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HIRDETÉS MOZAIK

• 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.

Kilencedik alkalommal rendezik meg
a győri régi zenei találkozót, ahová a
régi zene kedvelőit, művelőit koncer-
tekre és mesterkurzusokra várják.

A nyitókoncertet a Savaria Barokk
Zenekar adja augusztus 6-án 18 órá-
tól, a Nagyboldogasszony templom-
ban, ahol Telemann műveiből csen-
dülnek fel dallamok, a zeneszerző ha-
lálának 250. évfordulójának tiszteleté-
re. Az ünnepkörök témában ad kon-
certet a Corvina Consort Énekegyüt-
tes 7-én 19.30-tól, a Szentháromság
templomban. A kurzusvezető tanárok
a barokk és rokokó kor zenéjéből vá-
logatva tartanak hangversenyt 8-án

Az „Aradi vértanúk útja, szökőkút" buszmegállót négy hétre ideiglenesen áthe-
lyezték 40 méterrel a Virágpiac irányába, a Generációk Háza elé. Az 1, 1A, 2B,
7, 8, 8B, 9A, 11, 14, 14B, 19, 19A, 29, CITY jelzésű autóbuszjáratok utasait érin-
tik a változások. Szintén előreláthatólag négy hétig a 9, 9A, 23 jelzésű autóbusz-
járatok a Kodály Zoltán utca irányában „Ifjúság körút, Földes Gábor utca” elne-
vezésű megállóhelyét ideiglenesen áthelyezték 50 méterrel a Szigethy Attila út
irányába, a Földes Gábor utcai kereszteződés elé. A munkálatok befejeztével a
buszmegállók visszakerülnek eredeti helyükre – közölte az ÉNYKK Zrt.

A harmadik helyet szerezte meg a ma-
gyar csapat az Olaszországban megren-
dezett Agility European Openen, medi-
um kategóriában. A rangos kutyás ver-
senyen mintegy 800 páros vett részt. Az
European Open az év legnagyobb verse-
nye, amelyen Európán kívül számos más
országból is érkeztek versenyzők, töb-
bek között Japánból és az USA-ból is. A
versenyeket szabad téren, párhuzamo-
san négy agility pályán rendezték. Az el-
ső versenynapon a csapat agility és jum-
ping futamokkal kezdett, amelyről a ma-
gyarok a 8. helyen kvalifikálták magunkat
a medium kategória fináléjába, ahol 12
csapat indulhatott. A finálén a csapat
négy tagja egy a szokásosnál nagyobb
méretű agility pálya négy sarkából indult,
és más-más útvonalat járt be. A végén
az összes időt és hibát vetették össze, en-
nek megfelelően alakult ki a végső sor-
rend. Ez alapján Németország és Finnor-
szág után a magyar válogatott csapat a
harmadik helyet szerezte meg. A csapat

Áthelyeztek néhány buszmegállót

A reneszánszé és a barokké a fôszerep
19.30-tól, az Esterházy palotában. A
Recercare Régizenei Műhely rene-
szánsz és kora barokk koncertet ad
9-én 19.30-tól, a Zichy-palotában.

Dobozy Borbála előadásában Ge-
orge Anton Benda csembalószoná-
tái hangzanak fel 10-én 17 órától, a
Harmónia-teremben. A Fortepiano
kamarakoncertje lesz a régi zenei
kurzus tanárainak és hallgatóinak
közreműködésével 11-én 19.30-tól,
a vámosszabadi Zenekápolnában. A
záró koncertre pedig a kurzushallga-
tók részvételével 12-én 15 órától, a
Harmónia-teremben kerül sor. Bő-
vebb információ: 06-20/244-6604.

Szülinapoznak a „Zootáborozók”

Gyôri siker az olaszországi agility Eb-n
tagjai voltak: Ács-Kövesi Ágnes és Ike,
Szabó Adrienn és Nando, Both Eszter és
Rokka, valamint Pirity Árpád és Demo.
Hasonló sikert magyar csapat 2008-

ban, Gelsenkirchenben ért el, érdekes-
ség, hogy a győri Ács-Kövesi Ágnes és
Pirity Árpád az akkori csapatnak is tagjai
voltak, csak más-más kutyával.

A hetedik turnus fejeződött be Győrben,
a nagy sikerű Zoo táborban. Az 50. jubi-
leumát ünneplő Xantus János Állatkert
különleges programokkal is köszönti a
gyerekeket a tábor ideje alatt:  a kézmű-
ves foglalkozáson elkészítik az ünnepi
tortát, ahol a szeletekből születik meg a
közös nagy torta. A pénteki záró napon
szülinapi bulit is tartanak a gyerekeknek.

A jubileumi év alkalmából sokféle
programmal  várják az érdeklődőket. Pél-
dául különleges születésnapi arculattal
és időutazással: aki ellátogat a
zoogyor.com-ra, annak kedves történe-
tek formájában legördül az állatkert tör-
ténete. A Püspökerdőtől egészen Zahira,
a kiscsimpánz 2016-os születéséig vé-
gigkövethetik a park néhol viharos, de

egyben nagyon sokszínű történetét, ami-
nek kezdetét jelentette az első állatkert
jellegű intézmény Győrben, amely 1962-
ben a Püspökerdőben  létesült, abból a
célból, hogy a hazai nagyvad fajokat és
ragadozókat bemutassa. Működésének
az 1966-os árvíz vetett véget. A szomorú
eseményt követően született meg az el-
határozás, hogy Győrben létesüljön egy
új állatkert, és ezért 1967. május 1-én át
is adták a „Május 1. Kultúrparkot”, ami
két részből állt: vadasparkból és vidám-
parkból. Az eltelt idő alatt az állatkertben
rengeteg fejlesztés történt, az ide látoga-
tó világkörüli utazáson érezheti magát,
megismerve távoli tájak élővilágát, az ot-
tani kultúrát, és rengeteg szabadidős
programon vehet részt.



tételnek számító empátiát, jó kom-
munikációs készséget és a megfe-
lelő problémakezelést erősítsék.
„Az önkénteseink elkötelezettek,
nyitottak, önzetlen és eltökélt em-
berek, akik teljes kreativitásukat be-
leadták a programba” – hangsú-
lyozta a szolgálat vezetője. Hogy va-
lóban nagyszülők legyenek, az
nem volt feltétel, de mindegyikük-
nek van tapasztalata gyerekekkel,
és a többségüknek van unokája is.

A néhány óra, amíg a nagyik vi-
gyáznak a gyerekekre, minden
szülőnek jól jöhet. A foglalkozáso-
kat azért is tették csütörtökre,
mert aznap általában tovább lehet
ügyintézni a hivatalokban, de az
sem ördögtől való, ha „csak” meg-

inna egy kávét az anyuka a barát-
nőivel vagy kozmetikushoz men-
ne, hiszen nagyon fontos, hogy
önmagukra is tudjanak időt fordí-
tani a szülők. Dr. Bazsika Erzsébet
szerint a „nagyiknak” pedig azért
is jön jól a program, mert segít ne-
kik megőrizni idős korukban is a
nyitottságukat, a gyerekekkel töl-
tött idő pedig feltöltheti őket.

A számos programot felölelő
Légy ott! projekt keretében a ké-

sőbbiekben építenek egy mobil
közösségi kemencét, ahol meg-
tanítják a fiatal lányokat például
rétest sütni, illetve gyümölcsöket
és fűszernövényeket aszalni.
Rendeznek unoka–nagyi sakk-
versenyt is, ahol egy csapatban
játszanak a gyerekek a nagyszü-
leikkel. „Hiszek abban, hogy a já-
ték közben szerzett közös tapasz-
talatok, döntések sorozata pedig
kiterjed az élet egyéb területeire
is, nem csak az unoka és a nagy-
szülő kapcsolatára” – tette hozzá
a szolgálat vezetője.

Ez a kapcsolat meghatározó le-
het a család életében. A nagyszü-
lői szerepeknek más a funkciójuk,
mint a szülőké: nem a nevelés, in-

kább a törődés.
Egy krízishely-
zetben pedig,
például válás
esetén, még
több gondosko-
dást igényelnek
az unokák, és a
szülőknek is tá-
maszt adhat-

nak a nagyszülők. Egy 2015-ös
statisztika szerint az anyák, akik
visszamennének dolgozni, 77 szá-
zaléka bölcsődébe járatná gyer-
mekét, 17 százalékuk pedig nagy-
szülői, illetve rokoni segítséget ter-
vez igénybe venni. Ám azzal, hogy
egyre kitolódik a szülés időpontja,
s egyre több nő vállal 35-40 éves
kora felett először gyermeket, a
hagyományos nagyszülői szere-
pek veszélybe kerülnek.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: tarsoly beke 

Sakkoznak, gyöngyöt fűz-
nek, kártyáznak és persze
beszélgetnek az önkéntes
nagyik, akik csütörtökönként
várják a háromévesnél idő-
sebb gyerekeket a Sziget-
kék Közösségi Térben. Bárki-
nek jól jöhet a segítségük,
akik ügyet intéznének vagy
csak kávéznának kicsit a ba-
rátnőkkel – hiszen az „énidő”
a szülőknek is jár.

Július elején indult el az Önkéntes
Nagyi Szolgálat a Légy ott! projekt
keretében. Jelenleg heten állnak a
családok rendelkezésére csütörtö-
könként, hogy vigyázzanak a 3
évesnél idősebb gyerekekre. Dr.
Bazsika Erzsébet, az Önkéntes Na-
gyi Szolgálat vezetője és ötletgaz-
dája elmondta, nem csupán gyer-
mekmegőrzésről van szó, hiszen a
nagyik nagyon kreatívak, rengeteg
ötlettel várják a kicsiket. A program
ingyenes, csupán bejelentkezés-
hez kötött, amire azért is van szük-
ség, hogy az önkéntesek az érke-
zők igényeihez szervezzék a foglal-
kozásokat. A hét „nagyi” – köztük
két „nagypapa” – sakkoznak, gyön-
gyöt fűznek, kártyáznak, rajzolnak,
gyurmáznak, mesélnek, és még
rengeteg játék szerepel a talonban,
amivel lefoglalják a hozzájuk érkező
gyerekeket. A programban részt
vevők húszórás képzésen vettek
részt, hogy a jelentkezésnél alapfel-

Önkéntes nagyik
várják a gyerekeket

A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS
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Az Önkéntes Nagyi Szolgálat minden csütör-
tökön 15–18 óráig működik, a Sziget-kék Kö-
zösségi Tér épületében (Szigethy Attila út
109.). A szolgáltatás igénybevételéhez min-
den alkalommal előzetes regisztráció szük-
séges, a facebook.com/legyott oldalon vagy
a 30/622-1449-es telefonszámon.
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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

A Győr-Szol Zrt. koordinálásában, jú-
lius 27-én megtörtént az Adyvárosi I-
es számú tavon a hínár levágása. A
beavatkozásra azért volt szükség,
mert a növény kezdte belepni a vízfel-
színt. A hínár levágásának köszönhe-
tően, javultak a vízi élőlények életfelté-
telei. A munkát szükség szerint őszig
megismétlik.

A munka elvégzésére a Győr-Szol
Zrt. egy speciális, nagy teljesítmé-

A kánikulai hőségre való tekintettel, a Győr-Szol Zrt. szerdán megkezdte a köz-
utak burkolatának locsolását. Három jármű végzi a munkát, két nagyobb te-
hergépkocsi a szélesebb utcákat, főutakat, lakótelepek útjait, míg egy kisebb
eszköz a szűkebb belvárosi részeket és a lakóutcákat locsolja. A gépek ezekben
a napokban délelőtt 10 és 18 óra között folyamatosan járják az utakat, locso-
lással próbálják enyhíteni a forróságot.

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Városunk éppen húsz éve vesz
részt az országos versenyben,
amelynek végső győzelmére is
esélyes lehet. A zsűri csütörtö-
kön tartotta helyszínbejárását
Győrben.

„Rengeteg olyan nagyszerű megol-
dással találkoztam, amellyel a korábbi
években nem” – nyilatkozta a zsűri ré-
széről Laczkó Mária. Hozzátette, olyan
újításokra gondol, amely az alapjában
is szép várost teszi még szebbé, még
hangulatosabbá. Példaként a körfor-
galmak megújítását, a folyóparti sétá-
nyok kialakítását és a két folyó találko-
zásánál kialakított látványos szökőku-
tat említette. 

„Győr minden évben kiemelt fel-
adatának tekinti a közterületek szépí-
tését, ami az idén, az EYOF évében
talán még hangsúlyosabb volt. Ettől
függetlenül nem csak most, a zsűri-

Virágos Magyarország, virágos Gyôr
zés idején ilyen szép a város, a dönt-
nökök bármikor ellátogathatnak hoz-
zánk, ugyanilyen rendezett városkép-
pel találkozhatnak” – mondta el Rad-
nóti Ákos városüzemeltetésért fele-
lős alpolgármester. Kiemelte, csak az
idén több mint 110 ezer palántával
díszítették a közterületeket, miköz-
ben a faültetési program is hangsú-
lyos a városban. A körforgalmak fel-
újítása folyamatosan zajlik, és öntö-
zőrendszerrel is egyre több helyen –
nemcsak a Belvárosban, de lakótele-
pi környezetben is találkozhatunk. A
köztéri szobrok, műemlékek, szökő-
kutak felújítása során a környezet
rendezésére is figyeltek. Az alpolgár-
mester hozzáfűzte, nemcsak a város
zöld területeinek gondozása fontos
feladat, amelyben a városlakók is ak-
tív szerepet vállalnak, például a győri
környezetszépítő verseny keretében,
de a közterületek tisztán tartása,
vagy például – hogy mindezt zavarta-
lanul lehessen élvezni – a szúnyo g -
gyérítés is kiemelkedő a városban.

Mint fogalmazott, tavaly nagy meg-
tiszteltetés volt a miniszterelnöki kü-
löndíj elnyerése, idén pedig – az
újabb fejlesztések révén – akár az el-

ső helyre is méltó lehet Győr. A meg-
beszélés után kezdődhetett a bejá-
rás, amelyen a zsűri tagjai a győri ut-
cákat, köztereket tekintették meg.

Hínárvágás Adyvárosban
nyű nád- és hínárvágó gépet bérelt
ki. A gép kezelője a tó felső harma-
dáig meríti a vágószerkezetet, majd
előre haladva, mélyen levágja a nö-
vényzetet. Az így levágott hínárt le-
gyűjtik a víz felszínéről, majd elszál-
lítják a tó partjáról. 

A hínár visszavágása nagyban las-
sítja a csapadékvíz-tározó eliszaposo-
dását, és megjelenésében is szebb
képet mutat a tó és annak környezete. 

Locsolják a közutakat
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ADYVÁROS HIRDETÉS

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Megújult Adyvárosban a l-es
számú tó és a várjátszótér kö-
zött található kispályás futball-
pálya. Az előző, töredezett, el-
használódott aszfaltburkolatot
korszerű, rekortán borításra
cserélték, melyen biztonságo-
san, a korábbinál lényegesen ki-
sebb sérülésveszéllyel lehet
sportolni.

Felújították a kapukat, labdafogó há-
lót szereltek fel, kicserélték a megron-
gálódott, dróthálós kerítést, és ezen-
túl stabil és tartós táblás kerítésele-
mek veszik körbe a területet, amely
így zárhatóvá is vált.

