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HIRDETÉS SZABADIDŐ

A több mint 60 éves múlttal és több mint 45.000
munkavállalóval rendelkezô Imperial Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb logisztikai központjába, 
a megnövekedett feladatok, újabb projektek 
minôségi kiszolgálása érdekében

Az álláshoz és a tanfolyamhoz tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség • 18 év feletti életkor • Tanulmányi szerzôdés meg-
kötése • Erkölcsi bizonyítvány • Terhelhetôség, pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség • Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet • Erôsödô innovatív szervezeti kultúra • Hosszú távú munkale-
hetôség • Határozatlan idejû munkaviszony • Versenyképes fizetés • Munkába járás tá-
mogatása vidéki munkavállalóknak 93%-ban térítve • Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafeteria már próbaidô alatt is • Munkaidô alatti OKJ-s tanfolyam elvégzése • Három
típusra történô jogosítvány megszerzése

Hölgyek jelentkezését is várjuk a tanfolyamra!

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,
ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.
Jelentkezéseket 2017. szeptember 15-ig a következô telefonszámon 96/900-169

illetve a palyazat@imperial-international.com e-mail címre várjuk.

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT
és PÁLYAKEZDÔKET keres

TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM
indításához azonnali kezdéssel

Izgalmas versenyre várják a kutyabará-
tokat a Győrzámolyi Sportpályára, ahol
szeptember 2–3-án, ötödik alkalommal
rendezi meg a Szigetköz Agility Kupát az
A-Team Győri Agility Egyesület, amelyre
az ország minden tájáról, illetve Szlová-
kiából és Ausztriából 140-en neveztek.
A verseny mindkét nap 9 órától várható-
an 17 óráig tart. Az idei libereci világbaj-
nokságra kijutott magyar válogatott tag-
jai közül is többen indulnak, tehát Ma-
gyarország legjobb agilitysei közül is lát-
hatunk majd néhányat. Az idén Olaszor-
szágban, az Európa-bajnokságon
bronz érmet nyert medium csapatból
hárman állnak rajthoz Európa-bajnoki
bronzérmes kutyájukkal: Ács-Kövesi Ág-
nes IKE, Szabó Adrienn Nandó és Pirity
Árpád Demó nevű kutyájával.

Az agility egy olyan kutyás sport,
amely minden fajta számára nyitott
(társasági kutyák és keverékek számá-
ra is). A díjugratáshoz hasonló, egy pá-

szöveg és fotó: xantus-állatkert

Lassan vége a nyárnak, a tavasszal és
nyáron varázslatosan folyton nyüzsgő
állatkertben pedig több változást is hoz
magával az évszakváltás. A tavasszal
indult csodálatos és izgalmas Kalando-
zoo és a tavaly indult különleges Zoo
Show új ritmusban működik. Szeptem-
ber 1-től kizárólag hétvégén tekinthe-
tik meg látogatóink. Akik eddig még
nem látták, még bepótolhatják, nem
maradtak le semmiről. A hétvégén ér-
kező látogatóink bátran keressék „Aré-
nánkat” a csimpánzkifutó mellett, ahol
testközelből is találkozhatnak állatker-
tünk lakóival. Hazai és egzotikus fajok
is bemutatkoznak egy látványos show
keretében. Sztárjaink közül említünk
néhányat: Petra a dromedár, Jamilla a
kis kétpúpú teve, Szabika a szamárcsi-
kó, Bella a magyar tarka bocilány. A
hétvégéken kettő show tekinthető
meg, az első délelőtt 11 órakor, a má-
sodik délután 15 órakor kezdődik. A

Ôszi változások az állatkertben
népszerű Zoo Show mellett, pedig
szinte egész napot kitöltő látványeteté-
si programmal is kedveskedünk a láto-
gatóinknak. Jöjjön el, ha többre kíván-
csi, vagy szeretne egy kicsit a kulisszák
mögé látni, és sok érdekes információt
megtudni az állatainkról. Szakavatott
kollégánk segítségével járhatják be az
állatkertet, ahol látványos etetésekkel
kísérve hallhatnak meglepő történte-
ket és sok érdekességet az itt élő álla -
 tokról. Állomásaink közül említünk né-
hányat: tengerimalac-vonat, tapírcsa-
lád tízóraija a Dél-Amerika kifutóban,
páviánok lakomája az Afrika kifutóban.
A hétvégéken kettő kalandjáratot indí-
tunk, hogy senki se maradjon le róla. A
délelőtti 10:20-kor, a délutáni 14 óra-
kor kezdődik.

A programváltoztatás jogát fenn-
tartjuk, a megadott időpontokhoz ké-
pest, 5-10 perces eltérések előfordul-
hatnak!

Rossz idő esetén a programok el-
maradnak!

Kutyák akadály-
versenye

lya 15-20 akadályból áll, amelynek sor-
rendje és útvonala versenyenként kü-
lönbözik. A végén értékelik az egyes
köröket, elsősorban a hibátlanság szá-
mít, a gyorsaság másodlagos. Méret-
től függően három kategóriában verse-
nyezhetnek a kutyusok: mini (35 cm
marmagasság alatt), midi (35–43 cm
marmagasság között) maxi (43 cm
marmagasság felett).

A mozgásigényes kutyafajták
(pásztor-, vadász- és terelőkutyák, pél-
dául border collie, sheltie, puli, pumi,
foxi, westie, vizsla, terrierek, agár) szá-
mára az agility kitűnő sport, hiszen le-
köti a felesleges energiáikat, növeli fe-
gyelmezettségüket, fejleszti koncent-
rálóképességüket és kitűnő izomza-
tot, kondíciót biztosít számukra.



dagógus végzettség és szakkép-
zettség, hanem a tantárgynak
megfelelő szakos tanári végzett-
ség és szakképzettség is megfele-
lő lehet – tájékoztatott Blazovicsné
Varga Marianna, a Győri Tankerü-
leti Központ igazgatója.

A nevelési-oktatási intézmény
vezetőjének ezentúl kötelezően tá-
jékoztatnia kell a Gyermekjóléti
Szolgálatot a gyermek veszélyezte-
tettsége esetén, illetve hatósági el-
járást kell kezdeményeznie, ha bán-

talmazott, elhanyagolt, vagy egyéb
súlyos, veszélyeztető okkal találkoz-
nak, mely a gyermeket érinti. A to-
vábbtanulás elősegítése érdeké-
ben, az idei tanévtől bevezetik a pá-
lyaorientációs célú, tanítás nélküli
munkanapot. Támogatott tanul-
mányi versenynek minősülnek ősz-
től a diákolimpiai sportversenyek.
Újdonság lesz az is, hogy az öt kö-
telező testnevelés órából két órát
5–10 évfolyamon a karatéval, 1–4
évfolyamon a judóval lehet kiválta-
ni – ismertette az igazgatónő.

Az iskolakezdés
anyagi vonzatai
A KSH tavalyi összefoglalója

szerint 2015 augusztusában és

szeptemberében az iskoláztatás-
sal kapcsolatos kiadások gyer-
mekenként elérték a 19.600 fo-
rintot.

Egy tavalyi GfK-s felmérés
szerint pedig az általános isko-
lát kezdő családoknak (tansze-
rek, tankönyvek, sportszerek,
ruházat, informatikai eszközök,
bútor) átlagosan 84 ezer forint-
ba került egy gyermek elindítá-
sa. Hasonló összeggel számol-
hattak a szülők idén is, a vég-

eredmény nagy-
ban függött attól,
hol és milyen mi-
nőségű eszközö-
ket vásároltak.
Ugyan jogszabály
írja elő, hogy mik a
kötelező tanszerek,
de az iskolák eh-
hez jellemzően

hozzáadják a saját ajánlásaikat,
így intézményenként eltérőek az
elvárások.

Számos munkáltató ad isko-
lakezdési támogatást a dolgo-
zóinak, ez a bruttó minimálbér
30 százalékáig adható, mely
idén 38.295 forint. A támoga-
tást mindkét szülő igényelheti
egyszerre.

A pedagógusoknak jó hír,
hogy szeptembertől átlagosan
3,4 százalékkal emelkedik a fize-
tésük, az állami költségvetésből
21 milliárd forintot költenek a ta-
nárok béremelésére. Az alapbér
emelkedésén kívül nőnek a taná-
rok pótlékai is, ez összesen 10
milliárd forintba kerül.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A gyermekek legnagyobb bá-
natára, véget ért a nyári szün-
idő, becsengettek az iskolák-
ban, egy újabb kihívásokkal
teli év kezdődik szeptember
elsejétől. Pénteken tartják a
tanévnyitókat, az első osz-
tályfőnöki órákat, hétfőtől pe-
dig kezdődik a tanulás.

A város általános iskoláiban
8.600-an kezdik meg az évet, eb-
ből 979 a kis elsősök száma. Győr-
ben ezeken az intézményeken túl
a Tankerületi Központ a fenntartó-
ja és a működtetője a Kazinczy, a
Révai és a szabadhegyi gimnáziu-
moknak, ahol 1810-en tanulnak,
valamint a Győri Tánc- és Képző-
művészeti, a Richter János Zene-
művészeti Szakgimnáziumok és a
Kovács Margit Iparművészeti
Szakgimnázium és Szakközépis-
kola, ide összesen 430-an járnak. 

Ingyenes tankönyvet 9.739 ta-
nuló kapott, az összes általános is-
kolás 1–8. évfolyamon, valamint a
középfokú oktatásban a 9. évfolya-
mon. A hagyományokhoz hűen, a
győri önkormányzat az idén is in-
gyenes füzetcsomaggal segíti a
kis elsősök iskolakezdését. 

Fontos változások jönnek
A pedagógushiány enyhítésére,

könnyítenek e munkakör betölté-
sének feltételein. Egyes tantárgyak
esetében a pedagógus munkakör
betöltéséhez nemcsak a gyógype-

A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS
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Becsengettek

Átlagosan
84 ezer forintba kerül
az iskolakezdés
az elsôsöknek



4 / + / 2017. szeptember 1.

PROGRAMOK FEJLESZTÉS
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Gyôrben hamarosan megnyíló sport-rehabilitációs központ két mûszakos

RECEPCIÓS munkakörbe munkatársat keres.

Feladatok: • vendégek fogadása • beérkező telefonok fogadása • napi pénzforgalom kezelése • adminisztratív
munkákban való aktív részvétel. Elvárások: • min. középfokú végzettség • legalább egyéves recepciós mun-
kakörben szerzett tapasztalat • igényes megjelenés, jó kommunikációs készség • önálló, pontos munkavégzés.
Előny: • alapfokú angol vagy német nyelvismeret 

Jelentkezés az állásra:
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal az allas@gyorplusz.hu e-mail címen,
vagy a Győr+ Média székházában (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a)
személyesen lehet 2017. szeptember 5-ig.

szerző: zombai-kovács ákos
fotó: o. jakócs péter

Az önkormányzat az Útke-
zelő Szervezettel közösen
készít minden évben járda-
és útfelújítási programot,
ami egyrészt a lakók kéré-
sei és szakmai döntések
alapján áll össze. 2017-ben,
Marcalváros I-en leginkább
a járdák felújítására fordí-
tottak hangsúlyt, több száz
méter hosszan újulnak meg
a gyalogosok számára kije-
lölt közlekedőutak.

A lakótelepen 50 millió forintból
újítják fel ezekben a napokban a
legrégibb és leginkább elhaszná-
lódott járdákat. Sok helyen 30
éve épült közlekedőutak voltak,
amiket most modernizálnak, va-

Járdafelújítás kezdôdött 
Marcalvárosban

lamint a szegélyezést, a vízelve-
zetést is megoldják, sőt néhány
új parkolóhelyet is kialakítanak.
„Már tavaly összeállítottuk az itt
élők igényei és szakmai okok
alapján, hogy mely járdák szorul-
nak rá leginkább a rekonstruk -
cióra, most ezek a részek újulnak
meg a Répce és a Lajta utcában"
– mondta Kovács Tamás, a körzet
önkormányzati képviselője. 

„Továbbra is várom a lakók jel-
zéseit a felújítandó területekkel
kapcsolatban, mert már most
gyűjtjük, hogy hol kell minden-
képpen beavatkoznunk 2018-
ban" – tette hozzá a képviselő.

