család” címû  projektjét.  

A projekt keretében 2017. 06. 26-
án Gyôrben , a Dunakapu téren
ingyenesen látogatható Családi
egészségnevelô és szûrônap
programra került sor, melynek ke-
retében szûrôvizsgálatokon ve-
hettek részt ,kipróbálható volt a
Smovey eszköz, valamint ismer-
kedésre nyílt lehetôség a gyógy-

növényekrôl, a reformkonyha alapjaival. Bár a rendezvény
végén viharos szél és esô támadt, a részvevôk
száma 100 fô felett volt.

Gyôri Civil Családok Egyesülete 
a Környezetünkért                                                               

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KErEsEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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Szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

magyar teniszező nem sokszor
tartozott a világ közvetlen élvo-
nalába. Voltak aranykorszakok,
amelyeket egy-egy kiváló ver-
senyzőnk képviselt, ám legtöbb-
ször hosszú éveket, évtizedeket
kellett várni a következő Temes-
vári Andreára vagy Taróczy Ba-
lázsra. ez a jövőben változhat.
Az utóbbi időben több olyan te-
hetség is feltűnt, akinek a fel-
nőtt mezőnyben esélye lehet
először a TOp 100-ba kerülni,
majd ennél is nagyobb eredmé-
nyeket elérni. A sportág két
eYOF nagykövete ezen játéko-
sok közé tartozik.
Gál Dalma és
Valkusz máté ne-
ve is egyre is-
mertebb, mind-
ketten vezették
a juniorok világ-
ranglistáját.

Az EYoF nagykövet pá-
rosok esetében egyértel-
mű, melyikük a komoly sike-
reket megélt legenda, a jelen baj-
noka, és melyikük a feltörekvő tehet-
ség, vagyis a jövő reménysége. A tenisz
kivétel ez alól, már csak azért is, mert
az érintettek sem tudják, ki az idősebb.

„1998. augusztus 13. a nevezetes
dátum. Dalmával egy napon szület-
tünk, ezért máig rengeteget vitatko-
zunk azon, hogy akkor éppen kinek is
jutott a több ész és a nagyobb tenisz-
tudás. Jól ismerjük egymást, hiszen
gyerekkorunktól kezdve együtt jártunk
versenyekre. Kiemelkedően tehetsé-
ges sportoló, aki óriási eredményeket
érhet el” – mondta az egyik laza hangu-
latú fotózáson Gálfi Dalmáról nagykö-
vet társa, Valkusz Máté. A két teniszező
pályafutása fura módon nem csak a
születési dátummal kapcsolódik össze,
hanem azzal is, ahogyan beleszerettek
ebbe a játékba. „Szüleimet figyeltem a
pálya mellől, és ütőt ragadtam volna
már én is. Az első edzőm látta ezt, és
azt mondta, ha tízből három labdát
vissza tudok neki ütni, beállhatok. Tíz-
ből kilencet adtam vissza. Mindez öt -
éves koromban történt.”

Dalma esetében sem volt ez más-
ként. Ő már a babakocsiból a pattogó
labdát figyelte. „Szinte a teniszpályán
nőttem fel, hiszen apukám Balatonfü-

reden egy ilyen helyet üzemeltet.
Egyértelmű volt, hogy előbb-utóbb én
is itt kötök ki. Atletizáltam és kézilab-
dáztam is, de a teniszt kedveltem
meg igazán” – mondta a kezdetekről
az utóbbi évek egyik legsikeresebb
magyar teniszezőnője, aki néhány éve

sporttörténelmet írt. A korosztályos
világbajnoki arany és bronz, valamint
az Európa-bajnoki aranyérem mellett
győzni tudott a US openen, elődöntő-

ig menetelt az Australian openen, pá-
rosban nyert Wimbledonban, és köz-
ben világranglista vezetővé lépett elő.
Azóta a felnőttek mezőnyében is bizo-
nyított. A sikerekhez vezető út persze
komoly áldozatot követel. Dalma erről
is nyilatkozott korábban. „Rengeteg
időt, energiát emészt fel a profi tenisz.
Szinte állandóan versenyekre járok,
utazom, egy adott városból semmit
sem látok. Nehéz időt szakítani a ki-
kapcsolódásra.”