A pálya eddig nem volt megvilágít-
va, most reflektoros megvilágítást is
kapott. Mindennap reggel 8–22 óráig
használható.

Radnóti Ákos alpolgármester, a
körzet önkormányzati képviselője a
helyszínen emlékeztetett, hogy folya-
matosan újítják meg a területen talál-
ható elhasználódott sportpályákat, hi-
szen nemrég került sor egy új, utcai,
hatpalánkos kosárlabdapálya átadá-

Megújult az adyvárosi tó melletti focipálya

sára, a korábbi egypalánkos helyett, a
Móra-iskola közelében, illetve a Barát-
ság parki műfüves pálya burkolatának
cseréje is megtörtént. Emellett új
sportos létesítményeket is telepítet-
tek, a Barátság parkban egy éve mű-
ködik a kültéri fitneszpark is.

Az alpolgármester elmondta azt is:
a tó környezetében 2011 óta minden
évben történik valami, kezdve a me-

der kotrásától, a sétány építésén, a
közvilágítás bővítésén, a parkosítá-
son, a várjátszótér építésén, szobor el-
helyezésén át közel 50 pad kihelyezé-
séig. Mindemellett maradt még a szó-
ban forgó focipálya, amely nem volt a
legjobb állapotban, így most ennek
felújítására is sor került.

A pálya ADYVÁROS feliratot is
kapott a burkolaton. Radnóti Ákos

ezzel kapcsolatban hozzátette,
hogy nemrég egy internetes szava-
záson az ország legjobb lakótelepé-
nek választották Adyvárost. Büsz-
kék lehetnek tehát az itt lakók a vá-
rosrészre, ezért is a felirat, illetve
több városrészt jelző tábla is kike-
rült már. Elmondta, ennek és a ha-
sonló kezdeményezéseknek lesz
folytatása.

Augusztus 5-én, szombaton ne-
gyedik alkalommal rendezik
meg Adyvárosban a Tópartyt,
melynek sztárvendégei Soltész
Rezső, valamint Szikora Róbert
és az R-GO lesznek.

Radnóti Ákos alpolgármester, a terület
önkormányzati képviselője elmondta,
ahogy a városrész évek óta fejlődik, úgy
fejlődik a Tóparty rendezvénysorozata is,
a lakossági kéréseket figyelembe véve.

Idén Szikora Róbert és az R-GO a
20 órakor kezdődő nagykoncert sztár-
vendége, előtte pedig negyvenperces
műsort ad Soltész Rezső, aki például
a Szóljon hangosan az ének! című dalt
is biztosan elhozza.

Tóparty Soltész Rezsôvel és Szikora Róberttel

Szóljon hangosan az ének!
A városrészben ez a legjelentősebb

kulturális esemény, amelyre már délelőt-
től várják a családokat. 9.30-tól zenés éb-
resztőt ad a Téti Fúvószenekar, majd 10
órától a gyerekeknek zenél a Zabszalma
zenekar. Kézműves foglalkozások, rajz-
verseny, ugrálóvár, kisvonat, pónilovagol-
tatás és omnibuszos utazás szerepel
még az ingyenes programok sorában.

Az alpolgármester felhívta a figyel-
met, hogy a színpad előtt egy 256 fős
nézőteret állítanak fel, ahová elsősor-
ban az idősebb korosztályt várják, hogy
kényelmesen ülve hallgathassák meg a
fellépőket. Ezen az estén adja át a terü-
let önkormányzati képviselője a város-
rész szolgálatáért díjat is. A programok,
a koncertek ingyenesek. 
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HIRDETÉS KULTÚRA

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 30/272-2064,
Kovács Aliz 70/947-9409.
Jelentkezés: augusztus 4., péntek
16–17 óra között a Rába Quelle élmény-
fürdő aulájában, illetve táborkezdésnél
(telefonos egyeztetés szükséges).

• Heti turnusokban hétfőtôl péntekig 5 éves kortól 
• Indul: 2017. augusztus 7. és 11. között, naponta 7.30-tól 16.15-ig 
• Táborvezető és úszóedző-tanárok felügyeletével 
• Ebéd (választható) és uzsonna. 

Programok: úszásoktatás, úszóedzés, 
strandolás football-, röplabda-,
kosárlabda-bajnokság, aerobic, 
vízi torna, játékos vetélkedők,
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Félszáz határon túli diák vesz részt a
nemzetközi anyanyelvi táborban tíz
napon át Győrben.

Erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és délvi-
déki középiskolások részvételével, hét-
főn immár harmincnegyedik alkalom-
mal nyitotta meg kapuit a tábor a Rákó -
czi Szövetség támogatásával. Szabó Jó-
zsef, a tábor főszervezője, a szövetség
győri elnöke kedden reggel, a Városháza
előtt lapunknak elmondta, a tábor célja
a fiatalok nemzettudatának, identitásá-
nak erősítése és az anyanyelv ismereté-
nek elmélyítése, a magyar kultúrához és
nyelvhez fűződő kötődésük erősítése, és
az, hogy alkalmuk legyen megismerked-
ni Magyarországgal, Győrrel.

A magyar ajkú fiatalok néprajzi, iro-
dalmi, történelmi, régészeti, zenés és
táncos előadásokon, bemutatókon
vesznek részt, olyan neves szakembe-
rek tolmácsolásában, mint Kőrösi Er-
zsébet, Kakuk János, Balázs Lívia,
Perger Gyula, Baksa Péter és Tomka
Péter. A diákok kedden Győrrel, a vá-
ros történelmével ismerkedtek város-
néző séta keretében, kirándulnak So-
pronba, Nagycenkre, ellátogatnak a
Balatonra, a Szigetközbe, valamint a
Csallóközbe.

A fiatalok között vannak, akik már
az előző években is a tábor lakói vol-
tak, azt mondják, hatalmas élmény
számukra Győrbe jönni, a színes prog-
ramokon részt venni, és nem utolsó-
sorban az, hogy itt örökre szóló barát-
ságok is születnek a tíz nap alatt.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A roma holokausztra emlékez-
tető márványtáblát avattak
szerdán Győrben, a Szigethy At-
tila út 109. szám alatt, a város
Roma Nemzetiségi Önkormány-
zatának székhelyén. 

A történészek szerint a kétmilliós eu-
rópai cigányság közel negyede pusz-
tult el a második világháború idején a
roma holokausztban. Az 1944. au-
gusztus 2.-ról 3.-ra virradó éjszakán

Egy nyelvet beszélnek

A roma holokausztra
emlékeztek

pedig az auschwitz-birkenaui kon-
centrációs táborban több ezer ci-
gányt öltek meg pár óra alatt. Erre az
augusztus 2.-i napra emlékezik a ci-
gányság 1972-től, azóta, amióta a Ci-
gány Világszövetség határozott az em-
léknappá nyilvánításáról. 

Győrből is több száz cigányt hurcol-
tak el, többek között a komáromi Csil-
lag Erődbe – emlékeztetett Horváthné
Pintér Viktória, a város Roma Nemzeti-
ségi Önkormányzatának elnöke kö-
szöntő beszédében. Magyarországon
már 1943-ban, még a német megszál-
lás előtt elkezdődött a romák elhurcolá-
sa, de az elhurcolásnak nem mindig a
megsemmisítés volt a célja, részben
kényszermunkára kényszerítették a ci-
gányokat, részben embertelen orvosi
kísérleteknek vetették alá őket.

A megyei és a városi roma önkor-
mányzat már egy évtizede tervezi, hogy
közösen állítanak emléket az áldozatok-
nak. Az ünnepségen a jelenlévők, az
emléktábla leleplezését követően, fejet
hajtottak az áldozatok előtt, és elhelyez-
ték az emlékezés virágait a fekete már-
ványból készült alkotáson.
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FELSŐOKTATÁS HIRDETÉS

szerző: szarka zsófia
fotó: marcali gábor

Több mint százezren jelentkeztek idén is a
felsőoktatásba – adtunk hírt erről mi is múlt
héten, miután kiderültek a végleges pontszá-
mok. Kiderült az is, hogy a győri egyetem az
egyik legnépszerűbb a diákok körében. 

Az egyetemre való jelentkezés továbbra is népszerű,
előfordul a fiatalok közti túlképzettség problémája
is egy-egy adott munkakörnél, ez magyarázhatja
minden bizonnyal azt, hogy a tavalyi jelentkezéshez
képest hatezerrel kevesebben jelentkeztek. De a tu-
dásszomj továbbra is él, hiszen idén közel 106 ezren
jelentkeztek valamelyik felsőoktatási intézménybe.
A győri Széchenyi István Egyetem az idei felvételi
során kiemelkedő statisztikákat tud felmutatni, an-
nak ellenére is, hogy az eddigi éveket folyamatos
növekedés jellemezte a felvételizők számát tekintve
minden karon. Az egyetem és képzései tovább erő-
södtek, szeptembertől 5.782 diák kezdheti vagy
folytathatja tanulmányait. 

A magyarul és angolul zajló kurzusok legnépsze-
rűbb képzési területe a műszaki és a gazdaságtu-
domány területe volt, ami mellett a pedagógia, a jo-
gi és az orvos- és egészségtudományi kar mutatott
kiemelkedő számokat. Ahogy az eddigiek során,
úgy idén is leginkább nappali tagozatra jelentkez-
nek a hallgatók, de szép számban indultak el a leve-
lező kurzusok is, amennyiben az egyetem a távok-
tatást is biztosította az igényt benyújtók számára. 

Az intézetvezetők elöljáróban megerősítették,
hogy minden kar és képzési terület továbbra is stabil,
visszaesés nem tapasztalható, azonban teljes statisz-
tikákat és konklúziót az augusztus végi pótfelvételi
után tudnak mondani, ami az újra elindult jelentkezé-

Több ezer diák választotta
a Széchenyi-egyetemet

sek alapján csak gyarapítja majd a számokat. Kor-
mányzati szándéktól függően ugyan, de igyekeznek
minél több állami helyet biztosítani a diákok számára,
de a pótfelvételi során jellemzően minden intézmény
a költségtérítéses bejutást tudja lehetővé tenni. 

A felvételiket magas pontszámokkal lehetett tel-
jesíteni, maximálisan 500 pontot lehetett elérni:
200–200 pont a középiskolai teljesítmény és a fel-
vételi vizsgának megfelelő érettségi eredményeinek
összeadásával, vagy az érettségi pontok kétszere-
zésével jön össze. További 100 pluszpont az emelt
szintű érettségivel, nyelvvizsgával, tanulmányi ver-
senyen elért eredménnyel volt megszerezhető. A
minimum ponthatárnak 280-at szabtak meg.

A felmérések során kiderült, hogy a Széchenyi-
egyetem választása nem csupán a kiváló oktatás-
nak köszönhető, hanem a városi munkalehetősé-
gek és nem utolsósorban a pezsgő diákélet az, ami
csábítja a fiatal diákközösséget.
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HIRDETÉS PORTRÉ

szerző: kaszás kornél
fotó: marcali gábor

Győr a fiatalok számára is vonzó:
a megyeszékhely pezsgése a vi-
dék nyugalmával együtt olyan
elegyet alkot, amelyben mindenki
megtalálhatja számításait. Dr. Ve-
isz Gábor ügyvéd korábban már
dolgozott Győrben, most pedig
végleg maradna, hogy itt nyújt-
son jogi segítséget, és jelentős
szerepet vállaljon a bűncselekmé-
nyek áldozatainak segítésében. 

Dr. Veisz Gáborral fél éve működő bel-
városi irodájában találkozunk. A fiatal jo-
gászt dr. Freier József vette szárnyai alá,
így jelenlegi főhadiszállását is a jól is-
mert ügyvéd irodájában alakította ki.
Hatalmas a hőség odakint, a szobában
méretes ventilátor keveri a levegőt. Gá-
bor hófehér ingben és derűs mosollyal
fogad, majd hellyel kínál. A büntető- és
magánjogi esetekkel is foglalkozó
ügyvéddel azonnal a tárgyra térünk,
mert ügye egyre több van, ideje pedig
egyre kevesebb. „Győr számomra min-
dig is vonzó volt a nagysága, elhelyez-
kedése és Pápa közelsége miatt –
mondja, amikor arról kérdezem, hogy
miért a megyeszékhelyre esett a válasz-
tása. Az ügyvéd Pápán született, és a
középiskolát is ott végezte, a Türr István
Gimnázium első nyolcosztályos évfo-
lyamában. A középiskola után Buda-
pest felé vette az irányt, hiszen felvételt
nyert a Pázmány Péter Katolikus Egye-
tem Jog- és Államtudományi Karára.
„Fontos dolgokat kaptam az egyetem-
től: a jogászi hivatás szellemiségét, a

Köztünk élnek

De ki mutat irányt
az áldozatoknak? 

túlélésre való felkészítést és máig tartó
barátságokat” – idézi fel a felsőoktatás-
ban eltöltött éveket. A diploma meg-
szerzése után a fővárosban maradt és
három éven át dolgozott egy ügyvédi
irodában, illetve a közigazgatásban. Mi-
után más tájak és kultúrák is vonzották,
maga mögött hagyta Budapestet, és
Skóciáig meg sem állt, ahol újabb jogi
diplomát szerzett. Mikor visszatért Ma-
gyarországra, már nem a fővárost vá-
lasztotta, hanem Győrt. „Itt kerestem
és találtam is munkát, az akkori Igaz-
ságügyi Hivatal keretein belül működő
Áldozatsegítő Szolgálatnál” – meséli.
Az áldozatok segítése pedig ettől kezd-
ve végigkíséri szakmai pályafutását, hi-
szen ismét Budapestre került, ahol
2011-től öt és fél éven át vezette a Köz-
igazgatás és Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Szolgálat áldozatsegítési
szakterületét. A szervezeti átalakulások-
nak köszönhetően azonban, amikor
Győrbe került, már az Igazságügyi Mi-

nisztériumot hagyta ott a megyeszék-
helyért. Hazánkban a bűncselekmé-
nyek áldozatainak támogatását egy-
részt az 1989 óta működő Fehér Gyűrű
Közhasznú Egyesület látja el, amely
1992 óta aktív tagja az Európai Áldozat-
segítő Szervezetnek, a Victim Support

Europe-nak. Gábor, ügyvédi és a Vic-
tim Support Europe elnökségi tagja-
ként ellátott teendői mellett azon dolgo-
zik, hogy kialakítsa a Fehér Gyűrű győri
képviseletét. Persze a civil szervezetek
mellett, az állami Áldozatsegítő Szolgá-
lat is működik, 2006 óta. „Bűncselek-
mény sajnos bármikor és bárkivel tör-
ténhet, de kinek a feladata, hogy elma-
gyarázza a bűncselekmény áldozatá-
nak, hogy utána mi vár rá?” – teszi fel a

kérdést, amely a vá-
laszt is magában fog-
lalja. Egy külföldi ku-
tatás szerint a bűn-
cselekmények áldo-
zatainak egyharma-
da nincs tisztában
azzal, mit kellene ten-
nie és hová fordulhat-
na. A különböző áldo-

zatsegítő szervezetek célja, hogy felka-
rolja a bűncselekményben érintetteket
és jogi, lelki, vagy akár anyagi formában
nyújtsanak segítséget nekik. „Sokan
nehezen kérnek segítséget, akár büsz-
keségből, akár azért, mert szégyellik
azt, ami velük történt” – teszi hozzá Gá-

bor, aki szerint ez is óriási probléma,
mert akiről nem tudnak, annak segíteni
sem tudnak. Ezért is kiemelten fontos,
hogy minél több emberhez jusson el az
információ azokról a lehetőségekről,
amelyek egy nem mindennapi helyzet-
ben mutathatnak irányt a sértetteknek.
A fiatal ügyvéd igyekszik a munkáját és
magánéletét különválasztani, hiszen
ahogy ő fogalmaz: „vannak esetek,
amik megrázzák az embert”. Szabad -
idejében szívesen focizik, szerdánként
a Barátság Sportparkban rúgja a lab-
dát barátok és ismerősök társaságá-
ban, de Győr és a régió kulináris értékeit
is igyekszik kiélvezni. „Az elmúlt fél év-
ben, mióta a fővárosból ideköltöztem,
híztam pár kilót” – meséli nevetve, majd
hozzáteszi, hogy Győr Belvárosát is na-
gyon szereti, mert azon túl, hogy szép,
ott szinte mindent el tud intézni. És hogy
mit keres dr. Veisz Gábor neve a legna-
gyobb online filmes adatbázison, az
IMDb-n? 1995-ben, a Winnetou című
magyar játékfilm egyik főszerepét ját-
szotta. Bár napjainkban már csak nézi a
filmeket, viszont mint jogász, egyre több
ügyben játszik főszerepet.