Nyár elején kezdődtek a járda-
felújítások Marcalváros I-en, a
szakemberek most a Lajta utca
15–21. számú társasház előtt
dolgoznak. „Régi, elhasználó-
dott, töredezett volt már a járda,

ráfér a felújítás, amely során sú-
lyos betontömböket kell meg-
mozgatnunk, utána jöhet csak a
rekonstrukció" – hangsúlyozta
Máthé-Tóth Péter, a győri Útkeze-
lő Szervezet szóvivője. A Lajta ut-
cában, a munkák által érintett ré-
szen parkolási tilalmat vezettek
be, és a zajhatások is kellemet-
lenséget okozhatnak a lakóknak.
„Az itt élők türelmét és megérté-
sét kérjük, sokszor komoly zajjal
jár a munkánk, de másképp nem
megy a felújítás, és ígérjük, ha-
marosan végzünk a beruházás-
sal, és mindenki kényelmes és
biztonságos járdán közlekedhet
majd" – tette hozzá Máthé-Tóth
Péter.

Ha az időjárás is kedvező ma-
rad, a tervek szerint szeptember
közepére befejeződnek a munká-
latok a Lajta utcában.

> > > www.gymskik.hu < < <

Kamara már a Facebookon is!

A KAMARA MINDENKIÉ
PROGRAMAJÁNLÓ — GYÔR

A kiállítás ingyenes, mukaidôben
szeptember 6-ig látogatható

Bôvebb információ: +36-20/430-9024

VOLT MÁR PROBLÉMÁJA
AZ IDÔBEOSZTÁSÁVAL?

A Modern Vállalkozások Programja számos hasz-
nos tanácsot ad nem csak kamarai tagoknak. Töb-
bek között az időmenedzsmentről is. Tudja mi az?
Nem? Olvassa be a QR kódot okos telefonjával!
Nézze és élvezze a videót! 

Bôvebb információért
keresse fel a KAMARA HONLAPJÁT!

www.gymskik.hu

MESTEREK ÉS
TANÍTVÁNYOK
Nézze meg a különleges
kiállítást a megyei kamara
épületében! 

Még mindig óriási keretek állnak rendelkezésre a
kis- és középvállalkozások számára. Fejlessze vál-
lalkozását digitálisan — regisztráljon! Pályázzon!
Akár 80 millió Ft is nyerhetô! Hívja tanácsadóinkat!

Bôvebb információ:
+36-30/957-6722 • +36-20/340 5617

80 MILLIÓ
FORINTOT NYERHET
PÁLYÁZATÁVAL

Sikeres vállalkozásokat kereshet fel, példájukból ta-
nulhat, önismereti utazáson vehet részt! 2017. szep-
tember 30. és október 1. között a Kamarai Szalon
Büss Zsuzsa vezetésével a Balaton felvidékre láto-
gat. Tapolcától Lékáig, jutányos áron, a kamara
szervezésében, nem csak kamarai tagoknak! 

Részletek a 06-20/955-3331
és a 06-20/323-4139 telefonon!

KAMARAI SZALON 
A BALATON-FELVIDÉKEN
ÉS A KÁLI-MEDENCÉBEN.
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MOZAIK HIRDETÉS

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Az úgynevezett Metro-csomópont
Győr és a megye egyik legveszélye-
sebb helye, sok baleset történt itt, ha-
lálos áldozatokkal. Ahogy korábban
már beszámoltunk róla, egy év múlva
búcsút inthetünk a közlekedési kocká-
zatoknak, megkezdődött ugyanis a
korszerűsítés.

Kara Ákos győri országgyűlési kép-
viselő, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium államtitkára a helyszínen bejelen-
tette, a kormány meghallotta érveit, s
másfél milliárd forintból biztonságos-
sá válik az M1-es autópálya és a 83-
as főút csomópontja.

Három körforgalmat építenek,
960 méter hosszban pedig az eddigi
kétszer egysávos helyett kétszer két-
sávossá építik át a 83-ast. A körfor-
galmak közül kettő, a Budapest felé
vezető M1-es autópálya le- és felhaj-
tónál, valamint a bécsi irány vezető
le- és felhajtójánál még az idén elké-

szerző: koloszár tamás
fotó: audi

Átalakult az ingolstadti székhelyű ba-
jor autógyár, az Audi AG igazgatótaná-
csa. Mindez a győri Audi Hungaria
Zrt.-t is érinti – kétszeresen.

Peter Kössler (58) lesz az AG ter-
melésért és logisztikáért felelős új
igazgatósági tagja. Eddig az Audi
Hungaria Zrt. igazgatóságának elnö-
ke volt, így a helyére biztosan új em-
ber kerül. Kössler nagyot lépett felfelé
a ranglétrán, még sosem fordult elő,
hogy a győri gyár ügyvezetésének el-
nöke bekerült volna az anyavállalat
igazgatótanácsába.

Szakértők szerint ez a győri Audi-
nak újabb komoly elismerést és egyút-
tal lehetőséget is ad.

Peter Kössler született ingolstadti,
a bajor városból érkezett Győrbe, és
most oda tér vissza. Előtte 2007 és

Három körforgalom és kétszer
kétsávos út épül a 83-as fôúton

szül. A harmadik pedig a következő
évre marad. A három körforgalom
mellett és a kétszer kétsávos útfej-
lesztés mellett korszerűsítik a közvi-
lágítást, és modern forgalomterelő
táblákat is kihelyeznek.

A beruházással elérhető kapacitás-
növekedés megkönnyíti és biztonsá-
gosabbá teszi az autópályára való fel-
és lehajtást, illetve a 83-as számű főút
Győr bevezető szakaszának közleke-

dését is – hangsúlyozta a helyszínen
Kara Ákos. A Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő Zrt. szóvivője, Kiss Boglárka
a közlekedők türelmét kérte az átépí-
tés idejére, ez ugyanis elkerülhetetle-
nül forgalomkorlátozásokkal jár. A
pontos menetrend most készül, a for-
galomkorlátozásokról időben tájékoz-
tatják a sajtón keresztül a lakosságot
– ígérte a szóvivő.

Jelenleg a terület előkészítésén
dolgoznak a szakemberek: folyik a lő-
szermentesítés, a régészeti feltárás-
hoz szükséges munka – tapasztalhat-
ták az újságírók a helyszínen.

Peter Kössler visszatér Ingolstadtba, 
magasabb pozícióban folytatja

2015 között az Audi ingolstadti gyárá-
nak vezetője volt. Ebben a funkciójá-
ban felelős volt minden gyártással
kapcsolatos területért, valamint telep-
helyeket érintő logisztikai, környezet-
védelmi, üzembiztonsági témákért.
Kössler dr. Hubert Waltltól veszi át a
pozíciót, aki 2014 óta vezette a terme-
lés és logisztia területét.

Dr. Hubert Waltl volt eddig a győri
Audi felügyelőbizottságának elnöke,
így az ő helyére is biztosan új ember
kerül, ha az Audi követi a korábbi gya-
korlatot. Az ugyanis az volt, hogy az
AG igazgatótanácsának valamelyik
tagja töltötte be a győri leányvállalat
felügyelőbizottságának elnöki tisztét.

Peter Kössler volt a győri Audi 24
éves történetében a negyedik gyárveze-
tő. Ő töltötte Győrben a legrövidebb
időt, két évet, viszont csúcspozícióba
tér vissza az anyavállalathoz, amely
Győr számára helyzeti előnyt jelenthet.

Új vezetôre vár az Audi Hungaria Zrt.
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HIRDETÉS KÖZTÉRI ALKOTÁS

Magyarország első köztéri geometrikus
üvegszobrát avatták fel csütörtökön az ady-
városi Kuopio parkban. Radnóti Ákos alpol-
gármester kimelte: a lakótelepen élők is
megérdemlik, hogy köztéri alkotások díszít-
sék lakókörnyezetüket, és egyben reméli,
hogy az Őrszem közkedvelt lesz a környéken.
A győri önkormányzat második alkalommal
pályázott sikeresen a Nemzeti Kulturális
Alapnál, hogy köztéri alkotással gazdagít-
hassa városunkat. Olyan kortárs magyar
ipar- vagy képzőművészek unikális munkáit
kívánják bemutatni, amelyek még nem vol-
tak láthatóak Magyarországon. Így az elmúlt
évben hazánk első köztéri úszó szobrát, Ke-
lemen Zénó Csapásirány című munkáját
avatták fel az adyvárosi tavon. Ezúttal pedig
Botos Péter Őrszem (Sentinel) című alkotá-
sát állították fel – tájékoztatott Grászli Ber-
nadett, a Rómer Flóris Művészeti és Törté-
neti Múzeum igazgatója.

Botos Péternek ez az első köztéri alkotá-
sa. Kihívás volt számára, hogy a kiállítóterek-
be szánt üvegplasztikai műfajt hogyan tudja
bemutatni egy nagy volumenű térben. Bo-
tos Péter  iparművész, képzőművész, a ma-
gyarországi üvegművészet egyik kiemelke-
dő mestere. Az elemi, geometrikus abszt-
rakt formákat új tartalommal tölti meg úgy,
hogy kihasználja az optikai üvegek és meg-
munkálási technikák sajátosságait. 

Ôrszem a parkban

A győri mű 2,6 méter magas, a súlya 1
tonna, extrudált optikai üvegből, műkőből
és Tiffany-üvegből készült,  mely geometri-
kus, konstruktív és nonfiguratív. Ezúttal az
üveg és a fény viszonyát mutatja meg a szí-
nezett és az egyszínű üvegtéglák felhaszná-
lásával. 

„Amellett, hogy új szobrokat állítunk, arra
is fókuszálunk, hogy a korábbi alkotások
megújuljanak, így Bak Imre Felhő című köz-
téri szobrát restauráltattuk legutóbb Adyvá-
rosban” – fogalmazott Radnóti Ákos.

Az új alkotást napi 24 órában kamera figyeli.

ÖN IS

HIRDETHET
ITT! 

kozterulet@gyorplusz.hu • +36-30/378-1100

ÓRIÁSPLAKÁTOK | PARKOLÓHÁZAK | SPORTLÉTESÍTMÉNYEK | BELVÁROSI FAVÉDÔRÁCS HIRDETÔTÁBLA | EGYEDI FELÜLETEK
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„Sokunknak azonos az élmény, hogy a nyári szünetben a nagyma-
mához mehettünk nyaralni, ő volt az, aki olyan finomakat sütött
nekünk, és ha betegek voltunk, ő vigyázott ránk napközben” – fo-
galmazott lapunknak dr. Somogyi Tivadar alpolgármester, a terü-
let önkormányzati képviselője, akitől az ötlet származik. Mint
mondta, a nagymamák iránti tiszteletből valósítják meg az alko-
tást, amelyet a Pálffy utcai rendelők előtt helyeznek majd el.

„Egy intim hangulatú téren, egy intim
hangulatú pillanatot ábrázol majd a szo-
bor” – mondta el a Győr+ Televíziónak
az alkotó, Rieger Tibor, akinek már több
mint tíz másik alkotása is díszíti a város
közterületeit. Hozzátette, a bronzmű a
nagymamát és unokáját ábrázolja,
ahogy éppen egymásra néznek, kife-
jezve azt a különleges kapcsolatot,
amely egy nagymama és unokája
között alakul ki.

A szobor elhelyezésének előké-
születeit, a tér rendezését, az
alaptest elhelyezését a győri Út-
kezelő Szervezet végzi. Az al-
kotás húszmillió forintos költ-
ségének felét az önkor-
mányzat, másik részét tá-
mogatók finanszírozzák.
A „nagymamaszobrot”
várhatóan október köze-
pén avatják fel a kis téren.

Szobrot kapnak 
a nagymamák

Fotó: Szelényi Károly

A geometrikus üvegszobor
éjszaka világít
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ÉPÜLETE ELÔTTI PARKOLÓ

SZEPTEMBER 22., PÉNTEK 13–18 ÓRA

Gyôr-Adyváros, Kodály Zoltán utca 32/A
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KÉPRIPORT NYÁRZÁRÓ

A négynapos Bor-, Borlovag- és Gasztronómiai Feszti-
válon Magyarország legfinomabb boraival, kellemes ze-
nével búcsúztattuk a nyarat városunkban, a múlt hétvé-
gén. Győr Belvárosa, terei kisvendéglőkké, borozókká
alakultak, rengetegen kóstoltak, beszélgettek az évszak
utolsó hétvégéjén. Az idén is díjazták a bornapok leg-
jobb italait és megválasztották Győr város borát is, az
abszolút győztes a Herold Pince száraz sárgamuskotá-
lya lett. A nyárzáró koncert színpadára az Alphaville lé-
pett, akik a legnagyobb sikert a Forever Young és a Big
in Japan című számaikkal érték el.