Valkusz Máté is büszke lehet ered-
ményeire, hiszen van egyéni bronzér-
me és párosbeli első helye korosztá -
lyos Eb-ről, több Grand Slam tornán
szerzett helyezése, köztük egy emlé-
kezetes wimbledoni negyeddöntő.
Dalmához hasonlóan, Máté is veze-
tett világranglistát, és tudja, ezt az
elitben nagyon nehéz lesz lemásol-
ni. „A felnőttek között a legjobb
száz közé kerülni óriási eredmény,
de úgy gondolom, rövid időn be-
lül a női és a férfi mezőnyben is
lesz magyar ezen a listán. A felké-
szülési lehetőségek egyre job-
bak, a szövetség különös figyel-
met szentel az utánpótlásnak.
Van több, minden igényt kielé-
gítő edzőközpont. Ahol én ké-
szülök a versenyekre, ott is lá-
tom magam körül a nálam is fi-
atalabb, nagy jövő előtt álló te-
hetségeket” – mondta Máté, és
hozzátette, talán azért választot-

ták őket a tenisz EYoF arcainak,
mert mindketten versenyeztek

már ilyen fesztiválon, mégpedig
2013-ban Hollandiában, Utrecht-

ben, sőt az eredményük is ugyan-
olyanra sikerült, a negyeddöntőig ju-
tottak. A győri EYoF-on szurkolnak
majd a magyaroknak, bár azt nem ígé-
rik, hogy mindezt az utazásaik miatt a
helyszínen teszik.

Az olimpiai fesztiválon négy hazai
teniszező indulhat, két lány és két fiú.
A magyar színeket Drahota-Szabó
Dorka, Jánosi Luca, Velcz Zsombor
és Fajta Péter képviseli.

Újabb aranykorszak következhet
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

A fenti tabletták nem helyettesítik az orvosok által elôírt gyógyszeres kezelést!

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
nekem bevált!”

Visszaért Gyôrbe a láng
A Győrkőcfesztiválra hazatért a győri Európai ifjúsági olimpiai Fesztivál lángja,
melyet hétfőn dr. Somogyi Tivadar és Fekete Dávid alpolgármesterek fogadtak
a Városház téren. A következő hetekben a városrészeket járja körbe az EYoF-
szimbólum, az első nap a győri Belváros volt a soros.

Az esemény csúcspontja Veres András megyés püspök áldása volt, a Káp-
talandombon. A láng rövid időre rendőrkézbe került, hiszen ők kezdték meg a
fáklyafutást a Kálóczy téri parkban, ahol a Széchenyi istván Egyetem vállalkozó
kedvű hallgatói is lefutották tiszteletkörüket, és a Kálóczy téri idősek otthona
lakói sem hagyták ki a láng érkezését.

Szerdán pedig Újvárost futották körbe a vállalkozó kedvű helyi lakosok. A részt-
vevőket ezt követően egész estés program várta, hiszen az Újvárosi Művelődési
Ház udvarán néptáncosok, zenészek, óvodások és egy fitneszcsoport is fellépett.

fotó: o. jakócS Péter



A labdarúgó NB ii rajtjára készülő ETo
FC Győr a hivatalos honlapján számolt
be róla, hogy Kabát Péter egy évvel
meghosszabbította a szerződését a
klubbal. Kabát tavaly nyáron egy évre,
kölcsönbe került Győrbe, abban a re-
ményben, hogy sikerül segítenie a csa-
patnak feljutni a másodosztályba. A 39
esztendős csatár a másodosztály küz-
delmeiről elmondta, hogy hosszabb sze-
zon, több meccs és erősebb csapatok
várnak rájuk. Úgy gondolja, öt-hét csa-
pat verseng majd az élvonalba jutásért.
„Nagyon remélem, hogy az ETo is köz-
tük lesz, és végig harcban leszünk az NB
i-be kerülésért. Nagy szó lenne, ha egy-
ből sikerülne, de úgy érzem, erős keret
alakult ki az új játékosokkal.” 

Az ETo-hoz szinte egy teljes csa-
patra való új játékos érkezett eddig. A

Kabát: harcban lehet
az ETO az NB I-ért

vezetőség leigazolta Erdélyi Lászlót a
Soproni VSE-ből, Vajda Patrikot és
Nagy Martint a szlovákiai Ruzombe-
rokból, Boszorád Martint Szlovákiá-
ból, a Zlaté Moravcétól, Rokszin ádá-
mot Szolnokról, Bagi istvánt Békés-
csabáról és Szatmári Zoltánt Komá-
romból. Az utánpótlásból felkerült az
első csapathoz Farkas Dániel, Gyurá-
kovics Erik, Kovács Krisztián, Kiliti Ró-
bert, Ködmön Zoltán, Németh Bence,
Pálfi Donát és Zeke Márió, míg Kunsá-
gi Roland, Mocsi Attila és Rácz Ferenc
távozott a zöld-fehérektől.