• fejfájás, szédülés, migrén, torok-, hát-, gyomorfájás • nyaki,
derék- és vállfájdalmak • nôgyógyászati panaszok, változó-
kori probléma és prosztatagondok • asztma • magas vérnyomás
• depresszió, szorongás, stressz • gyermekbetegségek:
ágybavizelés, izomsorvadás, fejlôdési és alvászavar, köhögés,
hasmenés, epilepszia • mozgásszervi betegségek: reuma,
gerincsérv, ülôidegzsába • csontritkulás, csonttörésre való
hajlam, izomsorvadás • fogyókúra Dr. Feng: „Azért

gyógyítok, hogy
segíthessek!”AKUPUNKTÚRA – a természetes gyógymód

Prof. Dr. Feng Xiao Ping
AKUPUNKTÚRÁS SZAKORVOS
Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 9.
Telefon: +36-30/790-1248

A híres FENG XIAO PING DOKTORNÔ
MOST TANÍTVÁNYOKAT FOGAD!

A bûncselekmények
áldozatainak egyharmada
nincs tisztában azzal, 
mit kellene tennie 
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KULTÚRA KONCERT

Nyáresti slágerek
fiatal sztárokkal

Az idei év Maria Callas-díjas mûvésze Gyôrben

Az elmúlt öt évben a „The Voices!” produkció
a nemzetközi operajátszás legkiválóbb, világ-
szerte ünnepelt, Plácido Domingo’s Operalia-
díjas fiatal művészeit hívta meg Győrbe.
A Borkai Zsolt polgármester kezdeményezé-
sére létrejött, világszínvonalú program az első
alkalommal főként az operakedvelők érdeklő-
dését keltette fel, azonban az esemény után
hamar elterjedt a hír, hogy nem a megszokott
operakoncerttel találkozott a publikum.

Az elmúlt évek rendezvényei műfaji sok-
színűséggel, könnyed, nyáresti szórakozást
garantáltak, a szervező GuliAnd csapata
pedig ezúttal is önfeledt kikapcsolódást
ígér a Voices of 2017! Közönségének, szep-
tember 2-án.

A Széchenyi téren látható est sztárvendé-
ge, Marina Costa-Jackson Las Vegasban szü-
letett, majd fiatalkori éveit főként Parmában
töltötte, és a zenei tanulmányait Philadelphia
zeneakadémiáján fejezte be. 2015-ben meg-
kapta a New York-i Metropolitan Énekverseny
első, majd az azt követő évben a Plácido
Domingo’s Operalia operakategória díját. 

Az Opera de Paris, a Kölni Opera, a Walesi
Nemzeti Opera és a Metropolitan színpadai-
nak sztárja 2017-ben elnyerte a „Maria Callas
Debut Artist of the Year” díjat. A szoprándíva
rendszeres vendége Dmitri Hvorostovsky és
Andrea Bocelli koncertjeinek. Marina Costa-
Jackson szeptember 2-án lép fel első alkalom-
mal Magyarországon. 

L. P.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

AM 5. AUGUST FINDET ZUM VIERTEN
MAL IN ADYVÁROS DIE TÓPARTY
(Seeparty) mit buntem Programm, Konzer-
ten, Kinderbeschäftigungen und interaktiven
Spielen statt. Die Gäste haben Gelegenheit
neben der Veranstaltung auch an einer Om-
nibusreise teilzunehmen. Auf der Tóparty tre-
ten auf: Country Arrabona, Soltész Rezső,
Szikora Róbert und R-GO. 

AUF DEM DUNAKAPU-PLATZ erwarten am 6.August ab
acht Uhr morgens wieder die Kisalfölder Erzeuger mit ihrer An-
gebotspalette auf, um den Käufern die Geschmäcker und Pro-
dukte der Region vorzustellen, Das morgendliche körperer -
weckende Turnen beginnt ab halb zehn mit Molnár Saci, dann
ab 10 Uhr gibt die Lóca Gruppe ein Konzert für die Familien und
an 11:30 Uhr spielt BELAU auf.

„GESCHWISTERKLÄNGE” – gemeinsa-
mes Konzert der Organistin Alföldy-Boruss
Csilla und Alföldy-Boruss Eszter an der Flöte
am 8. August um 19 Uhr in der Győrer Szent
Imre Plebanerkirche (Szent Imre út 35.).

„BACH UND SEI-
NE ZEITGENOS-
SEN” - Orgelkon-
zert von Kováts Pé-
ter am 8. August in
der Pannonhalmer
Basilika.

DIE STUDENTEN IM FACH Mészáros
Zsolt Máté, Fischer Annie Preisträger und
Abschlussstudent der Musikwissenschaft
der  Budapester Liszt Ferenc Musikakade-
mie im Fachbereich Orgel gibt am 6. August
um 18 Uhr ein Orgelkonzert in der Heiligen-
geistkirche  (Szentlélek tér 1.).
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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  

BACH ÉS KORTÁRSAI-
NAK ZENÉJE címmel Ko-
váts Péter orgonahangver-
senyét hallgathatják meg
az érdeklődők augusztus 8-
án 17 órakor, a pannonhal-
mi bazilikában.

INGYENES VETÍTÉSEK várják az érdeklődőket a Ró-
mer Ház kertmozijában (Teleki út 21.). Legközelebb au-
gusztus 10-én 21 órától a Nincs kettő négy nélkül című
olasz akció-vígjátékot láthatják a Bud Spancer-rajongók. 

TÖREKY ZSUZSI tart Kerekítő foglalkozásokat au-
gusztus 10-én, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér Központi Könyvtára Klubjában (Herman Ottó
utca 22., földszint) 9.30, 10.15 és 11 órai kezdettel.

AUGUSZTUS 6-ÁN 10.30-KOR a győr-új-
városi templomban (Kossuth L. u. 42.) a
Győri Egyházmegye Urunk színeváltozásá-
nak tiszteletére felszentelt templom búcsú-
ünnepe lesz. A legszentebb áldozatot Luká-
csi Zoltán kanonok, főiskolai rektor, ezüstmi-
sés áldozópap mutatja be. A szentmise előtt
10 órától a rózsafüzért imádkozzák, a kegy-
képénél köszöntik a sok csodát tevő Újvárosi
Segítő Szűzanyát. A szentmisén egyúttal
megemlékeznek Halmos László zeneszerző
halálának 20. évfordulójáról. Felcsendül Hal-
mos László Szent Norbert-mise című mise-
ordináriuma és sok más motettája is.

A LÉLEKHIDAK –
HATÁROKON ÁT cí-
mű tárlat látható a Geo-
metria Galériában (Liszt
Ferenc u. 10.). Francia,
német, svájci, osztrák,
magyar művészek állíta-
nak ki, a 37 alkotáson a
modern festészet és
szobrászat elevenedik
meg. A kiállítás augusz-
tus 20-ig várja a látoga-
tókat munkanapokon
10–17 óra között.

MÉSZÁROS ZSOLT
MÁTÉ, Fischer Annie-
díjas, a budapesti
Liszt Ferenc Zeneaka-
démia orgona tansza-
kának végzős művész-
mester szakos hallga-
tója ad orgonakoncer-
tet a Szentlélek-temp-
lomban, augusztus 6-
án 18 órakor.



Délen az arabok és a berberek.
Keleten a törökök. Északon a gö-
rögök, az olaszok, a franciák. Meg
a spanyolok. És még sokan má-
sok. Megannyi nemzet, megannyi
ízlés, megannyi tradíció. Van
mégis pár dolog, ami összeköti a
Földközi-tenger konyháit és né -
peit. Az egyik a búza. Meg az ab-
ból készülő kenyér. A másik a sző-
lő és a bor. Meg van egy harmadik
is, egy lombos növény. Ami a Me-
diterráneumban szinte mindenütt
megtalálható. Ez az olea europea-
na, azaz közkeletű nevén: az olíva.

Van ebben a göcsörtös törzsű,
szürkészöld levelű növényben valami
időtlen, valami fenséges, valami va-
rázslatos. Az akár több ezer évig is el -
élő fa olyan tanúja az emberi történe-
lemnek, ami kézzelfogható kapcsola-
tot teremt a generációk között. Tudjuk
jól, hogy az ember a diófát az unokái-
nak ülteti. Az olíva azonban terméssel
örvendezteti meg még az ükunokák
ükunokáinak ükunokáit is.

A bogyó
A fa csonthájas termése az olajbogyó,

melynek színe jellemzően a szüret idő-
pontjától függ. A zöld bogyókat a növe-
kedési szakasz végén, még az érés meg-
indulása előtt szedik. A termés ilyenkor
jellemzően zöldessárga árnyalatú. A kö-
zepes érettségi fokot vöröses-barnás
héjszín jelzi, a bogyó húsa azonban még
ilyenkor is halványabb, zöldes árnyalatú.
A teljesen beérett bogyó viszont kívül is,
belül is sötétlila vagy fekete. 

Az érett szín persze távolról sem je-
lenti, hogy a bogyó ilyenkor már nyer-
sen, a fáról is fogyasztható. Az olíva
termése ugyanis meglepően fanyar.
Ez egy olyan vegyületnek köszönhető,
ami egyrészről kiváló antioxidáns,
másrészről viszont irgalmatlanul kese-
rű. Az olívát pont ezért hosszasan ér-
lelik. Elsőként lúgos oldatban, ez
ugyanis javarészt eltávolítja a keser-
nyés oleuropeint. Ezt követően a bo-
gyó sóba vagy sóoldatba kerül, ami a
termés eltarthatóságát biztosítja. Az-
tán jöhet a magozás, a töltés, a páco-
lás. Ki-ki ízlése szerint. Ez persze szin-

És nem véletlen az sem, hogy az Ótesta-
mentumban olajfalevéllel a csőrében tér
vissza a Noé által útnak indított galamb.

Az extra szűz (azaz a hidegen, me-
chanikus úton kinyert) olívaolaj napja-
inkban is jelentős szerepet játszik a me-
diterrán vidék, illetve lassan egész Eu-
rópa gasztronómiájában. Az olaj k i -
emelten egészséges, hiszen jelentős
mennyiségben tartalmaz telítetlen zsír-
savakat, vitaminokat és ásványi anya-
gokat, mindemellett pedig remek anti-
oxidáns. Meg azért van az olívaolajnak
még egy nagyon előnyös tulajdonsága
is. Az, hogy baromi finom!

tén jelentősen befolyásolja a kész bo-
gyó zamatát és jellegét.

Az olaj
A nyers bogyókból préselt olívaolaj

évezredek óta kiemelt szerepet játszik a
mediterrán népek mindennapjaiban. Az
ókori görögök például szépségápolási
célokra is használták az olajat, meg az-
zal kenték fel az olimpiai bajnokokat.
Apropó olimpia. A játékok örökmécse-
sében is olívaolaj-láng lobogott. 

Fontos volt az olaj a korabeli Egyip-
tomban is, amint arról a Tutanhamon sír-
jában megtalált ojalfaág is tanúskodik.
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Díjtalan házhozszállítás: Gyôr területén, továbbá Gyôrszentiván, Ménfôcsanak, Gyirmót, Gyôrújbarát, Pinnyéd, Nagybácsa,
Sárás, Kisbácsa, Likócs, Gyôrújfalu területére is szállítunk, melynek díjáról érdeklôdj diszpécserünknél! Ha 5.000 Ft-os címletnél
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. augusztus 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

A Földközi-tenger aranya
Szerző, fotók: KISTÉ
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„Büszkén mondhatom, hogy
Győr minden idők legjobb Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválját
(EYOF) rendezte meg” – hang-
súlyozta Borkai Zsolt polgár-
mester, az EYOF Győr 2017 szer-
vezőbizottságának elnöke a jú-
lius 23-án kezdődött esemény
nemzetközi záró sajtótájékozta-
tóján, a győri Városháza Dísz-
termében, múlt szombaton.

Borkai Zsolt elárulta, felszabadultab-
ban kezdi a sajtótájékoztatót, mint a
megnyitó előtt, hiszen a tapasztalatok
alapján kijelenthető: Győr magas szin-
ten rendezte meg az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivált. „Szeretnék köszö-
netet mondani mindazoknak, akik hoz-
zájárultak ehhez a sikerhez: a győriek-
nek, hiszen az elmúlt években nagy lel-
kesedéssel támogatták a kezdeménye-
zést, hogy a városunk idén nagyszabá-
sú EYOF-ot rendezhessen. Győr bebi-
zonyította, hogy összefogással nagyot
lehet alkotni” – hangsúlyozta, és gratu-
lált a csodálatos eredményekhez, amit
a magyar fiatalok elértek az elmúlt na-
pokban. „A sikereik meghozták annak
a munkának az eredményét, amit né-
hány éve a Magyar Olimpiai Bizottság
(MOB) és a sportszövetségek elkezd-
tek, vagyis egy komoly utánpótlásbázis
felépítését” – fejtette ki Borkai Zsolt, s
azt kívánta a MOB elnökének, Kulcsár
Krisztiánnak, hogy ugyanezzel a lelke-
sedéssel és szaktudással segítsék to-
vábbra is a magyar spor tot. „Hiszem
és remélem, hogy a tokiói olimpián a
most szerepelt magyar csapat tagjai-
ból sokan fognak részt venni” – hang-
súlyozta. „A Budapesten zajló FINA
kapcsán azt mondják, Magyarország

Soha nem látott sikert ért el a gyôri EYOF

rendezi minden idők legjobb vizes vi-
lágbajnokságát. Büszkén mondhatom,
hogy Győr pedig minden idők legjobb
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválját
rendezte meg!” – zárta szavait a szer-
vezőbizottság elnöke.