Az Alphaville-lel 
Fotó: Marcali Gábor, O. Jakócs Péter
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NYÁRZÁRÓ KÉPRIPORT

 zártuk a nyarat



HIRDETÉS BALETT

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor 

Mozgalmas évad vár a Győri Ba-
lett társulatára, két új bemuta-
tó, számos hazai és külföldi fel-
lépés teszi teljessé az évet –
többek között ez derült ki a tár-
sulat szerdai évadnyitóján, a
Győri Nemzeti Színházban.

Kulturális szolgálat, amit a Győri Balett
társulata végez – erről Rózsavölgyi Lász-
ló, az Oktatási, Kulturális, Sport és Tu-
risztikai Bizottság elnöke beszélt kö-
szöntőjében és biztosította a társulatot
a városvezetés további támogatásáról.

Kiss János, a Győri Balett igazgatója
bejelentette: 25 év után távozik a társu-
lattól Fuchs Renáta és Pátkai Balázs,
19 év után Sóthy Virág, 18 év után Hor-
váth M. Lilla válik meg a Győri Balett
nagy családjától. Molnár Ilona, igazga-
tóhelyettes decemberben nyugdíjba
vonul, utódja Faludy Armilla gazdasági
szakember lesz. A társulat új tagjait is

Többen távoznak a Gyôri Balettôl

A skarlát betût és A kis herceget is eltáncolják 
bemutatta az igazgató: Bálint Adél,
Herskovits Adriana, Luka Dimic és Tha-
les Henrique kapnak lehetőséget a
Győri Balett hírnevének öregbítésére.

Két új bemutatóra készül a társulat,
november 11-én Velekei László koreog-
ráfiáját, Nathaniel Hawthorne klasszikus
regényét, A skarlát betűt viszik színpadra.
Az előadás különlegessége, hogy a re-
gényt a világon még sehol nem dolgoz-
ták fel balettformában, a látványtervező
pedig a nemzetközi hírű Yaron Abulafia
fénytechnikus lesz – tájékoztatott Kiss Já-
nos. Az évad végére gyerekelőadással ké-
szülnek, Zachár Loránd koreográfiáját,
Antoine de Saint-Exupéry meséjét, A kis
herceget mutatják be. Műsoron marad a
Rómeó és Júlia, a Romance, a Bolero, a
Carmina Burana, a Belső hangok, vala-
mint a tavalyi fergeteges Diótörő bemu-
tatót követően, idén három arénában lép-
nek fel a karácsonyi gyerekprodukcióval.

A közönség az új évadban először
szeptember 2-án, a Győri Nemzeti Szín-
ház és a Győri Balett hagyományos nyílt
napján találkozhat kedvenceivel, 11 órá-

tól nyilvános főpróbán vehetnek részt az
érdeklődők, ahol a Szegény Dzsoni és
Árnika próbájába tekinthetnek be, majd
15 órától láthatják magát az előadást is.      

Idén városunkban rendezik az orszá-
gos színházi évadnyitót szeptember 8-
án, ahol zenés gálaműsorral köszöntik
a magyar színházi szakma kiválóságait,

melyen a balettosok is szerepelnek. A
külföldi fellépések közül Kiss János a
bécsi bemutatókat emelte ki, táncol-
nak a Magyar Bálon, valamint Vlagyi-

mir Malahkov balettsztár 50. születés-
napjára is meghívást kaptak, illetve
olasz és orosz turné is szerepel a nap-
tárukban. 

Sóthy Virág második élete
tere Kiss János, az együttes jelenlegi
igazgatója volt.

Tizennyolc évesen elhalmozták
szereppel. Táncolta – többek között –
Júliát, Lady Machbeth-et, s a lánykát
is a Halál és a lányka előadásban.
Sóthy Virág kutatott minden szerepe
után, megismerte az irodalmát, értel-
mileg dolgozta fel személyiségét,
ahogy fogalmaz, kikristályosította
magában, hogy aztán teste minden
mozdulatával, lelke rezdüléseivel hite-
lesen ábrázolni tudja. Soha, még ma-
gában sem fogalmazta meg kétsége-
it a szereppel szemben, noha tudta:
„Van olyan mozgásforma, amit a test
jobban szeret, és jobban kedvel a lé-
lek is. A „hadak útját”, a modern, or-
ganikus táncnyelvre írt Gaudival járta
meg, melyben Bach Máté Passiójára
táncolt. Az új mozgásformában meg-
szenvedte a méltó sikert.

junktusa lesz. Szakály György rektor kér-
te fel, önálló évfolyamot kap, s valószínű-
leg nagyon fogják szeretni a tanítványai.

Sóthy Virág 19 éven át volt a Győri Ba-
lett társulatának meghatározóan izgal-
mas egyénisége. Tudatos ember, noha
amikor Robert North, az együttessel sok-
szor együtt dolgozó amerikai koreográ-
fus először rácsodálkozott a képességé-
re, azt mondta róla: ösztönös tehetség. 

S ez a tehetsége már hároméves ko-
rában jelezte szándékát a megmutatko-
zásra. Virág nemcsak tökéletesen és el-
ső látásra leutánozta a tv-mese előtti esti
torna mozdulatait, de szinte előadta azt.
Az iskolában aztán a tornatanár is szólt a
szülőknek: Virág mozgása annyira töké-
letes és eredeti, hogy mindenképpen ér-
demes felvételiznie a balettiskolába. 

A győri tánctagozatos iskolába
250 gyerek próbált bejutni a 21 helyre,
Virágnak sikerült. Az első balettmes-

A balett-táncos olyan versenysportoló,
aki mindvégig mosolyog, mondta neki
egyszer az orvosa. A profi balett valóban
megviseli a testet, ez a mozgásforma nem
az egészség garanciája. Virág az ember
egészséges mozgásának elsajátítása és
oktatása érdekében – a kiváló eredmény-
nyel elvégzett táncművészeti főiskola után
– kitüntetéses diplomát szerzett a Sem-
melweis Egyetem egészségtan tanári sza-
kán. Győrben magántanítványokat tanít,
pilatest is oktat. Az egyetemi állás elszólítja
Győrből, de rendszeresen visszajár. 

A mozdulataiban, mondataiban,
gesztusaiban is manír nélkül finom
táncosnő elkezdi második életét. Biz-
tos, hogy az egyetemen sem csak a
mesterséget tanítja majd. Tudja, hogy
„a táncos lelke érzékeny terep. Köny-
nyű összetörni, könnyű megtaposni.” 

Ő biztos, hogy segít megőrizni a rá-
bízottak „érzékeny terepét”.

szerző: h. f.
fotó: marcali gábor

„A táncos színpadi élete nagyon rövid.
Készültem a végére. Nem akartam part-
ra vetett halként vergődni akkor, amikor
elkezdődik a második életem” – fogal-
mazott Sóthy Virág Harangozó-díjas

táncművész, aki
szeptembertől a
Magyar Tánc-
m ű v é s z e t i
Egyetem ad-



találhatóak az intim lírai jelene-
tek, mint a látványos tömeg- és tánc-
képek, és természetesen nem marad-
hatnak el a kaszkadőr elemeket tartal-
mazó akciójelenetek sem.

A musicalben feldolgozott legenda
méltán a világ egyik leghíresebb tör-
ténete, hiszen olyan örök emberi érté-
kekről szól, mint a hazaszeretet, a hű-
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Hét évvel ezelőtt Budapesten, a Mar-
gitszigeti Szabadtéri Színpad volt a
Robin Hood musical ősbemutatójá-
nak helyszíne, amelyet a méltán elis-
mert és ünnepelt magyar szerzőpá-
ros, Szomor György és Miklós Tibor
állított színpadra. 

Budapesten több mint 10 ezer
néző ünnepelte a monumentális elő-
adást, ahol a szűnni nem akaró taps-
viharnak köszönhetően, a finálé záró
számát négyszer is meg kellett is-
mételni.

Az óriási sikerre való tekintettel,
közkívánatra, a Robin Hood musical
2017-ben országos turnéra indult,
amelynek keretében október 7-én
Győrben, az Egyetemi Csarnokban is
látható lesz a Győr-Moson-Sopron

ség, az igazság keresése, a szabad-
ságvágy, melyek mindenkor, minden
időben érvényesek. 

A tolvajok fejedelmének története
régi-új köntösben, minden korosztály
számára tartalmas kikapcsolódást kí-
nál. A nem mindennapi előadás moz-
galmas jeleneteit a sztárfőszereplők
mellett 14 táncos, 10 karszereplő, 6
artista, 4 kaszkadőr és egy 10 fős ze-
nekar teszi felejthetetlenné. (x)

megyei közönség számára. Az élőze-
nével kísért musical igazi sztárszerep -
osztással érkezik. Robin Hood szere-
pében az elsősorban a televíziós mű-
sorvezetőként országos ismertséget

A romantikus történet rengeteg
humorral átszőtt, markáns karakterei
szinte minden műfaj művelőit megih-
lették már. Az élőzenekarral ját-
szott musicalben éppúgy meg-

A Robin Hood musical országos turnéjának következô állomása Gyôr

Jegyvásárlás: Győr+ Média Baross
úti pavilon, tel.: +36-20/970-0580;
Látogatóközpont – Győr, Baross út
21., tel.: 96/311-771
és a www.jegy.hu oldalon.

Életre kel a sherwoodi erdô legendája

szerző Kovács Áront láthatjuk, aki
hangjával és profi színészi alakításával
nemcsak a bíró aranyára, hanem a női
közönség szívének az elrablására is
készül. Az előadásban a hálátlan go-
nosz szerepét játszó Forgács Péter, a
Győri Nemzeti Színház igazgatója
mesterien alakítja a Nottinghami bíró
szerepét.

Szereposztás: 
Robin Hood – Kovács Áron 
Oroszlánszívű Richárd – Dancs János
Nottinghami bíró – Forgács Péter 
Lady Marian – Gubik Petra 
Lord Gisborne – Gerner Csaba 
William – Vastag Tamás 
Little John – Hajdú Steve 
Lady Marian szolgálója – Palla Szabina 
Tuck barát – Gesztesi Károly
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

Am 2. September um 11 Uhr
findet das II. BARÁTER
BOGRÁCSOS BANZÁJ
(Győrújbarát, Gólyahír u.)
statt. Neben dem gastrono-
mischen Programm treten
auf der Veranstaltung auf:
Bede Róbert und Szőke And-
rás, Fool Moon, Margaret Is-
land, Crazy Monday und
noch viele mehr.

MEKIS PÉTER, DER ORGANIST der Evangeli -
schen Kirche vom Deák tér, gibt am 3. September um
18 Uhr ein Orgelkonzert in der Győrer Heiligen-Geist-
Kirche. 

Die inzwischen schon TRADITION GEWOR -
DENE OPERNGALA, in der die Sieger des welt-
berühmten, von Placio Domingo gegründeten
Opernwettbewerbs „Operalia” gemeinsam mit
dem Győrer Philharmonie Orchester auftreten,
beginnt am 2. September um 20 Uhr auf dem
Széchenyi-Platz. Es treten auf: Marina Costa-
Jackson, die Preisträgerin der Operalia 2016,
2017 erhielt sie den Maria Callas-Preis, Bassba-
riton Boris Prygl - Birgit Nilsson-Preisträger der
Operalia 2016, Konu Kim – Preistäger der Opera-
lia 2016 Kategorie Oper. Gast des Abends ist Ber-
nadett Wiedemann, es dirigiert Risto Joost, die
Moderation übernimmt Mesterházy Gyula. 

TAG DER OFFEN TÜR am Győrer Nationaltheater und
dem Ensemble des Győrer Balletts Ballett am 2. Septem-
ber für alle Interessierten, die einen Blick hinter die Ku-
lissen werfen möchten, die dort ablaufenden Arbeiten
kennenlernen möchten. Es bietet sich auch Gelegenheit
an den öffentlichen Proben teilzunehmen und die erfolg-
reichsten Stücke der nahen 
Vergangenheit zu sehen.

„L’ARTE VINCE” – die eigenständige Ausstel-
lung des Bildenden Künstlers Somfai Rezső
eröffnet  am 2. September um 18 Uhr im Ester-
házy-Palast (Király u. 17.). Im Februar 2013 ist
das Rómer Flóris Museum für Kunst und Ge -
schichte um 32 wertvolle Werke reicher gewor-
den. Die aussergwöhnliche Sammlung bietet
eine vollumfängliche Auswahl aus dem Lebens-
werk des in München schaffenden 85-jährigen
Künstlers - von Beginn seiner Lehrjahre bis hin
zu den in letzterer Zeit entstandenen Werken. 