Az MLSZ elkészítette a labdarúgó
NB ii sorsolását. Az ETo július 30-án
Zalaegerszegen kezdi az idényt, majd
augusztus 6-án a Kisvárdát fogadja. A
Gyirmót–ETo rangadót a 19. forduló-
ban rendezik, november 26-án.
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Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Öt éremmel, közte egy arannyal zárt a
19 fős magyar küldöttség a litvániai
Kaunasban rendezett ifjúsági csel-
gáncs Európa-bajnokságon. Az egyé-
ni küzdelmek során az 52 kilogram-
mos Özbas Szofi aranyérmet nyert,
megszerezve a korcsoport 13. ma-
gyar Eb-elsőségét. Feczkó Csanád az
50 kg, Tóth Benedek a 81 kg mező-
nyében lett második. A címvédőként
indult Sipőcz Richárd a +90 kg-osok
között ezüstérmet szerzett. Az EYoF-
on is az esélyesek közé tartozó győri
versenyző sikere a döntőben nagyon
kevésen múlott. A GYAC tehetsége
aranyponttal kapott ki az orosz David
Babajantól. A csapatversenyben a fér-
fiak ezüstérmet szereztek, míg a nők
hetedikként zártak. A kaunasi Eb-n
42 ország 430 ifi korú dzsúdósa lépett
tatamira.

Az izraeli ifjúsági Európa-bajnoksá-
gon úszóink az előkelő második he-
lyen zártak az éremtáblázaton: tizen-
egy arany mellé nyolc ezüstöt, illetve
két bronzot gyűjtöttek. A válogatott-
ból kiemelkedett a riói olimpikon, Ké-
sely Ajna, aki négy egyéni és két vál-
tószámban szerzett aranyérmet. A
Győri Úszó SE versenyzője Dobos
Dorottya a 4x100 méteres gyorsvál-
tó tagjaként ezüstérmes lett. A női
4x200 m gyorsváltó Gyurinovics Fan-
ni, Juhász Janka, Barocsai Petra, Ké-
sely Ajna összeállításban Európa-
bajnoki csúccsal diadalmaskodott.
A délelőtti előfutamban két EYoF-
csapattag lány is úszott a váltóban,
így Fábián Fanni és Berecz Blanka is
kivette a részét az Európa-bajnoki
győzelemből. Összességében meg-
állták a helyüket az EYoF-ra készülő
úszóink. A három lány közül Fábián
Fanni 200 és 400 m gyorson megja-
vítva eddigi legjobb idejét, mindkét

Helytálltak az EYOF-indulók
a kontinensbajnokságon

távon a 12. lett. Vécsei Réka 100 m
mellen a döntőben az 5. helyen vég-
zett, megdöntve korábbi rekordját; a
4x100 m-es vegyes váltó tagjaként
pedig felállhatott a dobogó második
fokára. Berecz Blanka 200 m pillan-
gón úszott finálét, és a 6. helyen vég-
zett. ideje alig maradt el eddigi leg-
jobbjától.

Az eyOF-on induló úszók: Fiúk:
Böhm Sebestyén, Galyassy Szilárd
(Budafoka XXii. SE), Lakner Dávid
(Darnyi Tamás SC), Mándl Benedek
(FTC), Mátrai Roland (Balaton UK
Veszprém), Szabados Bence (Egri
Úszó Klub), Zombori Gábor (Budafo-
ka XXii. SE). Lányok: Berecz Bianka
(Kőbánya SC), Fábián Fanni (Szegedi
Úszó Egylet), Hatházi Dóra (Nyíregy-
házi SC), Matula Fanni, Muzsnay Zsó-
fia (Egri Úszó Klub), Nagy Réka
(BVSC), Pózvai Kiara (Győri Úszó SE),
Szabó-Feltóthy Eszter (Vasas SC), Vé-
csei Réka (Miskolci VSi).

Eb-ezüsttel 
hangolt Sipôcz
az EYOF-ra

Teszteltek az atléták

Az olimpiai Sportparkban az atlétika versenyek EYoF-főpróbáját rendez-
ték szerdán. A szervezők kipróbálták, hogyan működnek élesben a tech-
nikai felszerelések, a hangosítás, a rajtgépek, valamint miként zajlik majd
a szurkolók és vendégek fogadása, és egy-egy éremátadó ceremónia az
Európai ifjúsági olimpiai Fesztiválon július 23–29. között.
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Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 30/272-2064,
Kovács Aliz 70/947-9409. helyfoglalás: 10.000 Ft/fő.
Jelentkezés: péntek 16–18 óra között
a Győri Sátoros Fedett Uszodában.