„Ez év nyara a sportról szól Magyar-
országon, hazánkra figyel a sportvilág,
hiszen jelentős eseményeknek adha-
tunk otthont. Vitathatatlan, hogy ezek
közül a legnagyobb szabású rendez-
vény a győri: 50 ország közel 2.500
sportolója mérkőzött meg tíz sportág-
ban, s az ő sikeres szereplésüket 1.100
sportszakember segíti” – kezdte beszé-
dét Kulcsár Krisztián, a MOB elnöke a
sajtótájékoztatón. Hogy érzékeltesse
az esemény jelentőségét, elmondta: az
EYOF meghaladja a téli olimpiai játé-

hogy egyszer Budapest olimpiát ren-
dezhessen, külön öröm számomra,
hogy mindazoknak, akiknek ez fontos,
megvolt a lehetőségük, hogy Győrben
személyesen is megtapasztalhassák,
mire vagyunk képesek. Köszönöm Bor-
kai Zsoltnak, aki nem csak a város pol-
gármestere, hanem az EYOF hazai ren-
dezésének ötletgazdája és a szervező-
bizottság motora” – mondta el végül.

Joseph Cassar, az EYOF Győr 2017
Koordinációs Bizottságának elnöke is
gratulált Magyarországnak a sikerekért.
„Az esemény győri rendezése álomként
kezdődött, és mondható, hogy a mecs-
cseket megnyerni egyszerűbb, mint az
EYOF-ot megrendezni. A cél az volt,
hogy Győr a legnagyobb és a legjobb
EYOF-ot rendezhesse, és ezt a célt sike-
rült is elérni” – hangsúlyozta és hozzá-
tette, Győr Európa legjobb fiatal sporto-
lóit fogadta. Vélekedése szerint a város
pedig mindent biztosított, hogy a spor-

tolók a legjobbat hozhassák ki maguk-
ból. „Több rekord megdőlt ezen a héten,
de nem csak a sportban, hanem a szer-
vezésben is. A győriek magasra tették a
lécet, aminek megugrása nagy kihívást
jelent a következő EYOF-ot rendező or-
szágnak” – mondta végül, majd Alek-
sander Kozlovsky, az Európai Olimpiai
Bizottság vezető tisztségviselője szintén
megköszönte a szervezők és az önkén-
tesek munkáját. „Győr megmutatta,
hogy az EYOF-ot ilyen professzionális
színvonalon is le lehet bonyolítani. Kü-
lön öröm, hogy a rendezvény nem csak
a városnak, de az egész országnak szív-
ügye volt” – tette hozzá végül.

kok méretét. „Méltón helytálltunk. Kö-
szönöm Győrnek, a városvezetésnek és
a szervezőbizottságnak, hogy soha
nem látott színvonalon rendezték meg
az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivált
minden tekintetben: a sportlétesítmé-
nyek, a szálláskörülmények, az étkezte-
tés és a közlekedés biztosítása mind
hangsúlyos elemei egy ilyen jelentős
eseménynek, és Győrben minden jól
működött. Külön köszönet a győriek-
nek a vendégszeretetért, az önkénte-
seknek pedig a közreműködésért” –
mondta és hozzátette, köszöni továbbá
a MOB korábbi vezetésének, és min-
den munkatársának, aki lehetővé tette,
hogy a magyar csapat jól szerepelhes-
sen, illetve 2017-ben Magyarország
rendezhesse az EYOF-ot. „Büszke va-
gyok, hogy a győri rendezésű EYOF új
szintre helyezte az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválok színvonalát. Ma-
gyarországon sokaknak régi vágya,

Fájó, mégis vidám búcsú
Szombaton az utolsó versenynap is eljött, amelynek végén a záróünnepség
tette kerekké a csodálatos napokat. „Reméljük, minél többen olimpikonok
lesztek egyszer! Mindig visszavárunk Benneteket Győrbe! – búcsúzott a
szervezőbizottság nevében Borkai Zsolt, Győr polgármestere a Fun Zone-
ban rendezett ünnepségen, az Aranyparton. Az Európai Olimpiai Bizottság
részéről Aleksander Kozlovsky köszönte meg a kitűnő szervezést. Mint fo-
galmazott, hét csodálatos napot tölthettünk együtt, miközben rengeteg
barátság köttetett. A sportolóknak is gratulált a teljesítményükhöz, mint
mondta, „Európa, Magyarország és Győr is büszke lehet rátok!"
Az ünnepségen Győr átadta a stafétát és a zászlót a következő rendezőnek,
Bakunak, majd a búcsúbulin Lotfi Begi gondoskodott arról, hogy mindenki
lazíthasson a versenyek izgalmai után.

Az EYOF-ról készült összeállítá-
sunk első részét a múlt pénteken
megjelent Győr+ Hetilapban
olvashatják.

Fotók: EYOF Győr 2017 – Csicsics Richárd, Havasi Melinda, Káldy Ákos, 
Kun Zoltán, Lakatos Krisztián, Marcali Gábor, Mekli Zoltán, Mészáros Mátyás, 
Oláh Jakócs Péter, Raczenböck Aliz, Rózsa Tamás, Szalay Mona
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Minden idők legsikeresebb szereplésé-
vel zárta a győri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivált a magyar csapat. A 152 fős
sportolói küldöttség összesen 41 érmet
szerzett, ebből 13 aranyat, 14 ezüstöt és
14 bronzot. Magyarország az éremtáb-
lázaton 50 ország között a harmadik he-
lyen zárt. Az EYOF tíz sportága közül
hatban szereztek érmeket sportolóink.
A legtöbb medált az úszók hozták össze:
négy első, öt második és hat harmadik
hely volt a mérlegük. Kajak-kenuban
négy arany, négy ezüst és két bronz,
cselgáncsban három arany, két ezüst és
öt bronzérem lett a magyar versenyzőké.
Atlétáink egy első, két második és egy
harmadik helyezéssel zárták az EYOF-
ot, míg lány kézilabdázóink aranyérme-
sek lettek, a kosaras lányok pedig dön-
tőt játszhattak, és végül a dobogó má-
sodik fokára állhattak fel. A legeredmé-
nyesebb magyar versenyző az úszásban
két arany-, két ezüst- és két bronzérmet
szerző Nagy Réka lett. „Fantasztikus volt
a hangulat, és az egész magyar csapat.
Ez nagyot dobott a versenyzőkön, és az
is sokat segített, hogy hallottam a szur-
kolást" – mondta a záróünnepségen az
aranyérmes úszó, aki kiemelte, minden
támogatást megkaptak ahhoz, ami a jó
szerepléshez kellett.

Rekord: negyvenegy magyar 
Az első győri aranyérem a judós Si-

pőcz Richárd nyakába került. Az utolsó
előtti versenynapon a legnagyobb súly-
csoportok mérkőzéseivel zárultak a
cselgáncsozók egyéni küzdelmei. Már
reggel rengetegen álltak sorba a jegye -
kért, hiszen a legtöbb győri arra számí-
tott, hogy Sipőcz megszerzi az EYOF-ot
rendező város első bajnoki címét. Ricsi
válla elbírta azt a terhet, amit az esélyes-
ség jelentett, és egész nap higgadtan
judózva menetelt a +90 kg-osok finálé-
jáig, ahol ipponnal verte a lengyel Woj-
ciech Kordyalikot. „Ricsi tudja, mi a judo
iránti alázat, és a munka, emellett na-
gyon jól terhelhető, és elfogadja, amit
mondok neki. Hihetetlen személyisége
van, mentálisan ő már kész sportoló.
Óriási volt a nyomás rajta, de megbirkó-
zott ezzel, nagyon boldog vagyok” –
mondta a győzelmet követően Sipőcz
Richárd klubedzője, Gyimes Nikolett.

„Az Európa-bajnokságon ezüstér-
mes lettem, és az volt a legnagyobb cé-
lom, hogy most nyerjek. Az első mecs-
csen az orosz ellenfél stílusa nem fe-
küdt nekem, de meglett a győzelem. A
továbbiakban már a magabiztosságot
éreztem, és jöttek is a győzelmek. So-
kat segített, hogy az egyik példaképem,
Karakas Hedvig is szurkolt nekem.
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érem a gyôri EYOF-on
Figyeltem a lelátót, itt volt a családom,
a barátok, sok ismerős, felemelő, hát-
borzongató érzés ez az egész. Régóta
erre a győzelemre készültem, végre el-
jött az idő, és beteljesült az álom” –
mondta Sipőcz Richárd az éremátadás
után, majd a szurkolóknak is üzent. „Kö-
szönöm, Győr! Köszönöm, hogy bízta-
tok bennem, és hogy szerettek. Büszke
vagyok erre az aranyra, ami nem csak
az enyém, a tiétek is.” 

Óriásit küzdve, legyőzte kézilabda-
válogatottunk Romániát az EYOF finá-
léjában, így újabb aranyéremmel gaz-
dagodott a magyar küldöttség. A lá-
nyok végig kézben tartva a találkozót,
30–23-ra nyertek. A válogatott sikeré-

hez öt Audi ETO játékos is hozzájárult.
Pál Tamara, Szilovics Fanni, Afentáler
Sára, Gerháth Kincső és Varga Emő-
ke is aranyérmet vehetett át az ered-
ményhirdetésen. „Csak kapkodom a
levegőt a boldogságtól, el sem hi-
szem, hogy sikerült. Elértük a célun-
kat, hihetetlen számomra. Egy EYOF-
siker nem adatik meg mindenkinek,
és most, itthon mi lettünk a legjob-
bak” – nyilatkozta a finálé legeredmé-
nyesebb játékosa, a kilenc találatig ju-
tó Pál Tamara. Afentáler Sára is remek
formában játszott Románia ellen, ő öt-
ször talált az ellenfél kapujába. „Ren-
geteg édesség járna nekünk most” –
nevetett a már Túró Rudiját majszoló
játékos a döntő után. „Nem akarok
gondolkodni, megnyertük és kész,
most még csak sodródom az árral és

élvezem a helyzetet. Régóta az arany-
éremre készültünk, ez volt a célunk.”
Gerháth Kicső az utolsó pillanatban
került be az EYOF-csapatba, de meg-
hálálta a szövetségi kapitány bizalmát.
„Fantasztikus érzés volt hazai környe-
zetben játszani a meccseket. A csa-
patban jó hangulat volt mindig, ahogy
a faluban is. Teljesítettük a célunkat,
ami még mindig hihetetlen és felfog-
hatatlan, ez erőt ad a folytatáshoz.” 

Szilovics Fanni eddigi pályafutása
egyik legnagyobb élményeként emle-
geti az EYOF-ot  „Már az is nagy dolog
egy sportoló életében, hogy részt vehet
egy ifjúsági olimpiai fesztiválon, de így,
hogy hazai pályán, hazai közönség előtt

játszhattam, még nagyobb erőt adott.
Keményen megdolgoztunk a sikerért.”
Varga Emőke sérült volt, de így is pályá-
ra léphetett az aranymeccsen. „Na-
gyon vártam az EYOF-ot, habár sérülé-
sem miatt kétséges volt, hogy pályára
tudok-e lépni, de szerencsére teljesen
rendbejött a lábam. Mindent nagyon jól
kialakítottak a szervezők, legyen szó,
szállásról, étkezésről, a hangulatra pe-
dig főleg nem lehet panaszunk. Jó ér-
zés volt, hogy az egész családom is a
helyszínen szurkolt.

A Győri Audi ETO KC vezetőedzője,
Ambros Martín és több játékos, köz-
tük Görbicz Anita is drukkolt a magyar
lányoknak a döntőben. „Tartottam a
kapcsolatot az itthoniakkal, rokonok-
kal, barátokkal, akik beszámoltak min-
denről. Maga a rendezvény is fantasz-

tikus. Büszke vagyok, hogy nagykövet
lehetek, és ilyen fontos dologhoz ad-
hattam a nevem.”

Két győri sportoló szerzett ezüstér-
met az EYOF-on: A Széchenyi Kosár-
labda Akadémia tehetsége, Szirony
Dorina a lány kosárlabda-válogatott
tagjaként játszhatott döntőt Spanyolor-
szággal, míg a cselgáncsozók 44 kg-
os kategóriájában Kardos Tímea csak
a fináléban kapott ki ellenfelétől. A
GYAC judósa a magyar csapattal ötö-
dik lett. A cselgáncsozó Vida András
tagja volt a csapatversenyben harma-
dik helyen végzett válogatottnak. Az
úszó Pózvai Kiara szintén bronzérem-
mel büszkélkedhet, ezt a 4x100-as

gyorsváltóval érte el, 100 gyorson 14.
lett. Az atléták közül a GYAC-os Lend-
vai Luca 3000 méteres síkfutásban
ötödik, Simon Virág 200 méteren hete-
dik helyezést ért el. A kerékpáros Bajor-
fi Eszter az időfutamban a 62., az or-
szágúti mezőnyversenyben 15. helyen
zárt. A tornászok között Fehér Nóra ösz-
szetettben nyolcadik lett, míg Mészá-
ros Krisztofer talajon érte el a legjobb
eredményt, döntőbe jutott és szintén a
nyolcadik helyen végzett. Teniszben
Drahota-Szabó Dorka a második fordu-
lóban búcsúzott, Jánosi Luca a ne-
gyeddöntőig jutott. A két győri lány al-
kotta páros a második fordulóban esett
ki. Fajta Péternek egyéniben ugyan-
csak a második forduló jelentette a vég-
állomást, ő párosban Velcz Zsomborral
a nyolcadik helyet szerezte meg. 
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Hatalmas érdeklődés övezte ha-
zánk első olimpiai eseményét,
mintegy 160 ezer belépést re-
gisztráltak a létesítményeknél.

Minden idők legszínvonalasabb Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztiváljaként
aposztrofálták a győri rendezvényt az
Európai Olimpiai Bizottság elöljárói. A
körültekintő szervezés és a minden
igényt kielégítő létesítmények mellett
a győriek vendégszeretetét, lelkese-
dését is kiemelték, amely valódi olim-
piai hangulatot varázsolt az EYOF-ra.

Az érdeklődéssel valóban nem volt
baj, ezt a számok is alátámasztják. A
statisztika szerint ugyanis a létesítmé-
nyek nyolcvanezer látogatót fogadtak
a versenynapokon. A legtöbben az
Olimpiai Sportparkban voltak, ahova
közel 40 ezren látogattak el. Ezen be-
lül a judócsarnok fogadta a legtöbb
látogatót mintegy 13 ezerrel, de a tor-
na is 12 ezer főt fogadott. Az Audi
Arénába közel 16 ezren léptek be, kö-
zülük regisztrációs jeggyel mintegy
11 ezren (a különbség magában fog-
lalja a versenyzőket, önkénteseket,
üzemeltetőket és a média munkatár-

Telt házas csarnokok, 
nyolcvanezer látogató

sait is.) A nyolcvanezer egyébként a lá-
togatói létszámra vonatkozik, a belé-
pések száma ennél jóval nagyobb, ép-
pen a duplája, vagyis 160 ezer (vagyis
egy helyszínre ugyanaz a személy
többször is beléphetett).