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló  

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

AZ EGYÉVES SZÜLE-
TÉSNAPJÁT ÜNNEP-
LŐ Győrzámolyi Falumú-
zeum vendége lesz szep-
tember 3-án 16 órától
Szőke András filmrendező
és humorista. Ezúttal új ol-
daláról mutatkozik be,  A
népi és kolostori gyógyá-
szat a paraszti kultúrában
címmel tart előadást.

MEKIS PÉTER, a bu-
dapesti Deák téri evan-
gélikus templom orgo-
nistájának hangverse-
nyét hallgathatják
meg az érdeklődők
szeptember 3-án 18
órától, a Szentlélek-
templomban. 

L’ARTE VINCE címmel Somfai
Rezső képzőművész önálló kiállí-
tása nyílik az Esterházy-palotá-
ban (Király u. 17.) szeptember 2-
án 18 órakor. A különleges kollek-
ció a tanulóévektől kezdődően az
utóbbi időben született alkotáso-
kig, teljes körű válogatást nyújt a
Münchenben tevékenykedő, 85
éves művész életművéből.

EREDICS ANITA EGÉSZSÉGTANÁR, moz-
gás- és masszázsterapeuta előadását hallgat-
hatják meg az érdeklődők a csikungról, szep-
tember 7-én 17 órakor, a Központi Könyvtár
klubjában (Herman Ottó u. 22., földszint). 

CSEROG A MUST! Ecker Gyula kertészmérnök ad tájékoz-
tatást a szőlőművelés múltjáról, jelenéről és jövőjéről szep-
tember 6-án 17 órától, a Győrszentiváni Fiókkönyvtárban.

A II. BARÁTI BOGRÁCSOS
BANZÁJ (Győrújbarát, Gólyahír
u.) szeptember 2-án, szombaton
8 órakor kezdődik. A gasztroprog-
ramok mellett a rendezvényen fel-
lép: Bede Róbert és Szőke And-
rás, a Fool Moon, a Margaret Is-
land és a Crazy Monday.

A SZENTIVÁNI SZÜRETI
PROGRAM szeptember 2-án
13.30-kor felvonulással indul
Győrszentivánon. A tízéves Mol-
nár Vid Bertalan Művelődési Köz-
pont (Győr, Váci M. u. 3.) ajándé-
kokkal és sztárvendégekkel várja
a látogatókat. Lesz főzőverseny,
szüreti felvonulás, láthatják a Lord
Of Gravity extrém kosárlabdacsa-
patot, fellép az Aranykapu Zene-
kar, Sós Fecó és Hencsy, Kis Gró-
fo és a Jolly Joker együttes. A nap
házigazdája Csonka András.

NYÁRBÚCSÚZTATÓT RENDEZNEK szeptember 2-án
15 órától az Újvárosi Művelődési Házban. Fellépnek: Újvárosi
Művelődési Ház kórusa, Márvány Dalkör, hagyományőrző
csoportok, valamint lesz operett és magyar nóta is. A gyer-
mekeket várja a Gézengúz Alapítvány játszóháza.

ELŐZETES! KAMARÁS IVÁN és az Idege-
nek az Éjszakában Band F. Sinatra és kortár-
sai koncertje lesz látható, hallható a Molnár
Vid Bertalan Közösségi Házban, október 13-
án 19 órától.

FÖLDÖN – VÍZEN – LE-
VEGŐBEN címmel Laukó
Tünde, Sárközi Zsuzsa és
Kanczler István fotókiállítása
nyílik Ménfőcsanakon, a Be-
zerédj-kastélyban szeptem-
ber 4-én 18 órakor. A tárlat
szeptember 26-ig, munkana-
pokon 8–18 óráig, hétvégén
a művelődési ház program -
jaihoz igazodva látogatható.

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



OPERÁLIA VOICES OF 2017!

VOICES 
Ez évben is könnyed, nyáresti szórakozást ígér-

nek a VOICES OF 2017! produkció szervezői: örök-
zöldek, musical-, opera- és operettrészletek szere-
pelnek a szeptember 2.-i koncert programjában. A
város jóvoltából, a Széchenyi téren évente megren-
dezett, nagyszabású szabadtéri zenei eseményen
a Plácido Domingo által alapított Operalia opera-
világverseny díjazott énekesei lépnek színpadra. A
nemzetközileg ünnepelt előadókra és a népszerű
slágerekre alapozó győri rendezvény az elmúlt
években jelentős népszerűséget szerzett. A kon-
certre ma már belföldről és külföldről egyaránt
nagyszámú közönség érkezik.

A szombati eseményre külföldről érkező művé-
szek első alkalommal lépnek fel Magyarországon.
Az elbűvölő szoprándíva, Marina Costa-Jackson
olyan közkedvelt zeneművekből énekel, mint a Tos-
ca, a My fair Lady és a Traviata. Konu Kim, a dél-ko-
reai származású, briliáns tenor a napokban Győr és
London között ingázik, mivel a VOICES OF 2017!
próbáival párhuzamosan, a londoni Királyi Opera
színpadán egy októberi operabemutatóra is készül.
A művész programjában amerikai slágerek és bra-
vúr tenor számok egyaránt szerepelnek. 

garantált 
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VOICES OF 2017! OPERÁLIA

OF 2017!
A magyar közönség szintén első alkalommal ta-

lálkozhat a Szlovák Nemzeti Színház basszbariton-
jával, aki 2017-ben az Operalia Birgit Nilsson-díját
vehette át a rangos zsűritől. Boris Prýgl napjaink
egyik legfigyelemreméltóbb fiatal énekese, az el-
múlt években számos jelentős operaszerepben vív-
ta ki a közönség tetszését.   

Wiedemann Bernadett, a budapesti Opera ve-
zető magánénekese lesz az est magyar sztárven-
dége, aki kétségkívül a nemzetközi zenés színpa-
dok egyik legmeghatározóbb mezzoszopránja. A
sokoldalú művész Európa, az Egyesült Államok és
a Távol-Kelet zenés színpadainak elismert énekese. 

A koncert állandó közreműködőjét, a Győri Fil-
harmonikus Zenekart az Észtországból érkező Ris-
to Joost dirigálja, a programnak Mesterházy Gyula
színművész a moderátora.

A Voices of 2017! eseménynek Borkai Zsolt a
házigazdája, a védnökséget dr. Baranyi András,
Magyarország kazahsztáni nagykövete, és Nur-
bakh Rustemov, Kazahsztán magyarországi nagy-
követe vállalta. 

L. P.

slágerparádé

.30 óra • Széchenyi tér

JOOST
mester

WIEDEMAN BERNADETT

MARINA COSTA - 

JACKSON



Borlap
A GYÔRI BORKULTÚRA LAPJA
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Az ókori sziklafestményeken, vázákon gyakran ábrá-
zoltak szüretelési jeleneteket, pinceműveleteket. Ezek-
ből sokat megtudhatunk a korabeli borkészítés techno-
lógiájáról. Többek között azt is, hogy a szőlő levét nem

préseléssel, hanem lábbal,
taposással nyerték ki. Ez
a szokás Európában
egészen az utóbbi év-
századokig megma-
radt. Sok évnek
kellett eltelnie, mi-
re a szőlőműves
népek rájöttek,
pontosan mikor
érett meg a sok-

féle fajtájú szőlő, milyen időpont-
ban történjen meg a leszüretelése,
hiszen arra hamar felfigyeltek, hogy
a jól megválasztott szüret a bor mi-
nőségét is befolyásolja. 

Az ókorban és a középkorban is gya-
kori volt az együttszüretelés, tehát a külön-
böző színű és fajtájú gyümölcsök együttes feldolgo-
zása. Ez bizony a minőség rovására ment, s a paraszti
gazdálkodásban még a 18–19. században is jellegze-
tes volt. A szüret ideje a mi éghajlatunkon főként
szeptember és október hónapokra esik. A sokféle sző-
lőfajta, az újabb és újabb nemesítések következtében,
a határok jelentősen kitolódtak, ismerünk olyan fajtá-
kat, amelyeket már júliusban szüretelhetünk, például
a csabagyöngye szőlőt, amely hungarikum fajtánk. A
szüret idejének pontos meghatározása a középkor-
ban vált igazán fontossá. Ez részben az uradalmi, ki-
rályi és egyházi szőlőbirtokokon a szőlő és a bor mi-
nőségének megóvása miatt volt fontos elvárás, hiszen
így hozzáértő szakemberek (vincellérek, pincemeste-
rek, hegybírók) vizsgálták meg a termést és rendelték
el a szüretet. A másik ok nagyon is profán,
a szőlőhöz kapcsolódó adózás (szőlő-
dézsma, hegyvám) miatt következett

be, hiszen a szüretelés idejének rendeletszerű megha-
tározásával el lehetett érni, hogy a borvidékről adózat-
lan szőlőt, mustot vagy bort ne szállítsanak el.

Az érési időszakban nagyon figyeltek a szőlőhegyek
biztonságára, s nem volt ritka, hogy őrö-

ket, szőlőcsőszöket fogadtak a már
meglévő hegymesterek mellé, hogy

vigyázzanak a termésre. A szőlő
dézsmálását szigorúan büntet-

ték, nem engedték be még a
legelésző állatokat sem. A
szőlők közötti földet gondo-
san felgereblyézték, hogy az
esetleges tolvajok nyomát
könnyedén azonosíthassák.
Az ég madarai sem voltak
biztonságban, mivel a seregé-
lyek pusztításának megakadá-

lyozását sűrű puskaropogás, lö-
völdözés jelezte. Érdekes, hogy

néhány szőlőhegyen, a rendeletek
szerint, a szőlő csipkedését, kóstolását vá-

randós nőknek megengedték. Egy urasági rende-
letben, amely Pannonhalmán a hegymesterek szá-
mára íródott 1713-ban, a következőt olvashatjuk: 

„A község elöljárói, hegymesterei tartoznak an-
nak idejében, valamint eddig szokásban volt, ugy jö-
vendőben is a község nevében a földes uraságnál a
szüretelés végett jelentést tenni, s erre engedélyt
nyerni ... Hogy a bornak jósága, következésképpen
becse megmaradjon, a töpött szőlőszedés, annál in-
kább vidékieknek annak eladása tilalmaztatik."

Az Alföldön Szent Mihály napján kezdődött
a szüret (szeptember 29.), a Dunántúlon főként
Szent Gál és Teréz napján (október 15–16.) ad-
ták ki az engedélyeket, a kései fajtákról híres
Somlón, Ság-hegyen Orsolya napján (október

21.), Tokajban pedig Simon-Júda napján
(október 28.) kezdődött a neve-
zetes esemény.

A szőlő és a bor legszebb ünnepe maga a szüret, amiben már javában benne járunk, s tudjuk:
a jövendő borok minőségét alapjaiban határozza meg az idei szőlő minősége.

NAGY RÓBERT
gyor@borhalo.com

Herold Sárgamuskotály — Gyôr Város Bora 2017

KURUCZ KINGA
gyor@borhalo.com

Pannonhalma egykor virágzó szőlőskertjeit újraálmodva, a régióban elsőként ültették e fajtát
a Széldomb dűlőben. Illata intenzív, szinte parfümös; zamatos, gyümölcsös ízvilágában a szőlő
mellett az ananász, citrusfélék és keleti fűszerek érezhetők. Csábítóan üde ez a muskotály, mely
rögtön felébreszti érzékeinket és jobb kedvre hangol, bármikor... 1.490 Ft/0,75 l

1.987 Ft/liter

A szüret ünnepe

Háromszor
iszik a magyar: 

mikor jókedve van,
mikor

rosszkedve van
és mikor
szomjas. 
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Szeptember 1-én több százezer gye-
rek ül be az iskolapadba. Ne csak nekik
legyen jó…!

A Borháló győri csapata nem feledke-
zik meg a tanulni vágyó borkedvelőkről
sem. A korábbi évek sikerein felbuzdul-
va, újra lesz BORSULI, a kezdőknek és a
tapasztaltabb haladóknak egyaránt. 

Nem csupán a bor valamennyi aspek-
tusáról, filozófiai, gasztronómiai és föld-
rajzi hátteréről tanulhatunk, hanem
mindezt gyakorlati módon, kóstolással
is kiegészítjük, sőt a képzés végén egy
pincészetet is meglátogatunk. 

Tudjuk jól, hogy a bor a lazításról is
szól, ezért hanyagolnánk a visszhangos
termeket, a fehér abroszokat, a fennkölt
szólamokat és a megnyúlt gótikus arcki-
fejezéseket. E rövid képzés nem akar be-
lőled „borsznobot” faragni, egyáltalán
nem ez a cél! Sokkal inkább szeretnénk,
hogy aki most lép, vagy mostanában lé-
pett a borfogyasztás rögös, ámde rop-
pant izgalmas útjára, kezdi megismerni a
sokszínű magyar borokat, az könnyedén
el tudjon indulni ebben a hatalmas tudás-
erdőben, és ehhez nyújtsunk segítséget.