• Heti turnusokban minden hétfőn indul 5 éves kortól 
• 2017. július 10–augusztus 11-ig , naponta 7.30-tól 16.15-ig  
• Táborvezető és úszóedző-tanárok felügyeletével
• Ebéd (választható)

és uzsonna. 
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Programok: úszásoktatás,
úszóedzés, strandolás
football-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság,
aerobic, vízi torna,
játékos vetélkedők,

Szerző: ficSór dávid

Kapuy Júlia, a magyar gyermekváloga-
tott tagjaként távolugrásban ezüstérmet
szerzett a Xii. Nemzetközi Gyermek At-
létikai Versenyen, Lengyelországban. A
Győri Gárdonyi Géza általános iskola 4.
osztályos tanulója imád sportolni, igaz,
két hónappal ezelőtt még csak a kézilab-
da játszotta a főszerepet életében, hi-
szen az iskolacsapat tagja, Gellér Ferenc
irányítása alatt. „Az atlétika két hónapja
jött az életembe, testnevelő tanárnőm,
Werli Tímea Vanda nevezett a diákolim-
piára, ahol városi, majd megyei szinten
is aranyérmes lettem. Azt követően jött
az országos döntő, ahova már Havassy
Mirtillel készültem, itt pedig egyéniben
5. helyezést értem el” – mondta Julcsi,
akinek az országos versenyen teljesített,
478 centiméteres ugrása korosztá -
lyának idei legjobbja. Ez felkeltette a Ma-
gyar Diáksport Szövetség figyelmét, és
felkérték a fiatal hölgyet, hogy képviselje
Magyarországot egy nemzetközi verse-
nyen, Lowiczban. Természetesen egy-
ből rábólintott a lehetőségre, és a GYAC
szakemberével, Farkas Rolanddal kez-
dett el dolgozni. A megmérettetésen hat
ország versenyzői, hat versenyszámban
és három korosztályban indultak, orszá-

Szinte ugyanazokkal az ellenfelekkel
került egy csoportba a címvédő Audi
ETo KC a női kézilabda Bajnokok Li-
gája sorsolásán, mint tavaly. A ljublja-
nai ceremónián eldőlt, hogy a győriek
ezúttal is az orosz Rosztov-Donnal és
a dán Midtjyllanddal mérkőznek a mi-
nél jobb helyezésért, míg a csoport
negyedik tagja a francia Brest lett. A
tavasszal negyeddöntős Ferencváros-
ra a BL-ezüstérmes macedón Vardar
Szkopje, továbbá a norvég Larvik és a
második selejtezőtorna győztese vár
– ez a német Thüringer HC, a svéd Hö-
örs, az osztrák Hypo NÖ és a spanyol
Mecalia Atlético Guardés közül kerül
ki. A selejtezőtornát szeptember 9-én

Kijelölte a hét végén kezdődő portugáliai U20-as leány kosárlabda Euró-
pa-bajnokságon részt vevő magyar válogatott keretét Cziczás László szak-
vezető. A tizenkét fős csapatba a CMB Cargo-UNi Győr együtteséből két
fiatal, Markó Dorina és Török ágnes került be. A korosztályos válogatott
Franciaországgal, Bosznia-Hercegovinával, valamint Szlovéniával került
egy csoportban. A válogatott keretben a győrieken kívül ott lesz Aho Nina,
Bach Boglárka, Benke Sára, Dubei Debóra, Kiss Angelika, Kocsis Fanni,
Kuttor Enikő, Studer ágnes, Tóth Tímea és Weninger Virág. A lányok szom-
baton 19.30-tól a csoport legnagyobb esélyesének számító francia válo-
gatott ellen kezdik meg Eb-szereplésüket.

Megválasztották a futsal NB i elmúlt
idényének legjobbjait. A góllövők ver-
senyében objektív mutató alapján dőlt
el a díjazott személye, a férfiaknál a
győriek játékosa, Constantino 23 talá-
lattal nyert. Alex a szakági vezetők sza-
vazatai alapján a bajnokság legjobb
mezőnyjátékosa díjat is elnyerte. A fér-
fi NB i legjobb kapusa a győri Tóth
Gyula lett, míg a legjobb fiatalkorú já-
tékosnak odaítélt Császár Gyula-díjat
szintén a Rába ETo játékosa, Tama
ádám kapta.