„Azt hiszem, elégedettek lehetünk
ezekkel az adatokkal, hiszen jól mutat-
ja, hogy a győriek magukénak érezték
a rendezvényt. Számos eseményen
jártam, ahol telt ház fogadta a magyar
sportolókat, akik a győriek jóvoltából
hazai pályán élhették át az olimpiai
hangulatot. Nem egy program akadt,
ahol sorok alakultak ki a megmaradt
jegyekért. Már ez a tény önmagában
jelzi, hogy milyen sikeres volt hazánk
első olimpiai eseménye” – mondta el
Borkai Zsolt polgármester. A szerve-
zőbizottság elnökeként hozzátette,
nem csak az Európai Olimpiai Bizott-
ság képviselői, de a résztvevő orszá-
gok csapatai is nagy megelégedéssel
beszéltek a győri eseményről. Ami pe-
dig a létesítményeket illeti, azok soka-
kat egyenesen lenyűgöztek. Ez egyéb-
ként azt is jelenti, hogy Európa ötven
országába jutott el a győri sportinf-
rastruktúra híre, ez pedig nemzetközi

edzőtáborokat, újabb rangos sport-
eseményeket vetít előre számunkra.

Borkai Zsolttól azt is megtudtuk,
hogy a vendégeket nem csak a sport-
létesítmények nyűgözték le, de a vá-
ros szépsége is sokakat rabul ejtett.
Sok fiatal sportoló családja is Győr-
ben töltötte ezeket a napokat, akik

rengeteg szép élménnyel gazdagod-
tak nálunk. Ők később, mint turisták
térhetnek vissza hozzánk.

„Köszönöm a győrieknek, hogy ilyen
nagy szeretettel fogadták a hozzánk ér-
kező sportolókat, köszönöm, hogy
együtt megmutattuk, mire képes ez a vá-
ros!” – zárta gondolatait Borkai Zsolt.
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A judo csapatversenyeken éppen
csak, hogy véget értek az elődöntők,
önkéntesek rohantak a tatamira és
megszólalt a zene. A begyakorolt ko-
reográfia óriási közönségsikert ara-
tott, beálltak táncolni a versenybírók,
és azok a szívbeteg gyerekek, a „szív
apró bajnokai” is, akik az esemény
meghívott vendégei voltak. Két judós
lány, az EYOF-ezüstérmes Kardos Tí-
mea, valamint a korosztályos Európa-
bajnok, az EYOF-on bronzérmes Öz-
bas Szofi is kivette a részét a produk-
cióból.

„Az önkéntesek kitaláltak egy kö-
zös táncot a Macarenára, és a
YMCA-re, és még néhány nagy slá-
gerre, ezt begyakoroltuk, és előad-
tuk a közönségnek. Voltak olyan ré-
szek, amiket improvizáltunk, és na-
gyon jól jött ki, hogy a gyerekek és a
bírók is részt vettek benne. A judóso-
ké egy nagyon összetartó közösség,
itt mindenki segítőkész és vidám.
Köszönöm mindenkinek ezt az él-

Az EYOF összehozza a nemzeteket,
ez is bebizonyosodott az elmúlt na-
pokban. Rengetegen szurkoltak sze-
retteiknek a helyszínen. A svéd Tora
Garberg és Adina Rumbutis például
két tornász fiúnak, a svéd David
Rumbutisnak és a finn Robert Kir-
mesnek drukkolt, akik, mint kiderült,
unokatestvérek.

„Én vagyok a nagynéni, Adina pedig
David nővére” – mesélte boldogan To-
ra. Azért jöttünk, hogy buzdítsuk a fiú-
kat. Nagyon izgalmas helyzet ez, papí-
ron egymás ellen küzdenek, hiszen két
nemzet sportolói, de a magánéletben
szerető unokatestvérek. Nagyon jó ér-
zés itt látni őket, egy olimpiai esemé-
nyen. Fantasztikus! Büszke nagynéni
vagyok. Látom, hogy mindent belead-
nak, nekünk pedig ez már elég is.”

„Egy 33 fős delegációval vagyunk itt
Magyarországon. Amerika négy nagy
államának legjobb ifjúsági tornászai
edzőtáboroznak Tatán. Úgy látom
mindenkin, örülnek, hogy ide hoztuk
őket, minden jól alakul. Úgy gondol-
tuk, ha már itt vagyunk, pont az EYOF
idején, nézzük is meg a rendezvényt.

Sőt szakmai szemmel is figyelem a
versenyt, hiszen mindenhol lehet ta-
nulni, új módszereket, technikákat. Ér-
dekes tapasztalat lesz ez mindenki-
nek” – mondta el.

Supola Zoltánt megérkezése után
sokan üdvözölték, hiszen ahogy fo-
galmazott, folyamatosan ismerősbe
botlott a tornacsarnokban. „Jó érzés,
hogy bár Amerikába sodort az élet,
nem felejtettek el. Három nagyon
fontos történése van a pályafutá-
somnak. 25 évet eltöltöttem verseny-
zőként, rengeteg élménnyel. Ezt kö-
vette nyolc év a Cirque du Soleil ar-
tistájaként, ami már egy teljesen
más történet, de nagyon hálás va-
gyok az életnek, hogy ez megadatott.
Aztán persze eljött az a pillanat is,
amikor abba kellett hagynom az eny-
nyire aktív mozgást, és edzőnek áll-
tam. Most megpróbálom átadni
mindazt, amit tudok. Az első benyo-
másom erről a szakmáról az volt,
hogy milyen nehéz lehetett az én ed-
zőimnek. Most értettem meg őket,
mi, miért volt. Teljesen más látószög-
be kerültek a dolgok. A feladatom
pedig az, hogy megtanítsam a torná-
szaimnak mindezt.”

Együtt táncoltak a tatamin a judós lányok, 
versenybírók, gyerekek és önkéntesek

ményt, amit az EYOF adott nekem”
– mondta Özbas Szofi. A győri Kar-
dos Tímea táncban is tehetséges, ő
csapattársával ellentétben meglepe-
tésszerűen csöppent az előadásba,

amihez örömmel csatlakozott. „Én
nem készültem fel a többiekkel
együtt, de gyorsan felvettem a rit-
must, óriási buli volt ez a bírókkal,
gyerekekkel.”  

Figyeltek és
tanultak is

Az EYOF zárónapján egy állati küzdelem-
nek lehettek szemtanúi a nézők az atléti-
kapályán, ahol óriási csatát hozott a ka-
kasviadal. A tehetséges futók 40 méte-
res távon álltak rajthoz, és szinte szár-
nyaltak a pályán. Végül 5.52-es idővel a
győri EYOF kabalafigurája, Hugoo sze-
rezte meg az első helyet, de a célfotó sze-
rint a másodikat és a harmadikat is.

Csibefutam

Unokatestvérek
egymás ellen

Egykori kiváló tornászunk, a ma
már Amerikában, edzőként dol-
gozó Supola Zoltán is kilátoga-
tott a győri EYOF versenyeire.
Az olimpikon, Európa-bajnok
sportoló Tatán edzőtáborozott
tanítványaival.
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Minden este különböző dj-k várták a
fiatalokat a Fun Zone-ban, a hangulat
tekintetében azonban a pénteki és a
szombati nap kiemelkedő volt.  Az or-
szág egyik legtechnikásabb újgenerá-
ciós dj-je, az elképesztő energiabom-
ba, a győri Yamina állt a lemezpult mö-
gött pénteken este. Elképesztő parti
kerekedett az EYOF vége felé közeled-
ve, már egyre többen buliztak együtt
önfeledten.

We will rock you, Pineapple pen és
természetesen az elmaradhatatlan
Despacito – csak néhány a zenék kö-
zül, amikkel Yamina, azaz Illés Viktória
megtáncoltatta a sportolókat, az ön-
kénteseket és persze Hugoot, aki bár-
hol jelent meg, a középpontba került.

Másnap, a zárónapon természete-
sen csaknem mindenki a Fun Zone-
ban bulizott, a zenét pedig a népszerű
dj, Lofti Begi szolgáltatta.  

A Dunakapu téri vásári forgatagban találkoztunk a
hattagú görög küldöttséggel, akik Thessalonikiből
érkeztek az EYOF-ra, s a versenyzők edzőjét, Chatzi-
zisis Konstantinost arra kértük, üljenek velünk egy
asztalhoz. Rétest hoztunk nekik, kíváncsiak voltunk,
hogyan fogadják a meggyes-mákos és a mazsolás-
túros süteményt. A mákosat kissé idegenkedve, de
a mazsolás-túrósat annál inkább szerette a görög
csapat. Ez furcsa, hiszen az ókori görögök és a róma-
iak mézzel keverve már fogyasztották a mákot, ke-
nyereket sütöttek belőle. Az ókori tudós, Galenus pél-
dául ópiummal gyógyított több betegséget is. Leg-
alábbis erről szólnak a feljegyzések, a görögök vi-
szont már nem használnak mákot étkezési célokra.

A görög csapat a huszonhetedik helyen végzett
az éremtáblán, az edző nagyon elégedett az ered-
ménnyel. Mint mondta, az utánpótlás szempontjá-
ból nagyon fontos, hogy a fiatal versenyzők minél
korábban találkozzanak az olimpia szellemiségével.

A barátságos görög csapat most először járt Ma-
gyarországon, a győri barokk Belváros lenyűgözte
őket. A tér gazdag kínálata után el is indultak a
Loyolai Szent Ignác bencés templom felé.

Bulizásra is
maradt erô

A mákos nem, de 
a mazsolás-túrós jöhet

Fekete macska és rajztábla

Az olimpiai falu folyosójának falát fehér papír takarta,
a francia sportolók tették ki, hogy mindenki írjon rá. A
„festővászon” egyre tarkább lett, s a magyar lány ko-
sárlabda-válogatottat is megihlette a rengeteg alko-
tás. „Nagyrészt az EYOF-hoz köthető témák szerepel-
nek a rajzok között, de közösségi oldalként is funkcio-
nál a fal. Mi igyekeztünk Magyarországra, a válogatot-
tunkra jellemző dolgokat megörökíteni, a kosárlabda
például egész jól sikerült. Nem vagyunk rajzban ügyet-
lenek, ebben Varga Alíz a legprofibb a csapatból” –
mondta Szirony Dorina, a csapat játékosa. A kosara-
sok nem csak a színeket szeretik, hanem az állatokat
is. A lányok ugyanis befogadtak egy kiscicát. „Hétfőn
találtuk az olimpiai faluban Eszterkét, aki azonnal a szí-
vünkbe lopta magát” – mesélte Szirony Dorina és Var-
ga Alíz. „Ő lett a csapat új kedvence és a kabalája is.
Sajnos nem vihetjük haza, emiatt szeretnénk neki
még a héten gazdát találni” – mondták. A fekete
macska a babona szerint nem hoz szerencsét, a lá-
nyok mégis az ezüstéremig meneteltek.
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Vasárnap reggel álmosan vártak
a buszokra a magyar és külföldi
csapatok. Gyorsan pörögtek a
napok, de rengeteg éremmel és
élménnyel térhettek haza. 

A montenegrói csapat tagjai bőröndje-
ikkel a buszuk felé tartottak, amikor ta-
lálkoztunk velük. „Fantasztikus volt ez
a hét!” – mondta kissé rekedt hangján
az egyik versenyző, a szombat esti zá-
rópartin ugyanis rengeteget énekeltek.

A boldog magyar csapat már a bu-
szon ült. „Köszönjük Győrnek, hogy itt

A Dunakapu téren búcsúztatták szombaton este a kö-
zel 1.600 önkéntest, akik időt, energiát nem sajnálva,
segítették az Európai Ifjúság Olimpiai Fesztivált. „Nem
rendezhettük volna meg minden idők legsikeresebb
EYOF-ját nélkületek, köszönöm, hogy együtt megmu-
tattuk: vendégül tudjuk látni Európát. Bízom benne,
hogy ilyen összefogással lesz azért is, hogy Győr 2023-
ban elnyerje az Európa Kulturális Fővárosa címet” –
mondta el Fekete Dávid alpolgármester, az EYOF ön-
kéntességi területének igazgatója.

Az este számos vidám pillanatot felidéztek az önkén-
tesek. Kiderült, ők is rendeztek olimpiát: fedettpályás
távolbanézés, babzsákugró verseny, sunyi alvás ver-
senyszámokban indultak többek között. Megmutatták,
hogy lehet denevérként lógni a buszon, lépcsőn aludni,
az akkreditációs kártyát pedig varázspálcaként hasz-
nálni. Az önkéntesek több mint 64 ezer munkaórát dol-
goztak, s ha a szerződéseiket egymás mellé tennénk,
10,65 kilométer hosszú volna a sor. A koordinátorok
66.799 darab rendszerüzenetet küldtek nekik a fontos
információkkal. A zöld szín összekötötte az önkéntese-
ket, életre szóló barátságok köttettek. Több barátot
szerzett az a Bakuból érkezett önkéntes lány is, aki ma-
gával viszi a Győrben önkénteskedők által aláírt magyar
zászlót. Két év múlva ott rendezik a következő EYOF-ot.
„Úgy mesélek majd Győrről, mintha a saját otthonom
lenne! Találkozzunk Azerbajdzsánban, a tűz földjén!” –
köszönte meg az ajándékot. Végül a közös tánc után
együtt vonultak át a zöld egyenruhába öltözött segítők
a Kossuth hídon a Fun Zone-ba, hogy a sportolókkal
együtt ünnepeljék a mögöttük álló, sikeres napokat.

Életre szóló élményekkel 
tértek haza az EYOF versenyzôi 

senyzőivel” – mondta az egyik lány. „A
francia röpisek, a belorusz lányok most
az új barátaink. Egy szuper bulival zár-
tuk a győri EYOF-ot.

Elfáradtak az önkéntesek is. Szomba-
ton hajnali kettőkor dőlt álomra a babzsá-
kon Banaság András, aki az elmúlt egy
hétben fogta össze az önkéntesek mun-
káját. Ötszázan vasárnap hajnaltól rendel-
kezésre álltak. Az EYOF utáni vasárnap
még ügyeletet tartottak, segítettek az ét-
kezősátorban, a mosodában. A csapat a
jövőben is szeretne együtt dolgozni. 

Az önkéntesek is búcsúztak

lehettünk. Találkoztunk győri szurko-
lókkal, folyamatosan buzdítottak min-
ket, segítségükkel sikerült elérni ezt a
fantasztikus eredményt, az éremtábla
harmadik helyét” – üzenték. A kérdé-
sünkre, hogy mi volt az EYOF legjobb
pillanata: „a török meccs vége!” –
hangzott az együttes válasz a kosaras
lányoktól.

A cseh küldöttség versenyzőit nehéz
volt szóra bírni, nem csoda, hiszen ők is
hajnali kettőkor hajtották álomra fejüket.
„Túl a mérkőzéseken, a legfontosabb,
hogy találkoztunk más országok ver-
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TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Augusztus 7., 19:30
Kulisszák mögött

Augusztus 10., 19:30
Vény nélkül

Ismétlő műsort láthatnak nézőink: Ele-
gáns, mégis gyorsan elkészülő fogásokat
készített el Nagy Eszter, aki Bernáth Jó-
zsef séffel főzött. Mindkét szakács az RTL
Klub Konyhafőnök című műsorából vált
ismertté, Eszter versenyzett, József pe-
dig zsűrizte az elkészült ételeket.