A borsuli hathetes képzési időszakot je-
lent, heti egy esti időpontban, nagyjából
alkalmanként 6-8 bor kóstolásával, meg-
hívott borász vendéggel és remek előadá-
sokkal. Mindenkit szeretettel várunk!  

Hamarosan jövünk a részletekkel!

Borsuli
felnôtteknek!



HORVÁTH BENCE
horvath.bence@borhalo.com

SAMU ATTILA
samu.attila@borhalo.com

Mészárosék Kadar-
kája valóban igazi
klasszikus. Elmond-
hatjuk, a szekszárdi
borvidék egyik leg-
különlegesebb fajtá-
ját kóstolhatjuk eb-
ben a gyümölcsös,
bársonyos, könnyed
kadarkában. A tö-
rök kor óta Magyarországon jelenlé-
vő fajta, melyet még szerb telepesek
hoztak magukkal, mára hungari-
kummá vált, és minden ízjegyében,
minden adottságában ötvözi a ma-
gyar és a balkáni borkultúra sava-
borsát. A különféle bogyós erdei
gyümölcsök, a méz ízjegyei nagyon
szépen harmonizálnak ebben a bor-
ban, amit a még mindig meleg kora
őszi esték beszélgetéseihez bártan
ajánlunk. Ha pedig megfelelő étke-
ket keresünk hozzá, gulyáshoz és
egyéb ragus levesekhez, halászléhez,
pirított májhoz és kevéssé fűszeres
marhahúsos ételekhez kínáljuk. 

SZTANITY SZILÁRD
sztanity.szilard@borhalo.com

Mészáros Pál 
Kadarka Classic
2015

Mint minden kezdő, mi is elkövettük azt a hibát a borral való laza ismer-
kedés kapcsán, hogy elhittük, itt minden értünk van. Ott a hátán a címke,
rajta van, hogy mit, miért, kinek, összerakjuk a képet pikk-pakk, és min-
den a helyére kerül. Az aprócska szövegek elolvasása után tudjuk majd,
mi is van a palackban, mihez passzol pontosan, milyen alkalomhoz illik.
Remekül hangzik.

1.790 Ft
0,75 l palack

2.387 Ft/liter
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Aztán rájöttünk, hogy a hátoldali cím-
ke a palackokon nem helyettesíti a boris-
meretet. Egy címkényi tudás nem a világ.
Tudják ezt maguk a borászok is, ezért van
az, hogy a tömör információ szerepét sok
esetben átveszi a stílusra való törekvés,
egy Hamvas Béla-idézet, vagy egy költe-
mény. Hát ez nagyjából ahhoz hasonlatos,
mintha a 66 híres magyar regény című kö-
tet elolvasása nyomán akarnánk képet al-
kotni hazánk irodalmából…

Persze ettől függetlenül zanzásítva ott
vannak a fontos információk a címkén,

Egy könyvnek sem csak az ajánlóját olvassuk el
— avagy a nagy címke-dilemma

csakhogy a dolognak visszafele kellene
működnie: ismerni a borokat, a fajtákat, a
termővidékeket, a pincészeteket és borá-
szatokat, és tisztában kellene lenni az év-
járatok adottságaival is. Mindezek után
már bátran, és főleg kritikusan lehetne ol-
vasni a címkét, legjobb esetben egyfajta
emlékeztetőként, vagy hangulati elem-
ként értékelve a borász ajánlását, hiszen
amikor költészettel helyettesítik az infót,
maguk is erre törekednek. 

Ehhez persze idő kell, nem is kevés. Ad-
dig viszont érdemes minden kétes esetben

tanácsot kérni. Így el tudjuk kerülni, hogy
mondjuk a címkén feltüntetett ételajánló
ellenére, vacsoránk katasztrófába torkoll-
jon, mert nem passzolt valamelyik (vagy se-
melyik!) fogáshoz a választott palack. Elő-
fordulhat ugyanis, hogy egy bor épp nem
hozza a fajtajelleget. Vagy nem úgy csillan
meg benne, ahogy azt a leírás alapján el-
vártuk. Pici hiba, de elkerülhető. Érdemes
elkerülni. Mi ismerjük a borainkat. Addig
biztosan nem szólunk róla egy szót sem,
amíg nem kóstoltuk meg.

Kérdezzetek tőlünk! Bármikor.

Mindezt természetesen egy sétahajó
segítségével, ahol egy ötboros, jó han-
gulatú kóstolóval készülünk Nagy Ró-
bert irányításával. Kicsit elmerülünk a sa-
ját borvidékünk legszebb tételei között,
s miközben a borokat kortyolgatjuk, pa-
zar látványban lehet részünk, hiszen
Győr Belvárosát a lemenő nap fényében
egészen más perspektívából figyelhet-
jük meg és nem csak az elfogyasztott
bor miatt… Természetesen nem marad-
nak el a borhoz kapcsolódó régi győri
sztorik sem.

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

A Borhajó kóstoló részvételi díja: 4990
Ft/fő mely tartalmazza a körülbelül 1,5
órás programot, a borokat, a pogácsát és
a jól megszokott „borhálós hangulatot"!

Mindenkit szeretettel várunk! Jegyek
és további részletek csak a Borhálóban!

Elérhető alkalmak még: szeptember
7-én 21 és 28-án 19 órai kezdettel.

Szeptemberben is kifut a Borháló Borhajó!

Különleges borkóstolók a Dunán és a Rábán

Az utóbbi évjáratok szokásaival ellentétben, idén nem cuvée, hanem fajtabor született, még-
hozzá kékfrankosból. Illatára főként a meggy és a málna jellemző, mellette csipetnyi fűsze-
resség. Savai szép tartást adnak a bornak. A zamatok harmonizálnak az illatjegyekkel, kerek,
jól áll neki a természetes maradék cukor. Így is túl sokat beszéltünk róla... Remek. Cheers!

Szöllôsi Pincészet

Rosé Magnum 2016
Magnum Palack

2990 Ft/3 l
997 Ft/liter

2 palack vásárlása esetén
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Csonka Imre Iván, a Nine
Company Kft. ügyvezetője,
érdeklődésünkre elmondta,
a közös borvidéki marketing
első lépéseként – egy web-
lap és a közösségi oldalakon
való megjelenés mellett –
egy olyan látványos bor- és
gasztrotérképet készítenek,
amely túlmutat azon, hogy
hol lehet minőségi bort kap-

ni. A jó éttermeken, pincéken kívül
ugyanis a történelmi látványosságok, sőt
a dűlők is helyet kapnak rajta. 

„Ez egy rajzolt térkép lesz, de plaszti-
kusabb, mint azok, amelyek most a Ba-
laton környékén mennek. Természete-
sen a weboldalon magyar és angol nyel-
ven is elérhető lesz, illetve mindenkép-
pen szeretném, hogy a majd megvalósu-
ló Pannonhalma és Győr közötti kerék-
párút mellett is kint legyenek. Így példá-
ul QR kódok és természetesen egy mo-
biltelefon segítségével további informá-
ciókhoz tudnak majd jutni, akik éppen
arra kirándulnak. Kattintanak, és látják,
hogy például melyik pince van nyitva,
milyen telefonszámot kell hívni, hol van
vendégház is és meleg étel. Hosszú tá-
von abban gondolkodunk, hogy ha va-
laki mondjuk Debrecenben levesz a polc-
ról egy pannonhalmi bort, akkor az szá-
mára ne csak egy palack legyen, hanem
élményt is jelentsen” – részletezte elkép-
zeléseit Csonka Imre Iván.  

A kommunikációs cég vezetője a továb-
bi tervekről szólva egy új, a borvidékhez
köthető rendezvényt is említett, és egy fix
győri kóstolóhelyről is beszélt, ahol a PH-
Érték közösség tagjai kínálnák boraikat bi-
zonyos időközönként, illetve szerveznének

akár szakmai esteket borászoknak és ér-
deklődő borkedvelőknek egyaránt. 

Csonka Imre Iván rámutatott, ez
ugyanakkor nem egy zárt közösség, az
a jó, ha minél többen vannak benne, te-
hát lehet csatlakozni hozzá.

Illés Tamás, a Pannonhalmi Apátsági
Pincészet marketing- és kereskedelmi ve-
zetője az összefogással kapcsolatban ki-
emelte, öt év múlva szeretnének ott tar-
tani, ahol a Balaton most. 

„Az a típusú együttműködés és regio-
nális gondolkodás, ami nemcsak a borá-
szatra, hanem a gasztronómiára, turiz-
musra, kultúrtájra, értékmentésre vonat-
kozik, és most zajlik a Balatonon, szerin-
tem joggal nevezhető egyfajta forrada-
lomnak. Ezt szeretnénk mi megvalósítani
Pannonhalmán is. Ezt lehet majd a borok
minőségében, a PR munkánkban és a kü-
lönböző programokban is mérni. Tervez-
zük egy „közös” bor életre hívását is. A
Pannonhalmi borvidék természeti, földraj-
zi, talajtani adottság rendszere, és a fajta-
választék egy olyan közös bor képét vetíti
elénk, amely nem alapvetően egy konkrét
bort jelent, hanem egy koncepciót. Egy
koncepciót, ami mentén minden pincé-
szet elkészítheti a saját borát. Ez nem fel-
tétlenül egy fajtabor lesz, hanem sokkal
inkább egy rizling alapú házasítás, ami-
ben a tradicionális töltettel bíró olaszriz-
ling és a rajnai rizling is szerepel. De azt is
látni kell, hogy a Pannonhalmi borvidék
inkább a fűszeres, illatos, aromatikus faj-
tákról ismert, ezért ezeket sem szeret-
nénk elhanyagolni. Összegezve tehát mi
egy rizling alapú, minimális mértékben il-
latos, aromatikus fajtákkal kiegészített há-
zasításban látnánk meg a pannonhalmi
bor koncepcióját” – fejtette ki Illés Tamás.

Hosszabb távon egy „közös” bor is lehet annak az összefogásnak az eredménye, amelynek célja a Pan-
nonhalmi borvidék népszerűsítése. Hat borászat, a Pannonhalmi Apátsági, a Cseri-, a Hangyál- és a Herold
Pincészet, valamint a Pécsinger Szőlőbirtok és Tar Attila Borászata együtt bíztak meg egy kommunikációs
céget a mindenre kiterjedő bormarketinggel. Az összefogás a PH-Érték fantázianevet kapta.  

WURMBRANDT
ANDRÁS

Összefogtak a környék jelentôs pincészetei

Bor- és gasztrotérkép készül
a Pannonhalmi borvidékrôl

A PH-Érték összefogással kapcsolat-
ban a Pécsinger Szőlőbirtok vezetője, Pé-
csinger János is nyilatkozott lapunknak.
Ő úgy látja, ezzel a lehetőséggel a bor-
vidék képes lesz kimozdulni jelenlegi
helyzetéből. Hozzátette, közös szándé-
kuk, hogy a borvidék magasabban jegy-

zett és jobban látogatott környék le-
gyen. „Ha a kapcsolataival, munkájával
mindenki támogatja ezeket a törekvése-
ket, két-három év múlva látványos ered-
ményekről tudunk majd beszámolni” –
zárta a borászat vezetője.

A Cseri Pince névadója, Cseri Norbert
is hasonlóan bizakodó, szerinte ez a fajta
összefogás inspirálhatja a gasztronómia,
turisztika területén tevékenykedő szakem-
bereket is. „Nagyon sok ötlet, rendezvény,
megjelenés van kilátásban, de a következő
hetekben még a szüretre helyezzük a
hangsúlyt” – hívta fel a figyelmet a mar-
keting mellett a termékre is a borász.
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Könnyed nyárutó

Nagy Eszter Creative Chef két izgalmas receptet ajánl olva-
sóinknak, melyeket elkészítve, mediterrán hangulatot csem-
pészhetünk a hûvösebbé váló, ôszi mindennapjainkba.