„Ezüstös” lengyel kaland
gonként mindegyikben egy lány, vala-
mint egy fiú. A 11 éves Júlia 456 centis
ugrással ezüstérmet szerzett. „Nagyon
jól éreztem magam Lengyelországban,
a magyar szurkolók szuperek voltak, ren-

getegen kísértek el minket, szinte min-
den versenyzőtársamnak kint voltak a
szülei” – emelte ki a fiatal versenyző. A
jövőben szeretne komolyabban is foglal-
kozni az atlétikával, természetesen a kézi
és a tanulás mellett. Julcsi egyébként ki-
tűnő tanuló, matematika és magyar ver-
senyeken is rendszeresen szép eredmé-
nyeket ér el megyei és országos szinten
is. A Gárdonyi-iskolában nagyon büsz-
kék tanulójukra, akit természetesen a jö-
vőben is támogatnak majd.

BL: nehéz csoportban a címvédô
és 10-én rendezik. A csoportkör októ-
ber 6-án kezdődik és november 19-ig
tart, a kvartettekből az első három jut
a következő szakaszba.

A női kézilabda Bajnokok Ligája
csoportbeosztás: A-csoport: CSM
Bucuresti (román), Nyköbing (dán),
Krim Ljubljana (szlovén), Vistal Gdynia
(lengyel). B-csoport: Győri AUDi ETo
KC, Rosztov-Don (orosz), Midtjylland
(dán), Brest (francia). C-csoport: Vardar
Szkopje (macedón), Larvik (norvég),
FTC-RAiL CARGo HUNGARiA, 2. se-
lejtezőtorna győztese. D-csoport: Bu-
ducsnoszt Podgorica (montenegrói),
Metz (francia), SG BBM Bietigheim (né-
met), 1. selejtezőtorna győztese.

ETO-játékosokat díjaztak
Győrben már a jövő évi keret kiala-

kításán dolgoznak a vezetők. Az biz-
tos, hogy két légiós két év után távo-
zik: Tomas Drahovsky Spanyolország
felé veszi az irányt, és a Cartagena
együttesében folytatja. A csapat má-
sik erőssége, Michael Seidler a len-
gyel bajnok ajánlatát fogadta el, így az
előttünk álló szezonban a Rekord Bi-
elsko Biala színeiben szerepel a BL-
ben. Seidler két év alatt 58 meccsen
48 gólig jutott, míg Drahovszky mérle-
ge 62 mérkőzés és 70 találat.

Markó és Török az Eb-csapatban
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Mozgalmas hétvége előtt állnak legjobb
kajakosaink és kenusaink, csütörtöktől
Szolnokon, a második válogatón vesznek

részt, amelynek tétje az augusztusi, raci-
cei világbajnokságon való indulás. Új pá-
ros is bemutatkozik a Graboplast Győri
VSE színeiben, egy fiatal tehetség és pél-

Hét éve még aláírást kért,
most egy hajóban ülnek

daképe ül egy hajóba. A páros ismeretsé-
ge érdekesen kezdődött: pontosan nyolc
esztendővel ezelőtt egy tokaji sportbálon
lépett oda egy kiskajakos a háromszoros
olimpiai bajnok Kammerer Zoltánhoz, aki-
vel dedikáltatta a pólóját. Ennek a találko-
zónak egy fotó is őrzi az emlékét. A két ver-
senyző története most újra találkozik: a 39
esztendős Kamera ugyanis ezen a hétvé-
gén egy hajóba ül a mindössze 19 éves
Mozgi Milánnal.

„Húsz év van közöttünk, kicsit furcsa
ezt kimondani, de büszkeséggel is tölt el,
hogy még itt vagyok” – mondta az egye-
sület honlapjának Kammerer Zoltán, aki
Mozgi Milánnal alkotott ötszáz párosa
mellett ötszáz és ötezer egyesben, vala-
mint Bárdfalvi Márkkal ezer párosban sze-
repel ezen a válogatón. „Példaképből csa-
pattárs lett, és nagyon jó érzés Kamerával
egy hajóban ülni. A párosunk gyors, mint
a villám, eddig kétszer mentünk együtt és
már elsőre összhangban voltunk. Bízom
benne, hogy ezt a válogatón is képesek le-
szünk megmutatni” – tette hozzá Mozgi
Milán, aki az első válogató eredménye
alapján ott lesz a plovdivi Európa-bajnok-
ságon rajtoló négyesben.



w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

HirDETés

40 / + / 2017. július 7.