A héten többször
Creative Chef

Hétköznap 19 óra
Híradó

Augusztus 9., 18 óra
F5 – Informatikai Magazin

Ismét az egyik legjobb nyári adásunk is-
métlését láthatják. Felkészítjük önöket a
nyárra, hogy kellemetlenségek nélkül tel-
jen a vakáció. Például tudták, hogyan kell
védeni szemünk épségét a nap káros su-
garaitól? És azt, hogy milyen utazáshoz,
milyen biztosítás dukál? Ha nem, akkor
tartsanak velünk csütörtökön este.

A Győr+ Televízió Híradója az EYOF után se
ment szabadságra. Az augusztusi kánikulá-
ban is napi szinten számolunk be mindarról,
ami a városban történik. Stábjaink a nyári
uborkaszezonban is  megtalálják azokat a
témákat, amelyek a győrieket érdekelhetik.
Gyorsan, pontosan és hitelesen szállítjuk a
város legfontosabb sztorijait. 

Augusztus 5., 6 óra
Kertbarát Magazin

Augusztus 6., 11 és 19 óra
Divertimento

Idén a Győri Nemzeti Színház is méltókép-
pen ünnepelte Arany János születésének
200. évfordulóját. Ismétlő színházi műso-
runkban felelevenítjük, hogyan is készült a
társulat Kszel Attila író, rendező Arany című
színművének bemutatására. Műsorunkban
Bede-Fazekas Csabával az elmúlt évad ope-
ra- és prózai előadásairól is beszélgettünk.

Ismétlő műsorunkban az elmúlt évad
utolsó nagy bemutatójáról szólunk. Ábra-
hám Pál világhírű szerzeményét, a Bál a
Savoyban című nagyoperettet Somogyi
Szilárd rendezte, aki a Budapesti Ope-
rettszínházból érkezett a koreográfussal,
Bartha Viktóriával együtt. A nagyoperet-
tet a következő évadban is láthatják. 

Augusztus 11, 9:30
Kulisszák mögött

Ismétlő műsorunkban Kocsis Zoltánra, a
Nemzeti Filharmonikusok egykori főze-
neigazgatójára emlékezünk. Utoljára
Győrött, saját zenekarával tavaly október-
ben koncertezett, akkor állt ki utoljára a
karmesteri pulpitusra. A Sándor János-
bérlet nyitókoncertje előtt készült éle -
tének utolsó rádiós interjúja.

Öntözés, az elhalt virágok eltávolítása,
gyomlálás, gyepgondozás – ezek a leg-
fontosabb augusztusi kerti teendőink,
melyekről magazinunkban is szó esik.

Augusztus 5. szombat
07:00 Híradó 07:25 Sporthírek 07:30
Creative chef 08:00 Híradó 08:25 Sport-
hírek 08:30 Zooo+ 09:00 Híradó 09:25
Sporthírek 09:30 Építech 10:00 Gáz-
fröccs 10:30 Képújság 18:00 Credo
18:30 Creative chef 19:00 Győri7 19:45
KOMP 20:00 Hello Győr! 20:30 Creative
chef 21:00 Gázfröccs 21:30 Építech
22:00 Győri7 22:45 Civil kurázsi 23:15
Képújság

Augusztus 6. vasárnap
07:00 Vény nélkül n 07:30 Hello Győr!
08:00 Credo 08:30 Kulisszák mögött
09:00 Creative chef 09:30 Hello Győr!
10:00 Civil kurázsi 10:30 Képújság
18:00 Győri7 18:45 KOMP 19:00 Gáz-
fröccs 19:30 Zooo+ 20:00 Hello Győr!
20:30 Gázfröccs 21:00 Üzleti negyed
21:30 Hello Győr! 22:00 Győri7 22:45
Credo 23:15 Képújság 

Augusztus 7. hétfő
07:00 Győri7 07:45 KOMP 08:00 Zooo+
08:30 Üzleti negyed 09:00 Hello Győr!
09:30 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Üzleti negyed 20:00 Hír-
adó 20:20 Sporthírek 20:30 Creative chef
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek 21:30 Ku-
lisszák mögött 22:00 Híradó 22:20 Sport-
hírek 22:30 Hello Győr! 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság

Augusztus 8. kedd
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30 Üz-
leti negyed 08:00 Híradó 08:20 Sporthí-
rek 08:30 Creative chef 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 Kulisszák mögött
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Hello Győr! 20:00 Hír-
adó 20:20 Sporthírek 20:30 Vény nélkül
n 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek 21:30
Hello Győr! 22:00 Híradó 22:20 Sporthí-
rek 22:30 Civil kurázsi 23:00 Híradó 23:20
Sporthírek 23:30 Képújság

Augusztus 9. szerda
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Hello Győr! 08:00 Híradó 08:20 Sporthí-
rek 08:30 Vény nélkül n 09:00 Híradó
09:20 Sporthírek 09:30 Hello Győr!
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Kulisszák mögött 20:00
Híradó 20:20 Sporthírek 20:30 Gáz-
fröccs 21:00 Híradó 21:20 Sporthírek
21:30 Creative chef 22:00 Híradó 22:20
Sporthírek 22:30 Építech 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság

Augusztus 10. csütörtök
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Kulisszák mögött 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Gázfröccs 09:00 Hír-
adó 09:20 Sporthírek 09:30 Creative
chef 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:20 Sporthírek 19:30 Vény nélkül n
20:00 Híradó 20:20 Sporthírek 20:30
Hello Győr! 21:00 Híradó 21:20 Sport-
hírek 21:30 Vény nélkül n 22:00 Híradó
22:20 Sporthírek 22:30 Üzleti negyed
23:00 Híradó 23:20 Sporthírek 23:30
Képújság

Augusztus 11. péntek
07:00 Híradó 07:20 Sporthírek 07:30
Vény nélkül n 08:00 Híradó 08:20
Sporthírek 08:30 Hello Győr! 09:00 Hír-
adó 09:20 Sporthírek 09:30 Vény nélkül
n 10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:20
Sporthírek 19:30 Creative chef 20:00
Híradó 20:20 Sporthírek 20:30 Építech
21:00 Híradó 21:20 Sporthírek 21:30
Gázfröccs 22:00 Híradó 22:20 Sporthí-
rek 22:30 Vény nélkül n 23:00 Híradó
23:20 Sporthírek 23:30 Képújság

Augusztus 5. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszél-
getéseiből válogatunk (benne: helyi hírössze-
foglaló) 6:00 Kertbarát Magazin – Ferenczy
Balázs, Nagykutasi Viktor és Ujhelyy Károly
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 / Magyar óra 20:00 Kabaré 21:00 Han-
goskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 23:00
Győr+ Zenetár

Augusztus 6. vasárnap 
5:00 Ismétlés - a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefog-
laló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Fe-
renczy Balázs 11:00 Divertimento – a győri fil-
harmonikusok műsora Farkas Mónikával
14:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs
18:00 Magyar óra 19:00 Divertimento ism.
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár 

Augusztus 7. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó 6:30 Győr+ Reggeli – Velünk ébred a város!
Orosz Sanyi 6:40 Német hírpercek 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 eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 18:10 Heti asztro-
lógia Szakács Annával 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár

Augusztus 8. 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
6:40 Német hírpercek 7:30 Városüzemeltetési
körkép a Győr-Szol Zrt. munkatársaitól 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 eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió mű-
sora 22:30 Győr+ Zenetár 

Augusztus 9. 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
6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer Magazin –
a Rómer Múzeum aktuális összefoglalója (Baj-
zát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján An-
di 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
eseményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsu-
zsi 19:10 Rómer Magazin ism. 19:30 Fodrász
percek 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv
22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Ze-
netár

Augusztus 10. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
történései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi
6:40 Német hírpercek 10:00 Győr+ Délelőtt –
Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Ma-
gyar óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél
15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+
Délutáni Gyors – Farkas Mónika, a nap legfon-
tosabb eseményeivel 18:00 Győr+ Este – Baj-
zát Zsuzsi 19:10 Megszólal a Vaskakas ism.
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár 

Augusztus 11. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósí-
tó – Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb
történései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi
6:40 Német hírpercek 9:30 Kulisszák Mögött
– a Győri Nemzeti Színház műsora Farkas Mó-
nikával 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  

F5 című magazinunkkal időről időre rá -
frissítünk a hallgatók IT tudására. Az in-
formatikai világ legújabb eseményeiben
Kukel Attila állandó informatikai szakér-
tőnk kalauzol bennünket.
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Tisztán vagy vizezve?
Már az ókorban, görög és római

barátaink is vízzel keverték a bort, s
barbárnak tartották azokat, akik

tisztán itták, s
gyorsan megré-
szegedtek tőle. A
tisztán borfo-
gyasztás nem is
terjedt el soha, s
a régi római vize-
zett boros hagyo-
mányt a szerzetes-
rendek a középkori
borivási szokásokban is

elterjesztették. Olyannyira, hogy egész Eu-
rópa nyugati fele vizezte a bort.

A reneszánsz, mely sok tekintetben visszafordulás
volt a romantikus római hagyományokhoz, ezt csak
tovább erősítette. Római módon ittak tehát a rene-
szánsz paloták úri népei, s mindazok, akik a rene-
szánsz kultúrát igyekeztek elterjeszteni. A magyar ki-
rályok udvarába is be-beszökött ez a kulturális nyo-
más, amely talán Mátyás király idején volt a legszem-
betűnőbb.

Az itáliai udvaroncokkal együtt ideérkező Beatri-
ce, mint magyar királyné, mindenáron erőltette a ma-
gyarok „európaizálódását”, így minden itáliai szokást,
új divatot, étkeket, s persze viselkedési formát is igye-
kezett becsempészni a magyar világba. A borfogyasz-
tás megreformálása azonban itt magyar honban igen
erős nemzeti ellenállásba ütközött. Az itáliai
hatás erősödése ellenében, a magyar
urak nem átallottak tisztán bort inni,
s gyengének és férfiatlannak tartották
a víz és bor elegyét. Más kérdés az is,

hogy ebben az időben olyan sok
bor termett Magyarországon,

hogy hígítás nélkül is bőven ju-
tott mindenkinek. Nem tudjuk

a pontos adatokat, de valószí-
nű, hogy az egy főre jutó
borfogyasztásban messze mi
voltunk az elsők a világon…

Reneszánsz
borreform
Féktelen ivásza-

tok és több napos
boros lakomák árul-

kodnak erről, amiről
még Bonfini, a király itáliai tör-

ténetírója is megemlékezett. Innentől
kezdve több évszázadon át, ha a kocs-
mákban valaki tisztán ivott bort szerte
a kontinensünkön, csak így mondták:
„Magyar mó don” isszák a szőlő mámo-
rító nektárját. A magyar főnemesség
pedig mint mindenben, itt is jó példával
járt elöl, s igyekezett nyakra-főre fogyasztani a
bort. Apafi Mihály fejedelem erdélyi udvarában
1670 körül jegyezték fel az alábbi sorokat, ame-
lyek jól illusztrálják a borfogyasztás komolyságát:
„Ha innya kezdett a fejedelem, gyakran ivott pe-
nig, ott senkinek nem lehetett magát menteni,
addig kellett innya, míg kidőlt az asztaltól...”

Nos a helyzet mára alaposan megváltozott,
mondhatni megfordult. Aki szódával keve-

ri a remek magyar borokat, egyál-
talán nem barbár, sőt… Úgy tű-
nik, beérett a reneszánsz bor-
reform!

Akár az árnyékban vagy a légkondicionált helyiségekben hűsölünk, esetleg nyaralás közben vízparton
vészeljük át a kánikulát, természetesen nyúlunk a forró nyarak igazán üdítő italához, a hamvas fröccshöz.
Miközben jómagam is ezt tettem a minap, eltűnődtem azon, hogy mi magyarok adtuk ezt a kiváló italt
a világnak. Remek dolog, az biztos, de mi voltunk korábban épp a legnagyobb ellenzői a bor és víz ke-
verésének. Még él emlékeinkben a bölcs mondás, miszerint jó bort szódával elrontani nem szabad… Ér-
dekes megnézni, miért is alakult úgy a történelmünk, hogy nem igazán szerettük hígítani a bort.

NAGY RÓBERT
gyor@borhalo.com

Kristinus Sauvignon Blanc 2016 Borháló Selection

KURUCZ KINGA
gyor@borhalo.com

Megjelenésében tiszta, tükrös, közepesnél mélyebb citromszín, zöldes és citrom reflexekkel. Il-
lata tiszta, a fajtára jellemzően kifejező. Ízében visszaköszönnek az illatban ígért jegyek, kiegé-
szülve sárga almával és érett fehér spárgával. Jó minőségű, izgalmas bor, amely Magyarorszá-
gon szokatlan megvilágításba helyezi a sauvignon blanc szőlőfajtát. Élvezzük együtt, bármikor! 

1.990 Ft
1,5 l Magnum
1.327 Ft/liter
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Gyakran halljuk, olvassuk ezt a kife-
jezést, ami rendkívül divatos jelző, néha
már elcsépelt módon használják, s so-
kan nincsenek vele tisztában, mit is je-
lent valójában.

A „terroir” francia kifejezés, magyar je-
lentése termőföld, termővidék, termőhely.

A terroir fogalma nem csak az adott
termőterületet jelöli, hanem magába fog-
lalja a klimatikus, talajökológiai tényezőket,
a szőlőfajtát, a termesztéstechnológiát, a
borkészítés módszerét, valamint a szőlész-
borász személyét. A nemzetközi definíció
szerint pedig: „A szőlészeti-borászati terro-
ir fogalma olyan területre utal, amelyen
kollektív tudás halmozódik fel a meghatá-

rozott fizikai és biológiai környezet és az al-
kalmazott szőlészeti és borászati gyakorlat
egymásra hatásával, ezáltal egyedi karak-
tert adva az adott területről származó ter-
méknek. A terroir magában foglalja a jel-
legzetes talajtani, domborzati, klimatikus
és táji karaktert, valamint a biodiverzitás sa-
játosságait.” (OIV)

Azt hiszem, kellően kikupálódtunk eb-
ben a fogalommagyarázatban, nincs más
hátra, mint a gyakorlatban történő össze-
hasonlítás. Erre a magyar borok változa-
tossága, különlegessége igen alkalmas...

Egy kis bortudomány

Terroir

Bor és víz
Ha viziló 

nem vóna,
Tán az tengör

bor vóna
De ha bor vón

az tengör
Mind kiinná 
a zembör.



Nagy melegünkben, könnyed borokra vágyva gyakran nyúlunk a hű-
tőben deresedő rozékhoz. Jobbnál jobb, üdítő rozék közt válogathatunk a Borháló polcain,
mégis van egy kedvenc, amely már hónapok óta tartja a helyét a virtuális népszerűségi listánkon.
Lisiczáék rozéja telitalálat, jól behűtve igazi tutti-frutti érzés, kellemes gyümölcsösség, intenzív illat és szép
beltartalom jellemzi. Mindegyik alkatrésze tesz hozzá valamit, a merlot, a blauburger és a pinot noir fűszerezi
a jól ismert kékfrankos rozés jegyeit. Egyszerű, mégis különleges, a nap minden időszakában, nyaralás közben,
munka után megfáradva, esetleg fröccsben... bárhogy, bármikor. Még jó, hogy másfél literes, így mire ráhan-
golódsz, elvegyülsz benne, még maradt a palackban... Ennyi ember nem tévedhet, egy igazi sikersztori.