20 dkg királyrák • 20 dkg lazacfilé
• 20 dkg tôkehalfilé • 30 dkg feke-
tekagyló • 15 dkg aprított salotta-
hagyma • 2 gerezd fokhagyma •
1,5 dl fehérbor • 0,5 dl szójaszósz
• (só, bors) • Egy kk. chili • Egy
ek. curry-por • 2 dl kókusztejszín
• 1 cs. zöld koriander • 2 szál ré-
pa • 1 db salátacukkini • Néhány
szárzeller

CURRYS-KÓKUSZTEJSZÍNES
HALLEVES 

A kagylókat megsikáljuk, a halakat nagyobb kockákra vágjuk, a rákok fejét
és páncélját eltávolítjuk. Az aprított salottahagymát olívaolajon lepirítjuk és
a száraz fehérborral felöntve, minimum 6-8 percig fôzzük. Ekkor hozzáad-
juk a felkarikázott répákat, az aprított szárzellert, a kockázott salátacukkinit,
a szójaszószt, a curryt, a chilit és a zúzott fokhagymát, és körülbelül fél
liter vízzel felengedve, nagyjából 20 percig fôzzük. Ezután beledobjuk az
elôkészített tengeriherkentyûket, és addig fôzzük, míg a kagylók el nem
kezdenek kinyílni. Ekkor hozzáöntjük a kókusztejszínt (ha kell sót) és még
egyszer felforraljuk. Friss zöld korianderrel a tetején kínáljuk. Aki szeretné
üdébbé tenni a levest, csavarhat bele kicsi lime-ot vagy citromot.

100 g madársaláta • 2 db kö-
zepes puha ôszibarack • 50
ml tökmagolaj • 20 ml szója-
szósz • 20 ml balzsamecet • 1
gerezd zúzott fokhagyma • 45
dkg sajt • 8 dkg tökmag

GRILLEZETT SAJT TÖKMAGOLAJOS-
BARACKOS MADÁRSALÁTÁVAL 

A barackokat kimagozzuk, héjukat lehúzzuk,
majd apróra vágva a madársalátához kever-
jük. Az öntethez összekeverjük a szójaszószt,
az ecetet, a tökmagolajat és a zúzott fok-
hagymát. A sajtot felszeleteljük és forró, szá-
raz, teflonos serpenyôben meggrillezzük. A
salátát az öntettel meglocsolva, sajttal a tete-
jén kínáljuk, pirított tökmaggal díszítjük.
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Selyemrojtos kendő a műszer-
falon, Korán-idézet a visszapil-
lantó alatt, a magnóból pedig
bömböl a „Habibi-habibi”, azaz
az arab popzene. Amit a sofőr
maga is hangosan énekel. Köz-
ben pedig padlóig nyomja a
gázt, és remekül szórakozik
azon, ahogy a turista rémülten
markolja a kapaszkodót egy-
egy homokbucka előtt...

Jellemzően így indul egy sivatagi túra a
jordániai Akaba városától mindössze
hatvan kilométerre fekvő Wadi Rum-
ban. Ami azonban ezután következik,
az már sokkal költőibb, sokkal benső-
ségesebb. A sivatagi naplemente
ugyanis valóban egyedülálló. Pláne a
homokkal csak a játszótéren találkozó
külföldi turista számára. Persze az is
csak a külföldi turistától telik ki, hogy a
sivatag kellős közepén kiborít két liter
ásványvizet, csak hogy homokot vihes-
sen haza rokonainak és ismerőseinek.

A sziklák mögött közben lebukik a
nap, a sivatagi túra pedig fergeteges es-
ti lakomával folytatódik. A tábor bejára-
tánál beduin zenészek várják a turista-
csoportot, a luxusmódon berendezett
sátorban pedig egy legalább négycsil-
lagos menü. Mindez akár lehetne gics-
cses is, de valahogy mégsem az. A lan-
gyos éjszaka, a fáklyák fénye, illetve a
Wadi Rum szikla- és homoktengere
óhatatlanul mindenkit magával ragad.
Igaz persze, hogy ez nem a repülőgépé-
vel szerencsétlenül járt Saint-Exupéry
sivataga. Ez itt az eperszirupos, nagyze-
nekaros, hollywoodi változat. 

Petra
A világ hét új csodája közé beválasz-

tott Petra már azelőtt elkápráztat, hogy
az ember megérkezne az ókori város
romjai közé. A szokványos és viszony-
lag jellegtelen sivatagi tájból hirtelen tű-
nik elő egy hajszálvékony hasadék,
melynek földöntúli formái és színei
szemkápráztatóak. Az igazi látványos-
ság azonban a szurdokon túl várja az

utazót: a nabateusok, egy ősi arab nép-
csoport pazar fővárosának romjai. A vö-
rös sziklába vájt épületek kapcsán nem
véletlenül írta az elhíresült brit kalandor,
Arábiai Lawrence, hogy „Petra a világ
legcsodálatosabb helye, csak akkor
tudjátok meg, mihez hasonlít, ha oda-
mentek és megnézitek”. 

Holt-tenger
Nem kevésbé egyedülálló az Aka-

bától északra, Jordánia és Izrael kö-
zött húzódó Holt-tenger, ami a világ
legmélyebb lefolyástalan sóstava. De
nem ez az egyetlen paraméter, ami
egyedivé teszi ezt a különleges ter-
mészeti képződményt. A tó vize
ugyanis közel tízszer olyan sós, mint
az óceán, azaz több mint 30 deka sót
tartalmaz minden liter holt-tengeri
víz. Nem véletlen tehát, hogy a tóban
egyáltalán nem élnek vízinövények
vagy halak. Mint ahogy az sem, hogy
a tó déli részén komoly lepárló tevé-
kenység folyik, főleg az izraeli oldalon.

A tengerszinthez mért mínusz 430
méteres „magasságával”, a Holt-ten-
ger és környéke az egész bolygó lega-
lacsonyabb pontja. De persze nem ez
teszi vonzó turistacélponttá, hanem a
tó fantasztikus színei, illetve az a tény,
hogy vizében a fürdőző nem merül el,
hanem szó szerint lebeg. Persze van a
komoly sókoncentrációnak árnyoldala
is. Például az, hogy erősen marja még
a legapróbb sebeket, sérüléseket is.

Vízi élővilág
Mindenképp szólnunk kell a Vörös-

tenger legendásan gazdag élővilágá-
ról is, amely méltán teszi Akabát a bú-
várturizmus egyik kiemelt célpontjává.
A színpompás korallok és halak már
búvárpipával is elég jól megfigyelhe-
tők, ha viszont semmilyen formában
nem vágyunk a víz alá, akkor legalább
látogassuk meg az akabai kikötő kö-
zelében működő akváriumot. 

A Vörös-tenger vonzásában — 2. rész
Szerző: KISTÉ

Fotók: Daniel Case, Israel_photo_gallery, Alexander Vasenin

TIPP
A holt-tengeri fürdőzés után érde-
mes ellátogatni Kerak keresztesek
által épített, impozáns erődjébe,
vagy túrázni egyet a lélegzetelállító
Mujib-kanyonban. Ezután pedig
másszuk meg a közeli Nébó-he-
gyet, melynek jelentőségét az adja,
hogy a bibliai Mózes innen pillantot-
ta meg az Ígéret földjét, és egyben
ez a próféta végső nyughelye is. 
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A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes meg-
fejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Hegedûs Péter—Szabó Zoltán:
Vaskakas is talál szelet, Gyôr históriája címû könyvét nyeri. A kötet a Gyôr+ Média székházában vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk
szerdáig: 9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. A múlt heti szerencsés nyertes: Feketéné Doktor Jolán.

REFORMÁCIÓ 500
2017. október 28., szombat 19 óra
Helyszín: Richter Terem

A Sándor János-hangversenysorozat
nyitó előadásán Richard Strauss szim-
fonikus költeménye, a Don Juan után
Budai Sándor, a Győri Filharmonikus
Zenekar szólamvezetőjének közremű-
ködésével, Kuszevszkij: fisz-moll
nagybőgőversenye csendül fel. A
hangverseny záró darabja, a lutherá-
nus egyházzene nagymestere, Men-
delssohn-Bartholdy ünnepi V. szimfó-
niája, a reformáció 500. évfordulója
előtt tiszteleg.

A Gyôri Filharmonikus Zenekar ajánlója

Hallgasson ránk a Sándor János-bérlettel is!
CARMEN
2018. január 5., péntek 19 óra
Helyszín: Audi Aréna Győr
Az opera történetének egyik legis-

mertebb és legnépszerűbb remekmű-
ve, Bizet: Carmen című darabja csen-
dül fel az Audi Arénában, a Győri Filhar-
monikus Zenekar nagysikerű operabe-
mutatóinak sorában. A Nemzeti Ének-
kar közreműködésével megvalósuló,
koncertszerű opera-előadáson a fősze-
repeket a nemzetközi hírű mezzoszop-
rán, Olesya Petrova és a kolozsvári Ma-
gyar Opera közkedvelt tenorja, Pataki
Adorján alakítják, az előadást az euró-
pai operaházak keresett és ismert kar-
mestere, Attilio Tomasello vezényli.

RÓMEÓ ÉS JÚLIA
2018. február 23., péntek 19 óra
Helyszín: Richter Terem
Alastair Willis, jeles amerikai karmes-

ter dirigálása mellett három nagyszerű
művet kínál a Győri Filharmonikus Ze-
nekar Rómeó és Júlia című hangverse-
nyén. Elsőként Dukas Goethe balladája
nyomán készült, A bűvészinas című mű-
ve csendül fel, amelyet a zenekar felké-
résére, Gyöngyösi Levente által kompo-
nált fuvolaverseny ősbemutatója követ,
Ittzés Gergely fuvolaművész közremű-
ködésével. Az estet, a zenekari hangver-
senyek népszerű műsorszáma, a Pro-
fokjev: Rómeó és Júlia-balettből készült
két közismert szvitje zárja.

Bérletvásár a Richter Terem jegypénztárában (Aradi vértanúk útja 16.), illetve a Jegymester hálózatában.

KOBAYASHI 
2018. május 10., csütörtök 19 óra
Helyszín: Richter Terem
Kobayashi Ken-Ichiro ezúttal a né-

met zeneirodalom jeles mestereinek
művei ből válogatott műsort dirigál a
Győri Filharmonikus Zenekar élén. We-
ber mesterművét, A bűvős vadász nyi-

tányát egy másik műve, a klarinétiroda-
lom kimagasló versenyműve követ, az
együttes fiatal klarinétművészének,
Anderkó Dánielnek a közreműködésé-
vel. A hangverseny zárásaként pedig
Beethoven impozáns V. szimfóniája
hangzik el. (x)
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Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Szeptember 5., 19:30
Helló Győr!

Szeptember 7., 19:30
Vény nélkül

Véget ért a programokkal, rendezvényekkel
és fesztiválokkal teli nyár, kezdődik az iskola
és a munkás hétköznapok. Híradónk is tart-
ja a lépést az újra felgyorsuló győri élettel,
ott vagyunk minden fontos programon, ami
érinti és érdekli a győrieket. Közben pedig
azokról az országos témákról sem feledke-
zünk meg, melyeknek helyi vetülete is van.

Hétfőtől péntekig, 19 óra
Híradó

Hétfőn, szerdán, pénteken 21:30
Konkrét

Szeptember 6., 18 óra
F5 Magazin

Szeptember első csütörtökén az aller-
gia és az intolerancia kerül a középpont-
ba. Az allergia az immunrendszer egy
túlzott reakciója olyan anyagokra, me-
lyek normális körülmények között sem-
milyen választ nem váltanak ki a szerve-
zet részéről. Az étel-intolerancia bizo-
nyos fajtáit pedig könnyen összeté-
vesztjük az ételallergiával.

Napi fontos és érdekes témákat boncol-
gatunk, sokszor olyan dolgokat, amelyek
a Híradóban már szerepeltek röviden, de
megérdemelnek többet is. Szeptember
4-én, hétfőn vendégünk lesz Kiss János,
a Győri Balett igazgatója, akivel az új
évadról beszélgetünk. 

Szeptember 2., 6 óra
Kertbarát Magazin

Hétvégén 5–7 óra között
Repeta

Helló szeptember! Becsengettek, iskola-
padba ültek a diákok. Tanévnyitókon jár-
tunk, megmutatjuk a Helló Győrben! Be-
szélgetünk a kihívásokról diákokkal és egy
kis lelki segítségnyújtásban is részesítjük a
kezdőket szeptember 5-én, a Híradó után.

A Győr+ Hetilap legfrissebb számát a
Győr+ Reggeliben is fellapozzuk hétről
hétre. Lapunk főszerkesztője, Zoljánszky
Alexandra a legérdekesebb témákat
ajánlja a hallgatók figyelmébe.

Szeptember 8., 8:30
Lapszemle

Lemaradt egy érdekes témáról? Újból
meghallgatna egy beszélgetést? Minden
hétvégén 5–7 óra között a hét legérdeke-
sebb beszélgetéseiből válogatunk! A mű-
sor elején helyi hírösszefoglaló!

Közeleg az ősz, kertünket pedig lassan
fel kell készítenünk a következő évre.
Konkrét tippeket kapunk Nagykutasi Vik-
tor és Ujhelyy Károly kertészektől.

Szeptember 2. szombat
07:00 Híradó 07:30 Creative chef
08:00 Híradó 08:30 Építech 09:00
Híradó 09:30 Creative chef 10:00
Kulisszák mögött 10:30 Építech
11:00 Képújság 18:00 Kettesben
18:30 Kulisszák mögött 19:00 Győ-
ri7 20:00 Építech 20:30 Gázfröccs
21:00 Creative chef 21:30 Kulisz-
szák mögött 22:00 Győri7 23:00
Kettesben 23:30 Képújság

Szeptember 3. vasárnap
07:00 Creative chef 07:30 VoltTi-
mer 08:30 Test-lélek-szellem 10:30
Gázfröccs 11:00 Képújság 18:00
Győri7 19:00 Test-lélek-szellem
21:00 Civil kurázsi 21:30 Építech
22:00 Győri7 23:00 Gázfröccs
23:30 Képújság

Szeptember 4. hétfő
07:00 Győri7 08:00 Test-lélek-szel-
lem 10:00 Civil kurázsi 10:30 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:30 Kulisszák
mögött 20:00 Híradó 20:30 Kulisz-
szák mögött 21:00 Híradó 21:30
Konkrét 21:45 Arrabona évszázadai
22:00 Híradó 22:30 Creative chef
23:00 Híradó 23:30 Képújság

Szeptember 5. kedd
07:00 Híradó 07:30 Kulisszák mö-
gött 08:00 Híradó 08:30 Creative
chef 09:00 Híradó 09:30 Konkrét
09:45 Arrabona évszázadai 10:00
Képújság 19:00 Híradó 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó 20:30 Hello
Győr! 21:00 Híradó 21:30 Gáz-
fröccs 22:00 Híradó 22:30 Kulisz-
szák mögött 23:00 Híradó 23:30
Képújság

Szeptember 6. szerda
07:00 Híradó 07:30 Hello Győr!
08:00 Híradó 08:30 Gázfröccs
09:00 Híradó 09:30 Kulisszák mö-
gött 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:30 Építech 20:00 Híradó 20:30
Építech 21:00 Híradó 21:30 Konk-
rét 21:45 Arrabona évszázadai
22:00 Híradó 22:30 Hello Győr!
23:00 Híradó 23:30 Képújság

Szeptember 7. csütörtök
07:00 Híradó 07:30 Építech 08:00
Híradó 08:30 Hello Győr! 09:00 Hír-
adó 09:30 Konkrét 09:45 Arrabona
évszázadai 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:30 Vény nélkül n 20:00
Híradó 20:30 Vény nélkül n 21:00
Híradó 21:30 Civil kurázsi 22:00 Hír-
adó 22:30 Üzleti negyed 23:00 Hír-
adó 23:30 Képújság

Szeptember 8. péntek
07:00 Híradó 07:30 Vény nélkül n
08:00 Híradó 08:30 Civil kurázsi
09:00 Híradó 09:30 Üzleti negyed
10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:30 Zooo+ 20:00 Híradó 20:30
Zooo+ 21:00 Híradó 21:30 Konkrét
21:45 Arrabona évszázadai 22:00
Híradó 22:30 Gázfröccs 23:00 Hír-
adó 23:30 Képújság

Kukel Attila állandó informatikai szakér-
tőnk ezen a héten is elhozza az IT világ leg-
különlegesebb újdonságait. F5 című ma-
gazinunkban foglalkozunk például okos
eszközökkel, az önjáró autókkal és persze
a közösségi média aktualitásaival.

Szeptember 2. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 6:00 Kertbarát Magazin 7:00 Magyar óra
8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs 18:00
Győr+ DJ – Valódi diszkó slágerek Orosz Sanyi
válogatásában! 19:00 Ismétlés / Magyar óra
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Szeptember 3. vasárnap
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló)
7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Fe-
renczy Balázs 11:00 Divertimento – a győri fil-
harmonikusok műsora Farkas Mónikával 14:00
Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs 18:00 Magyar
óra 19:00 Divertimento ismt. 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
23:00 Győr+ Zenetár.

Szeptember 4. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
6:30 Győr+ Reggeli – Velünk ébred a város!
Orosz Sanyi és Nagy Roland 6:40 Német hírper-
cek 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 Mó-
nika, a nap legfontosabb eseményeivel! 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 18:10 Heti asztroló-
gia Szakács Annával 20:00 Kabaré 21:00 Han-
goskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár

Szeptember 5. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 7:30 Város-
üzemeltetési körkép a Győr-Szol Zrt. munkatár-
saitól 9:30 Megszólal a Vaskakas (Bajzát Zsuzsi)
10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üze-
netek órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Dél-
után – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó
ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mó-
nika, a nap legfontosabb eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár

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

Szeptember 7. 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
és Nagy Roland 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 19:10 Megszólal a
Vaskakas ism. 20:00 Kabaré 21:00 Hangos-
könyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár 

Szeptember 8. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Kulisz-
szák Mögött - a Győri Nemzeti Színház műsora
Farkas Mónikával 10:00 Győr+ Délelőtt – Ador-
ján 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 ese-
ményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár  
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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-Ménfő-
csanak ked-
velt részén,
2 0 0 5 - b e n
épült, 39 nm-
es, nappali +
1 szobás, föld-
szinti, kert-
kapcsolatos
téglalakás el-
adó, nagy te-
rasszal, hatla-
kásos társas-
házban.

Ár: 14,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Révfalu kedvelt utcájában eladó ez az
új építésű, 43 nm-es, első emeleti, egy-
szobás lakás. A lakás kiválóan alkal-
mas egyedülállóknak, valamint befek-
tetőknek egyaránt. A 20 lakásos, liftes
társasházban 38 nm és 57 nm közötti
lakások kerültek kialakításra.

Ár: 15,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Ménfőcsanak és
Győrújbarát határán, a
Százszorszép lakópark-
ban eladó ez a 61 nm-
es, 1. emeleti, erkélyes
(5,5 nm) lakás. Elosztá-
sa: nappali + 2 hálószo-
ba. A fűtés kondenzáci-
ós kazánról működik,
kétkörös (padló + radi-
átor). A nyílászárók re-
dőnnyel és szúnyoghálóval felszerel-
tek. Zárt udvaron belül 1 db gépkocsi-
beálló tartozik az ingatlanhoz.

Ár: 20,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Sziget Belvároshoz közeli részén
eladó ez az 58 nm-es, 1. emeleti lakás,
5 lakásos társasházban. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 2 hálószoba. A
nappali és a szobák laminált parkettá-
val, a fürdő járólappal burkolt.

Ár: 16,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Pinnyéden, új építésű, 6 lakásos
társasházban, első emeleti, amerikai
konyhás nappali + 4 szobás, 90,59 nm-
es lakás eladó 5,55 nm terasszal. A vá-
laszfalakon még módosíthat!

Ár: 26,4 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Nádorvárosban, csendes helyen,
kínálom eladásra ezt a 7 lakásos társas-
házban lévő, 1. emeleti, újszerű lakást. A
társasház 2013-ban épült, 30 cm-es téglá-
ból, 10 cm-es külső hőszigeteléssel, két-
rétegű műanyag nyílászárókkal. Elosztá-
sa: amerikai konyhás nappali + 2 hálószo-
ba, kamra, fürdő, külön nyíló WC-vel.

Ár: 28,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Révfalu újabb részén, kedvelt, modern
megjelenésű zsákutcában épül ez a 20
lakásos, liftes társasház, melyben 38–
57 nm-es lakások leköthetők. Ennek a
2. emeleti, tetőtéri garzonlakásnak az
alapterülete 35,87 nm.

Ár: 17,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/371-3718

MOST TÁROLÓT ADUNK AJÁNDÉKBA!
Győrújfalu ked-
velt, csendes ré-
szén új építésű,
minőségi társas-
házi lakások el-
adók. Ez a 60
nm-es lakás a

földszinten található. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 2 hálószoba. A nappa-
lihoz kapcsolódik a nagyméretű, 24 nm-
es terasz, melyhez saját használatú, 37
nm-es kert tartozik. Igény esetén a garázs-
ból közvetlen bejárat nyitható a lakásba.

Ár: 18,7 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Szigetköz szívében, Győrzámolyon kíná-
lom eladásra ezt a minden igényt kielégí-
tő ikerházat. A 90 nm-es házhoz tartozó
telekrész 500 nm. Elosztása miatt kiváló-
an alkalmas nagyobb családok számára is,
hiszen az amerikai konyhás nappali mel-
lett kialakításra került 3 hálószoba. A ház-
hoz 12 nm terasz kapcsolódik.

Ár: 22,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr -Ménfő -
csanakon kíná-
lom eladásra
ezt a 2007-ben
épült, 75 nm-es,
földszinti, 60
nm-es  kertkap-
csolattal rendel-
kező  lakást. El-

osztása: nappali + 2 szoba, kamra,
nagyméretű fürdő. A konyha rusztikus
bútorokkal beépített, sütő, gáz főzőlap,
páraelszívó, mosogatógép található
benne.

Ár: 22,9  M Ft. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Nádorvárosban, 26 lakásos, liftes,
mélygarázsos, új építésű társasházban
34–80 nm-es és penthouse lakások le-
köthetők. Ennek a földszinti, 52,15 nm-
es lakásnak az elosztása: amerikai
konyhás nappali + 1 szoba. 

Ár: 19,3 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/371-3718

Győrújfalun, új építésű környezetben,
Győrhöz közeli csendes részen eladó
95,2 nm-es, három szoba + nappalis,
amerikai konyhás ikerház. A nappali-
hoz 13,6 nm terasz tartozik. Saját, 556
nm-es telken fekszik. Nincs közös fal a
szomszéddal. Előnye, hogy külön bejá-
ratú, nincs szolgalmi út, nincs közös
bejáró a telekre.

Ár: 26,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban, 15 lakásos, új építésű társasház-
ban  27–61 nm-es lakások eladók. Ez a
61,54 nm-es lakás a földszinten találha-
tó, melyhez 7 nm-es terasz, valamint
243 nm-es kert tartozik. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 3 szoba.

Ár: 20,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban (Szi-
tásdomb), 42 nm-es, első emeleti, erké-
lyes, amerikai konyhás nappali + 1 szo-
bás, új építésű lakás eladó.

Ár: 14,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

UTOLSÓ PENTHOUSE
AKÁR 10+10-es CSOK-ra is!
Értékálló, igényes társasház
Szabadhegyen! Ez a 82 nm-es
lakás a második emeleten ta-
lálható, elosztása miatt kiváló
választás lehet nagyobb csalá-
dok számára is, hiszen az amerikai kony-
hás nappali mellett kialakításra kerül 2 há-
lószoba, de igény esetén még egy hálószo-
ba kialakítható! A lakás egyediségét a nap-
paliból megközelíthető, örök panorámával
rendelkező 19 nm-es erkély adja, melyről
gyönyörű kilátás nyílik Győr városára!

Ár: 31,2 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Sziget Belváros és Egyetem köze-
li részén 7+7 lakásos új építésű társas-
házban eladó 49,56 nm-es tetőtéri lakás
5,94 nm-es erkéllyel. Elosztását tekint-
ve az amerikai konyhás nappali mellett
1 külön bejáratú egész szoba és 1 fél
szoba kapott helyet.

Ár: 19,6 M Ft.
Venczel-Tóth Anita  0630/376-3718



26 / + / 2017. szeptember 1.

HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

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.

Felveszünk kiemelt bérezéssel
mû szak ve zetô, eladó, pénztáros, hentes,

bolti kisegítô munkakörbe kollégákat.
Gyedes ellátásban lévôk, megváltozott
mun ka ké pes sé gû ek és nyugdíjasok

jelentkezését is várjuk,
akár részmunkaidôsként is!

Gyakorlati lehetôséget kínálunk üzleteinkben
bolti eladó szakmát tanulók részére.

Sikeres szakmai vizsga után munkahelyi
lehetôség.

Idôszaki diákmunka lehetôséget kínálunk.
Partnerünk: Pannon-Work.

Jelentkezés helyben az üzletvezetônél
vagy fényképes önéletrajzokat

a munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: 2017. szeptember 1—7.