Lisicza Rosé Cuvée 2016

HORVÁTH BENCE
horvath.bence@borhalo.com

SAMU ATTILA
samu.attila@borhalo.com

Mindig is tudtuk,
hogy a Pannonhal-
mi borvidék nagyot
tud a rizlingekkel, le-
gyen az olasz vagy
rajnai. Örömteli,
hogy itt is sokan
megmaradtak a faj-
tánál, de mára meg-
újult filozófiával, új
dimenziókkal. Az olaszrizling képes
sok arcát megmutatni, s a borász
egészen különleges és változatos stí-
lust hozhat ki belőle.
Pécsingerék olasza könnyű, illatos, fi-
atalos bor. Remek hűsítő, fröccsnek is
kiváló, ugyanakkor minden megvan
benne, ami a hungarikummá neme-
sedett fajtára jellemző, a virágos illat,
mandulásság, finom kesernyés utóíz.
Igazi kárpát-medencei fajta ez, s most
már biztosak lehetünk benne az utób-
bi 200 év tapasztalatából, hogy jól érzi
magát itt, és a pannonhalmi lanká-
kon is kiváló minőséget ad.

SZTANITY SZILÁRD
sztanity.szilard@borhalo.com

Pécsinger 
Olaszrizling 2016

2017. augusztus 4.   / + / 23

Infografikánkon néhány kedvelt borfajta került terítékre – természetesen a megfelelő pohár-
típusba töltve, s feltüntetve a kívánatos hőmérsékletet is –, a mellettük fekvő tányérokon
olyan finomságokkal, amelyek jól passzolnak az adott italhoz. Cheers!

Jó borhoz jó falat dukál!

1.790 Ft
1,5 l Magnum
1.193 Ft/liter

1.490 Ft
0,75 l palack

1.987 Ft/liter
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Különleges minőséget ké-
szíteni mindig is fontos volt
Mészáros Pál családjában, s
bár a belátható idő a borász
dédapjáig engedi vissza az
emlékezetet, már róla is el-
mondhatjuk, kitűnt kora bor-
készítői közül. Az egykori
hegybírónak volt ugyanis
egyedül a szekszárdi vidéken
olyan szőlődarálója, amely

az akkor megszokottal ellentétben, nem
dolgozta fel a kocsányt is, hanem lebo-
gyózta a fürtöket. A válogatott termés-
ből aztán erjedt néhány hordó olyan bor,
amelyért nagyon sokat adtak a kereske-
dők. Nem mellesleg pedig emelték a
déd apa átlagos minőségű borainak re-
noméját is. 

Persze Mészáros Pálnak ettől még
nem feltétlenül kellene hivatásszerűen a
darálók és a hordók között jól éreznie
magát, az élet mégis mindig a szőlő felé
terelte a Mosonmagyaróváron agrármér-
nökként végzett szakembert. Pályája ele-
jén álló ösztöndíjasként bekapcsolódott
Szekszárdon a szőlőrekonstrukcióba, a
TSZ-ben sokat tanult, s ez idő alatt járta
be a hazai borvidékeket is, tanulmányoz-
va az akkor újdonságnak számító kordo-
nos telepíteseket. 

Friss házasként aztán jó szekszárdi szo-
kás szerint kapott egy darab kadarka sző-
lőt, egészen pontosan 600 négyszögölet,
ami 0,2 hektárnak felel meg. A kadarka
azonban meglehetősen kényes fajta, so-
kat kell vele dolgozni, így amikor 1974-
ben növelte területét, a következő 800
négyszögölet már fehér szőlővel telepítet-
te be. Ez három év után termőre fordulva
már nyereséget hozott a fiatal borásznak,

Mészáros Pál valószínűleg a génjeiben hordozza a szőlő és a bor szeretetét, családja ugyanis hosszú év-
századok óta foglalkozik borkészítéssel. Ezt egyébként 1630-ig visszamenőleg levéltári adatok is alátá-
masztják, de bizonyíték lehet erre az is, hogy a szekszárdi borász tavaly elnyerte az „Év Bortermelője”
kitüntető címet is.  

WURMBRANDT
ANDRÁS

A hónap pincészete: Mészáros Pál Borház

Szekszárdon a Szent Grál nyomában

aki a fejlődésnek köszönhetően, 1984-
ben telepített kékfrankosát már nem el-
adási, hanem borkészítési céllal termelte. 

A rendszerváltás utáni években aztán
bátor volt, és annak ellenére, hogy ak-
kor nehezen lehetett eladni a szőlőt és
a bort, 10 hektárt vásárolt kárpótlási
jegyre. Nem ivott előre a medve bőrére,
de kitartó munkával és kapcsolatai mű-
ködtetésével tovább tudott nőni.



2017. augusztus 4.   / + / 25

Olyannyira, hogy 22 évvel ezelőtt meg-
épített ezer hektoliteres borászatának el-
indítása után nem sokkal, már kevés volt
a piacnak az ott előállított bor, ezért
újabb területeket telepített be szőlővel.
Ma már 120 hektáron gazdálkodnak,
amelyen hűen a borvidékhez, 90 száza-
lékban kékszőlőt termelnek. 

A reduktív technológiával feldolgo-
zott kis mennyiségű fehér fajták mel-
lett a piaci igényeknek megfelelően, ro-
zé is készül, bár ahogy Mészáros Pál fo-
galmaz, néha sajnálja, hogy nem lesz
minden kiváló minőségű kékszőlőjéből
vörösbor. 

Amiből viszont lesz, az 80 százalék-
ban fahordós érlelést kap, hiszen a
szekszárdi borász szerint egy kis fás,
oxidatív érlelés minden vörösbornak
kell. Arról pedig, hogy a gyümölcsös-
séget is megőrizzék, a bor kóracél tar-
tályban maradt részének hozzáadásá-
val gondoskodnak.  

A borvidék legendás fajtája, a ma-
napság reneszánszát élő, de érzékenysé-
ge miatt csak kis mennyiségben termő
kadarka mellett olyan fajták nőttek fel,
és kerültek többségbe a Mészáros birto-
kon, mint a kékfrankos, a malbec, a

merlot, a cabernet franc és a cabernet
sauvignon, valamint a pinot noir.

Az ősi magyar fajtának számító kadar-
kával kapcsolatban érdemes szót ejteni
annak Mészáros Pálnál található, állami-
lag elismert klónjairól, a Virághegyi és a
Mészi Kadarkáról. Utóbbi érdekessége,
hogy vélhetőleg egy tő maradt itt belőle
a középkorból, az a tő pedig apáról fiúra
szállt, túlélve az 1870-es években kezdő-
dött filoxérajárványt is. Ma öt hektár van
belőle, és ebből a szőlőből készült borára
a legbüszkébb Mészáros
Pál, aki „nomen est
omen” Szent Grál-
nak nevezte azt el.
Emellett a Merops Cu-
vée-t emeli még ki,
amely a Gyurgyalag
előtti tisztelgésből
kapta a madár latin
nevét. A színes tollú,
löszfalban fészkelő
madárnak köszönhe-
tően ugyanis nem permeteznek rovarölő
szerrel a birtokon, hiszen azok összekap-
kodják a repülő bogarakat. 

A tavaly az „Év Bortermelője” és a
Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka el-

ismerést is elnyerő borász úgy tartja, a
díjak önmagukban is nagyon fontosak,
rangot adnak, de óriási marketingérték-
kel is bírnak. Mi sem bizonyítja ezt job-
ban, mint hogy az elsőként említett ki-
tüntetés megszerzése után 30-40 száza-
lékkal nőttek boreladásaik.

A jövőről szólva pedig azt mondja, az
is nagyon nagy dolog, ha ezt a színvona-
lat tudják tartani, és elégedettek a fo-
gyasztóik. Útravalóul pedig filozófiát is
ad borai mellé:

„Szeretni kell a szőlőt, szeretni kell
a bort, a pincében a hordókat, és
szeretni a borivókat. Aki tisztessé-
ges és jó szándékú, annak az élet
ezt visszaadja.”

Augusztus közepén kezdôdhet a szüret a Pannonhalmi borvidéken

Szép termést ígérnek a szôlôbirtokok

Augusztus 24-tôl a Gyôri
Bornapokon a Borháló
standján a Mészáros Borház
borai mutatkoznak be

Ha marad a mögöttünk lévő napokhoz ha-
sonló időjárás, akkor két hét múlva meg-
kezdődhet a szüret az irsai olivér szedésé-
vel – nyilatkozta lapunknak a borvidék
egyik borásza, Cseri Norbert.

A nyúli Cseri Pincészet tulajdonosa jelen állás
szerint augusztus 17-ét jelölte meg az idei szüret
első napjaként. Ám ennek fontos kritériuma, hogy
az időjárás az elmúlt hetihez hasonlóan, szép ma-
radjon a következő 1-2 hétben is. Cseriéknél –
ahogy a borvidéken még sok helyen – az irsai oli-
vér a legkorábban érő és palackba kerülő fajta. Re-
duktív technológiával feldolgozva üde, illatos, gyü-
mölcsös bort ad, amit sokan szeretnek. 

A borász szerint szép termés ígérkezik a töb-
bi fajtából is, hiszen aki figyelt, az meg tudta vé-
deni a szőlőjét a leginkább jelentkező liszthar-
mattal vagy a rovarokkal szemben. A fagyok te-
rülettől függően érintették a Pannonhalmi bor-
vidéket, Cseriéket csak csekély mértékben, így
különösebb termésvesztés nélkül állnak a feldol-
gozás elé. 

A fehérrel ellentétben azonban a kékszőlő
még most kezdett színesedni, így Cseri Norbert
úgy véli, hogy a könnyebb vörösboroknak vagy
rozénak való szőlőt szeptember közepe táján le-
het majd elkezdeni szüretelni, ám ehhez is az
kell, hogy az előttünk lévő hónap napos legyen.
A borász egyébként, amíg lehet, kint tartja a vö-
rösbornak valót a tőkéken, ám, hogy idén med-
dig, azt most még nehéz lenne megmondani.
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Értesítjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy karbantartási
munkálatok miatt a melegvíz-szolgáltatást augusztus
8-án, kedden 0 órától 20 óráig a város egész területén
szüneteltetjük. Kérjük fogyasztóink szíves megértését.

Győr-Szol Zrt.

Szünetel a melegvíz-szolgáltatás!

ELADÓ
Győr, Ifjúság körúton panelprogramban részt vett társas-
házban, összkomfortos komfortfokozatú, földszinti 1,5 szo-
bás, 48 m2-es, a Győr-Szol Zrt. tulajdonában álló lakás eladó.

Eladási ár: 13.500.000 Ft.
Érdeklődni lehet: 96/511-420/114

Vételi szándéknyilatkozat beküldése: GyŐr-Szol Zrt. 9024 GyŐr, Or-
gona u. 10. vagy ingatlanhasznositas@gyorszol.hu címre

ÁLLÁSHIRDETÉS

KIADÓ
A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját tulajdonában
lévő Győr, Kálvária u. 4–10. szám alatti, iroda célú 50 m2-
es, 64 m2-es, 120 m2-es és 201 m2-es helyiségeit.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen
(idŐpont-egyeztetést követŐen) vagy telefonon kérhetŐ:
GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág. Tel.: 96/511-420/114.
E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

KIADÓ
A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját tulajdonában
lévő Győr, Semmelweis utcában található 30,0–59,58
m2-es nyugdíjasházi bérlakásait.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen
(idŐpont-egyeztetést követŐen) vagy telefonon kérhetŐ:
GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág Tel.: 96/511-420/114
E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a sportbarátokat, hogy a
Magyar Vilmos Uszoda előre eltervezett éves karban-
tartás miatt, augusztus 5–13-ig zárva lesz. Nyitás: au-
gusztus 14-én reggel 6 órakor. A zárvatartás ideje alatt
a szakemberek elvégzik a vízi és épületgépészeti rend-
szerek felülvizsgálatát és a szükséges javításokat.

A Győr-Szol Zrt. köszöni az úszni szeretők türel-
mét, megértését.

Gyárvárosban, a Kandó Kálmán úton, az Iparcsator-
na vonalában csőtörés miatt kellett felbontani az út-
testet. A hibaelhárítást elkezdte a Pannon-Víz Zrt., de
tartós megoldást csak a vezetékszakasz teljes felújí-
tása jelent majd – tudtuk meg Tóth Lászlótól, a vállalat
diszpécserszolgálatának vezetőjétől. Hozzátette, a vá-
rost ellátó legnagyobb, 600 mm átmérőjű főnyomó-
csőről van szó. Az augusztusi kánikulában nem tudják
nélkülözni a vezetéket, így a béleléses rekonstrukció
várhatóan augusztus 20-a után kezdődhet csak. 

A munkálatok inkább a közlekedésben okozhatnak
fennakadást. A szakemberek dolgoznak rajta, hogy a
Kandó Kálmán út ezen a szakaszon ismét két irányban
járható legyen. Kérik az erre közlekedők türelmét, meg-
értését, aki teheti, inkább válasszon másik útvonalat.

A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

Feltétel: Szakmunkás-bizonyítvány • egyetemes forgá-
csológépeken szerzett gyakorlat. Előnyt jelent: 3324.
szerinti vezetőüléses targoncavezetői jogosítvány

Bérezés: megegyezés szerint
Jelentkezési határidő: 2017. augusztus 15.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol
Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy mun-
kaugy@gyorszol.hu A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail
tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

gépi forgácsoló

villanyszerelo
elektronikai muszerész

´́
´́

Zárva lesz
a Magyar Vilmos Uszoda

Július végén, az EYOF hetében, a hűvös idő miatt visszaesett
Győrben a vízfogyasztás, de a mostani kánikulában ismét napi
negyvenezer köbméter fölé emelkedett. Nagy sikere van az új pá-
rakapuknak is, Győrben a Baross úton és a Dunakapu téren lehet
felfrissülni alattuk. 

Kánikulában több víz fogy

Csôtörés nehezíti
a közlekedést

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. augusztus 4—10.

Marhalábszár 1 kg

1599 Ft/kg

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

Pecsenyekacsa „A”
minôségû 1 kg

899 Ft/kg

Dreher dobozos sör
0,33 l,

393,94 Ft/l
130 Ft/db

Sertéslapocka
1 kg

970 Ft/kg

Paradicsom 1 kg
Augusztus 4—6.

249 Ft/kg

Chef ecet 
10%-os, 1 l

Mesés túró
450 gr,  842,22 Ft/kg

379 Ft/cs

149 Ft/db

Kristálycukor
1 kg

235 Ft/kg
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Pedagógust keresünk:
kiadványszerkesztés (Adobe
Photoshop, Indesign), svéd-
masszázs, sportmenedzs ment.
Jelentkezés: szakgimnazium .
gyor@gmail.com

Gyakorlattal rendelkező
eladót keresünk, Plaza mellet-
ti Kínai üzletbe, 8 órás bejelentéssel.
Jelentkezni az alábbi telefonszámon
lehet: 06-30/563-0581.

Pénztárkezelő és valuta-
pénztáros OKJ-s képzést
indít érettségivel a TIT PANNON
Egyesülete  Győr, Munkácsy u. 6. szep-
temberben, szombatonként 4 alkalom-
mal. Jel.: 2017. augusztus 14-ig. Érd.
tel.: 96/525-060 online: www.titpan-
non.hu; gyor@titpannon.t-oline.hu

Közbeszerzési refe-
rens OKJ-s képzést in-
dít a TIT PANNON Egyesülete  Győr,
Munkácsy u. 6. 2017. szeptember-
ben, jel: 2017. szeptember 2-ig. Az
oktatás napjai: szombatonként. Érd.
tel.:  96/525-060 online: www.tit-
pannon.hu; gyor@titpannon.t-oline.hu

KFT. keres azonnali kez-
déssel, gyakorlattal rendelkező
ipari fényezőket. Szállítás, napi elő-
leg megoldott. Havi nettó:
350.000 Ft. 06-30/838-4109

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése,
kémények felújítása, bádo-
gos és lapos tetők, szigete-
lési munkák készítése. Te-
lefonszám: 06-30/ 355-6991.

Térkövezést, kerítésépítést
és teraszfedést vállalunk. Érd.:
+36-30/298-4711.
első szót kiemelni, piros keret

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

Lomtalanítást vállalok,
padlástól a pincéig ingyenes elszállí-
tással. Hívjon bizalommal: 06-
70/675-0654. 

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

Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280z

INGATLAN

1341 nm telek lakható ház-
zal, garázzsal eladó vagy lakásra
cserélhető. Sashegy dűlő. Érd.: 06-
20/434-4526.

Győrben: Tihanyi Árpád
úton, azonnali költözéssel
kiadó teljesen felújított, 2 szoba
hallos lakás, havi 95.000 forintért.
06-30/240-3976

Győr, Szúnyogszigeteneladó
200 nöl telek+18 nm-es faház. Horgá-
szási lehetőséggel. 06-20/481-9986

Adyvárosban, Plaza közelében
földszinti, 2 szobás, panelprogramos,
felújított lakás eladó. 14.480.000Ft.
06-70/940-4046

Árkád közelében 2 szobás, erké-
lyes, egyedi fűtéses  téglalakás eladó.
14.900.000 Ft. 06-70/633-5250

Győr-Szabadhegyen, a Pat-
tantyús utcában, 544 nm-es, összköz-
műves telek eladó. I.ár: 33 M Ft. Tel.:
06-70/274-1716, www.ingatlan.com
/23432703

Az Audi-gyártól 7 km-re, Töltés-
taván, 113 nm-es, 2008-ban épült csa-
ládi ház eladó. 06-30/377-8554,
www.ingatlan.com/23366074

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Adyvárosi, 3 szobás, 62 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1+fél szobás, ha-
tározatlan idejű, belvárosi, szigeti vagy rév-
falui bérleményre. (Hirdetésszám: 622.)

Szabadhegyi, 3 szobás, 58 nm-
es, összkomfortos, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne, 35-
40 nm-es, 1+ fél szobás, határozott-
határozatlan idejű adyvárosi, lift nél-
küli házban, max. 2. emeleti bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 623.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 45 nm-es,
komfortos, extrán felújított, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 3-4
szobás, határozatlan-határozott idejű
bérleményre. Belváros, Sziget, Újváros
kizárva. (Hirdetésszám: 624.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 47 nm-es,
komfortos, felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 2-3-4 szo-
bás, határozatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Tartozás átvállalása lehetséges.
(Hirdetésszám: 625.)

Szigeti, 1 szobás, 43 nm-es, fél-
komfortos, egyedi gázfűtéses, hatá-
rozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 34–55 nm-es, 1-2 szobás
bérleményre. Sárás, Szentiván, Ipari
Park kizárva. (Hirdetésszám: 366.)

Belvárosi, 2 szobás, 48 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 35 nm-es, 1 szobás, határozatlan
bérleti szerződéses, földszinti, gázfűté-
ses bérleményre. Újváros és tartozás ki-
zárva. (Hirdetésszám: 370.)

ÉPÍTŐANYAG
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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

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 

• fûtéskorszerûsítés • helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés • gázkészülékcsere

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Villanyszerelést és vil-
lanybojlerek javítását válla-
lom Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

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

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés,

gurtnicsere
rövid határidővel. 

Tel.: 06-20/246-5724.

Mindennemű kárpito-
zást, javítást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Nagy szövet-
választékkal. Tel.: 06-20/239-9198.

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló lerakása,
tisztasági festések, homlokzatfes-
tés és gipszkarton rendszerek kivi-
telezése. Tel.: 06-70/245-8931.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK,
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS 

GYÓGYKEZELÉSE
Samodai

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

EGYÉB

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!

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
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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!”

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Te-
lepülésfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/ren-
dezési terv/Rendezésiterv-módosítási eljárások és Partner-
ségi egyeztetés címszavak alatt folyamatosan tölti fel a te-
lepülésrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a tisz-
telt érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék
figyelemmel!

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

A településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a telepü-
lésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajá-
tos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a
településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló: 

SZTM 2017-050 Győr-Szabadhegyi rendelők
építésihely-korrekció

42/A.§ szerinti partnerségi egyeztetés tervanyagát.

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: Állami fŐépítészi eljárásban:
2017. augusztus 1–16-ig a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/part-
nerségi egyeztetés címszó alatt vagy személyesen, a 9021 GyŐr, Városház
tér 1. Polgármesteri Hivatalban a 231-es szobában. A megjelenés napjától
javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. cí-
men vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.
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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    •

Győr-Ménfőcsanakon, 14 lakásos, új építésű társasház-
ban, 45–65 nm-ig lakások eladók! AKCIÓS ÁRAK: 14,7
M Ft–20,2 M Ft-ig! Az ár emelt szintű, fűtéskész árra
vonatkozik, várható átadás 2018. május.

Tomena Ildikó: +36-20/669-3903
Horváth Edina: +36-70/587-4020

UTOLSÓ LAKÁS KERTKAPCSOLATTAL!  Földszinti, 51,51 nm-es,
nappali + 1 szobás ELOSZTÁSSAL. AUGUSZTUS 31-I ÁTADÁS!

Horváth Edina: +36-70/587-4020

Révfalu újabb részén, kedvelt, modern megjelenésű
zsákutcában épül ez a 20 lakásos, liftes társasház, mely-
ben 38 nm–57 nm-es lakások leköthetők.

MÁR 12,9 M Ft–22,2 M Ft-ig
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Révfalu új építésű, dinamikusan fejlődő részén, 6 percre
az Árkádtól, épül ez a modern, minden igényt kielégítő,
liftes társasház, melyben 43,8 nm–76,3 nm-es lakások és
egy 107 nm-es penthouse leköthető! MINDEN LAKÁS-
HOZ AJÁNDÉK BNF-UTALVÁNY!

Ár: 15,3 M Ft-tól
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Ebben a 15 lakásos házban 60–79 nm-ig választhat lakást

MÁR 17,99 M Ft-tól! Budai Mónika: +36-30/640-8794

LEGYEN EZ ÖNNEK AZ ÉDES OTTHON! Kis lakás vagy nagy lakás?
Itt van minden! 42–64 nm-ig!

Már: 14,5 M Ft-tól! Budai Mónika: +36-30/640-8794

NAGYCSALÁDOSOK FIGYELMÉBE! 
71 nm-es lakások NAPPALI + 3 SZOBÁS elosztással!

Ár: 20,1 M Ft Horváth Edina: +36-70/587-4020

BOMBA ÁRON keres befektetésre ingatlant, ez a jó választás! Lakások 32–61 nm-ig! 

MÁR 10,99 M Ft-tól! Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

ÍZELÍTŐ VADONATÚJ PROJEKTJEINKBŐL!

MÁR CSAK PÁR TÁRSASHÁZ ÉPÜL

A PACSIRTA LAKÓPARKBAN,
NE MARADJON LE RÓLA!
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A nyári pihenő véget ért, a Győri Au-
di ETO KC együttese külföldi edzőtá-
borral hangol a 2017/2018-as sze-
zonra. A csapat és a szakmai stáb jú-
lius 30-án érkezett meg Spanyolor-
szágba, Lanzarotéra, ahol neki is lát-
tak a kőkemény munkának. Az egy-
hetes felkészülés alatt napi két edzé-
sen vesznek részt a győri lányok, au-
gusztus 5-én pedig a Silkeborg ellen
játszanak edzőmérkőzést. Az ETO
norvég kapusa, Kari Aalvik Grimsbö
májusban, a Buducnost Podgorica
elleni Bajnokok Ligája elődöntőn sé-
rült meg, ő Norvégiában végzi reha-
bilitációját, és Győrben később csat-
lakozik a csapathoz.

„Karit a szakemberek heti rendsze-
rességgel teszteknek vetik alá, me-
lyek eredményeiről folyamatosan tájé-
koztatnak minket. Gyógyulása jó
ütemben halad, így nyugodtak va-
gyunk afelől, hogy jó kezekben van.
Előreláthatólag augusztus végén,
szeptember elején már gyógyultan,
teljes értékű játékosként csatlakozik a
kerethez” – mondta dr. Bartha Csaba,
a Győri Audi ETO KC elnöke. 

Közben az ETO KC az EHF Női Ké-
zilabda Bajnokok Ligája csoportmér-

Spanyolországban
edzôtáborozik az Audi ETO

kőzései miatt módosította az előzetes
NB I-es programot, így a bajnokság 4.
fordulójára kiírt, DVSC elleni hazai baj-
noki meccsnek, a dán FC Midtjylland
elleni BL-találkozó miatt, más időpon-
tot kellett találni. A két gárda meg-
egyezett egymással, hogy a találkozót
szeptember 2-án, szombaton, egy
héttel a bajnokság kezdete előtt le -
 ját s szák. A zöld-fehérek az 1. forduló-
ban, szeptember 9-én, szombaton a
Vasast fogadják, majd a 2. körben,
szeptember 16-án az MTK otthoná-
ban lépnek pályára.

A klub megkezdi a szezon hazai
mérkőzéseire érvényes bérletek érté-
kesítését. A korábban kialakított rend-
szernek megfelelően, ez alkalommal
is egész szezonra szóló bérleteket vá-
sárolhatnak meg a csapat szimpati-
zánsai és az érdeklődők. A
2016/2017-es szezonban érvényes
bérlettel rendelkező szurkolók idén is
élhetnek elővásárlási jogukkal, a bér-
letmegújítási időszakban (augusztus
14–27.), de kizárólag a lejárt bérletü-
kön feltüntetett ülőhelyükre válthatják
meg új idénybelépőiket. Az új bérlet-
vásárlók számára az értékesítés au-
gusztus 28-án indul.

A Győri Úszó SE vezetőedzője,
Petrov Iván és a több világver-
senyen is a legszebb sportoló-
nak választott négyszeres olim-
pikon, Európa-bajnok Jakabos
Zsuzsanna régóta egy párt al-
kot, szerdán pedig össze is há-
zasodtak.

Négy éve együtt érkeztek Győrbe,
Zsú versenyzőként, szerelme pedig
trénerként szerződött a városba.
Kapcsolatuk egyértelmű volt azok
számára, akikkel naponta találkoz-
tak, együtt dolgoztak, ám a nyilvá-
nosságot kizárták magánéletükből,
a győriek, az újságírók pedig tiszte-
letben tartották ezt.

Petrov Iván néhány napja, mint az
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) versenyigazgatója, összehívta
azokat, akik segítették az úszóverse-
nyek hibátlan lebonyolítását. A koccin-
tás után kollégái egy legénybúcsúkról
ismert, „Game Over” feliratú pólóval
kedveskedtek neki.

Ekkor vált egyértelművé, amiről
hetek óta beszélnek Győrben: a ve-
zetőedző feleségül veszi Jakabos
Zsuzsannát. A ceremóniát szerdán
késő délután tartották, a Rába Quel-
le Gyógy-, Termál- és Élményfürdő
strandján.

Edzôje felesége lett 
Jakabos Zsuzsanna

A meghívott barátok között jó né-
hány híres sportoló, sportvezető is
ott volt a ceremónián, köztük világ
és Európa-bajnokok, olimpiai érme-
sek. A házasságkötés hivatalos ré-
sze után, a hőségben a medence
közelsége is jól jött a vendégeknek,
akik csobbanhattak is egyet hűsítő
vízben.
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Az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Győr határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszonyok betöltésére 
álláspályázatokat hirdet 

az alábbi munkakörökben

• KONYHAI KISEGÍTÔ
• TAKARÍTÓ
• SZOCIÁLIS GONDOZÓ
• ÁPOLÓ

Illetmény és juttatások: Az illetmény és a juttatások
megállapítására a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Benyújtandó iratok, igazolások: 1. szakmai önéletrajz
• 2. végzettséget igazoló dokumentumok másolata • 3.
nyilatkozat 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A (7)
bekezdés d) pontja alapján.

Jelentkezéseket az alábbi címekre várjuk:
EESZI Győr humán-erőforrás gazdálkodási csoport 

9026 Győr, Kálóczy tér 9–11. vagy hr@eeszi.hu

Az álláslehetőségekkel kapcsoltban bővebb információ
kérhető a 06-96/314-322 telefonszámon vagy

a hr@eeszi.hu email címen.

Idegenbeni döntetlennel kezdte a szezont a Gyir-
mót FC Győr csapata, a Merkantil Bank Liga NB II-
ben. A Budaörsi SC ellen, Tatabányán lejátszott baj-
noki találkozón, Présinger Ádám a 91. percben
egyenlített, így 1–1-re végződött a mérkőzés.

„Az első félidő legnagyobb részében fölényben ját-
szottunk és akkor el is dönthettük volna a találkozót. De
teljesen visszaállt a budaörsi csapat, ám nekünk mégis
megvoltak a gólhelyzeteink, a befejezéseknél azonban
hibáztunk, mert nem koncentráltunk megfelelően. A
hosszabbításban megérdemelten szereztünk egy pon-
tot” – nyilatkozta a klub honlapján Présinger Ádám.

A következő bajnokiját szombaton 19 órakor
játssza a Gyirmót az Alcufer Stadionban, a Zalaeger-
szeg ellen. „A ZTE az ETO ellen egy nagyon küzdel-
mes találkozót játszott, biztos vagyok abban, hogy ez

NB II: döntetlennel kezdtek

lesz a jellemző a bajnokságunk teljes egészére. Min-
den csapat szervezetten és stabil védekezéssel ját-
szik az NB II-ben, így sokat számít, hogy egyénileg mi-
re képesek a játékosok. Kreatív futballisták terén sze-
rencsére jól állunk” – tette hozzá Présinger.

A WKW ETO FC Győr is idegenben játszott a nyitó
fordulóban. Bekő Balázs csapata gól nélküli döntetlenre
végzett Zalaegerszegen. „Küzdelmes mérkőzést vív-
tunk, mindkét csapatnak megvoltak a gólszerzési lehe-
tőségei. Az első félidei játék nem igazán tetszett, de a
szünet után a cserékkel lendületet tudtunk adni a játék-
hoz, jobbak voltunk, pontosabbak is. A jövőben lehet er-
re a játékra építeni, csak javulnunk kell a befejezéseknél.
Kezdésnek az egy pont nem rossz” – mondta a találkozó
után Bekő Balázs vezetőedző. Az ETO a 2. fordulóban
hazai pályán fogadja a Kisvárdát, vasárnap 19 órakor.
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