Pecsenyekacsa comb 1679 Ft
Pecsenyekacsa máj
fagy. 500 g, 718 Ft/kg 359 Ft
Pecsenyekacsa nyak 239 Ft
Pecsenyekacsa farhát 119 Ft

Libacomb 2790 Ft
Libazúza 840 Ft
Libaszív 390 Ft
Libafarhát 119 Ft

Friss pecsenyekacsa
„A” minôségû

899 Ft/kg

Friss libamáj

999 Ft/kg

OKÉ! Túró Rudi
23 g

Fehérboros
káposztakonzerv
810 gr, 197,53 Ft/kg

160 Ft/db

39 Ft/db

Kakaós
csiga 130 g

761,54 Ft/kg

Meggyes-pudingos 130 g, 607,69 Ft/kg 79 Ft

Sajtos rúd 120 g, 741,67 Ft/kg 89 Ft

99 Ft/db

A GYHG Nonprofit Kft. Rózsavölgyi Lász-
ló önkormányzati képviselő kérésére és
támogatásával, a háztartásokban felhal-
mozódott lom jellegű hulladékok elhelye-
zésére gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri
alkalommal, szeptember 9-én, szomba-
ton 8 és 16 óra között Győrben, az Arany
János Két Tanítási Nyelvű Általános Isko-
la udvarán. (Örkény István út 6. Bejárat a
kiserdő felől.) A hulladékok átvételére ki-
zárólag a gyűjtőhelyen van lehetőség. El-
helyezhető itt többek között elektronikai,
fém, műanyag, építési törmelék, bútorok,
berendezési tárgyak. Veszélyes hulladé-
kot a kihelyezett gyűjtőponton nem lehet
leadni. A hulladék lerakására a győri lako-
sok, a Győrben szemétszállítási díjat fize-
tők jogosultak. Jogosultságukat igazol-
hatják a hulladékszállítási díj befizetéséről
szóló számlával, akiknek pedig ilyen
nincs – mert a társasház közösen fizet –,
a korábban kiadott Győr Kártyával vagy
lakcímkártyával, illetve személyi igazol-
vánnyal érkezzenek.

A kihelyezett szelektív hulladékgyűj-
tés a rendőrség és a közterület-felügye-
let kiemelt biztosítása mellett zajlik.

A Győr-Szol Zrt. augusztus végéig biztosította a vízben tartózkodás biztonsá-
gos feltételeit az Aranypart I és az Aranypart II szabadstrandokon. Szeptember
1-jétől, a nyári szezon lezárultával mindkét szabadstrandon tilos a vízben tar-
tózkodás. A Győr-Szol Zrt. munkatársai a strandokról többek között a vízmély-
séget és a fürdési helyet jelző bójákat, az életmentő csónakokat és más esz-
közöket raktárba szállítják, a fürdőházat téliesítik és lezárják.

Útlezárásra kell számítani az Árpád úton,
a Tarcsay Vilmos utcai csomópontnál. A
szakemberek kicserélik az itt húzódó
csatornavezetéket, így az útfelújítással
együtt közel tíz napig zsákutca lesz az Ár-
pád út Kiss János utcától a Tarcsay ut-
cáig tartó szakasza. A csatorna cseréjé-
nek idején a vízellátás és a szennyvízel-
vezetés folyamatos lesz.

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

Feladat: A Magyar Vilmos Uszodában pénztárosi feladatok ellátása. Fel-
tétel: érettségi • büntetlen előélet, cselekvőképesség • jó kommuniká-
ciós készség • szociális érzékenység • együttműködési és konfliktuske-
zelési készség • pontosság. Előnyt jelent: pénztárosi gyakorlat.

Jelentkezési határidő: szeptember 11.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Mun-
ka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel az „uszoda-
pénztáros” jeligét.

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

Feltétel: Szakmunkás-bizonyítvány • egyetemes forgácsológépeken
szerzett gyakorlat. Előnyt jelent: 3324. szerinti vezetőüléses tar-
goncavezetői jogosítvány. Bérezés: megegyezés szerint.

Jelentkezési határidő: szeptember 11.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Mun-
ka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu.
A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „gépi for-
gácsoló” jeligét.

Álláshirdetés Álláshirdetés

pénztáros gépi forgácsoló

Kihelyezett
szelektív
hulladékgyûjtés
Marcalvárosban

szerző: pannon-víz
fotó: borsi viktória

Szakembereink a város és a térség
vízvezeték-hálózatának egyik fő ellátó
vezetékének, a keleti főnyomócsőnek
a Budapest–Győr vasúti fővonal alatti
átvezetését újították fel.

Ezen a 600 mm átmérőjű főnyomó-
csövön érkezik Szőgye vízműtelepről
az ivóvíz a megyeszékhelyre, az Erzsé-
bet ligeti víztoronyba. Maga a vezeték
jó állapotú nyomócsövekből áll. A ké-
nyesebb szakaszokon – itt, a vasút
alatti átvezetésnél is – megnövelt biz-
tonságra törekedtek a mérnökök. Ha-
sonló kényes szakasznak számít a Mo-
soni-Duna és a főútvonalak alatti átve-
zetés is. Ezeken a helyeken hegesztett
dupla acélvezeték húzódik, a védőcső

Csatornacsere
az Árpád úton

Zárják a szabadstrandokat

Befejezôdött a vízvezeték-felújítás
a mechanikai behatásoktól védi a nyo-
móvezetéket. Az acélvezetékek hosszú
idő után sajnos a korrózióra érzéke-
nyek. A hasonló kritikus szakaszok
többségét már felújítottuk, vagy kor-
szerű öntöttvas csövekre cseréltük. 

A felújítás során a vezeték kiásása
nélkül, csőbéleléses technológiával
dolgoztak a szakemberek. Ez a mód-
szer előnyösebb és gyorsabb az eddi-
gi befűzéses technikáknál, nem kell
nagyméretű munkagödröket ásni, két
akna között lehet dolgozni. A felújítás
alapos mechanikai tisztítással kezdő-
dött. Ezután egy műgyantával átitatott
tömlőt húztak a meglévő elöregedett
csőbe, majd a frissen befűzött bélést
gőz és levegő keverékével szilárdítot-
ták meg. A melegen befűzött műgyan-
tás tömlő a lehűlés és megszilárdulás
során belülről ráfeszült a régi vezeték-
re. Az eljárás a vízzáróságon kívül sta-
tikai megerősítést is ad a vezetéknek.
A felújítás után újabb ötven év problé-
mamentes üzemre számíthatunk. 

A munka befejezéseként mindkét ol-
dalon – a Kandó Kálmán és a Pusztasze-
ri úton – kicseréltük az elzáró szerelvé-
nyeket, úgynevezett csapózárakat, és a
dilatációt biztosító hosszmozgókat is.
Ebben a méretben egy korszerű kivitelű,
gömbgrafitos öntöttvas elzáró közel 400
kg súlyú. Az új vezetéket hétfőn éjszaka
helyeztük üzembe, így Adyváros és
Gyárváros fogyasztói ismét a megszo-
kott irányból juthatnak vízhez.



LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 53 nm-es határozat-
lan idejű bérlakást cserélnék hasonló,
kisebb bérlakásra. Érdeklődni lehet
telefonon: 06-70/214-9233.

Elcserélném nádorvárosi,
53 nm-es, 2. emeleti önkormányzati la-
kásomat nagyobb, polgári lakásra. Érdek-
lődni lehet telefonon: 06-20/397-9661

06-96/505-000

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, határozatlan idejű
bérleti szerződéses, teljesen felújított, fűtés-
korszerűsített lakást cserélne 40-45 nm-
es, 2 szobás, határozatlan idejű bérlemény-
re. Sziget, Újváros, Bán Aladár, Stadion,
Ipar utca kizárva. (Hirdetésszám: 381.)

Marcalváros I, 3 szobás, 53 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, új bejá-
rati ajtós és ablakos, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakást cserélne, 53-
60 nm-es, határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Gyárváros, Bán
A. utca kizárva. (Hirdetésszám: 382.)

Belvárosi 62 nm-es, 1+fél szobás,
komfortos, felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, erkélyes,
2–4 szobás, 62–70 nm-es, felújított, ha-
tározatlan-határozott bérleti szerződé-
ses bérleményre. Bán A. utca, valamint
szigeti, újvárosi, adyvárosi, sárási, gyár-
városi, Marcalváros I., szentiváni város-
részek kizárva. (Hirdetésszám: 379.)

Nádorvárosi 1 szobás, 37 nm-es,
komfortos, szépen felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne, 45–100 nm-es,
2–4 szobás, határozatlan-határozott idejű bér-
leti szerződéses bérleményre. Egyedi fűtés
előnyben. (Hirdetésszám: 384.)

Adyvárosi,2 szobás, 47 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, határozott idejű bér-
leti szerződéses, teljesen felújított, igényes
lakás, csendes környék, parkolási lehető-
séggel lakást cserélne 50–65 nm-es, 3
szobás, határozott-határozatlan idejű bér-
leti szerződéses bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Sárás kizárva. (Hirdetésszám: 385.)

Belvárosi, 4 szobás, 116 nm-es,
összkomfortos, teljesen felújított, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 2-3 szobás, 50–80 nm-es, határo-
zatlan-határozott bérleti szerződéses
bérleményre. (Hirdetésszám: 386.)

ÉPÍTŐANYAG

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

INGATLAN

Győrben szoba kiadó két di-
ák részére. Ár: 30.000Ft/fő + rezsi.
06-30/976-6688

Balatonfüreden 3 szintes nya-
raló vendégházzal, 1100 nm telekkel
eladó. 06-30/496-8030

Belváros szívében 2 szobás
téglalakás eladó. 20.490.000 Ft. 06-
70/940-4046

Győrben a Soproni úton,
szép környezetben, 2 szobás, felújí-
tott lakás kiadó 75.000 Ft/hó+rezsi-
vel. 06-20/927-7811

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

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

Budapest XIV., Nagy Lajos király
útja 212–214, 42 nm téglalakás el-
adó. 4. emelet. Ár: 25,9 M Ft. Tel: 06-
30/609-1110. www.ingatlan.com/
23548692

Győr, Horgas utca, 680 nm-es, la-
kóövezeti panorámás telek eladó. Ár:
14,9 M Ft. 06-20/950-3185. www.
ingatlan.com/23041650

Budapest XIII., 37 nm, felújított,
klímás, galériás garzon, igen jó köz-
lekedéssel eladó. Ár: 19,5 M Ft. Tel.:
06-30/378-1476. www.ingatlan.
com/23577811

Budapesten, V. ker. Nyugatinál
csendes utcában, szép, 40 nm-es tégl-
alakás eladó. Ár: 36,8 M Ft. Tel.: 06-
70/320-3911; 06-20/942-8542.
www.ingatlan.com/22523689

Bp. VIII., Kőris u. 27-ben, 43 nm-es,
3. em-i, felújított, 1,5 szobás lakás el-
adó. Összes rezsi 20 E Ft! Ár: 23,5 M
Ft. 06-30/574-2923. www.ingat-
lan.com/23711431

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

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

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

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

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítással.
Hívjon bizalommal: 06-70/707-5812. 

Kertek rendezését, fűka-
szálást, elhagyott kertek, telkek gon-
dozását, fakivágást, tuják nyírását válla-
lom. +36-20/517-2701

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

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés,

gurtnicsere
rövid határidővel. 

Tel.: 06-20/246-5724.

Lomtalanítást vállalok, elta-
karítom limlomját, ingyen elszállítom
felesleges holmiját. 06-20/996-7268

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

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

Villanyszerelési munkákat
vállalunk Győrben és környékén. Te-
lefonszám: +36-20/982-0435.

EGYÉB

Életjáradék szerződést
kötnék idős hölggyel vagy férfival.
Az ár természetesen megegyezés
alapján. 06-20/410-4305

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltása.
Nádorvárosban lakás kiadó. 06-
70/564-2280

ÁLLÁS 

A Kardirex Egészségügyi Központ
Egynapos Sebészeti Centruma gya-
korlattal rendelkező műtős szak-
asszisztenst keres. Fényképes
önéletrajzokat az alábbi e-mail-címre
várjuk: sas.eszter@kardirex.hu

CNC-gépkezelőket, for-
gácsolókat, CO2 hegesztőket,
darusokat (felülről vezérelt), üze-
meltető villanyszerelőket, gépla-
katosokat, targoncásokat, ková-
csokat keresünk győri munka-
helyre. 06-70/941-0185; 06-
70/911-0994 majsamunka@
indamail.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Napelemes rendszerek
hosszú távú kamatmentes GI-
NOP-hitelből, kazáncsere-pályá-
zat 40% támogatással. Horváth
Imre épületenergetikai szakértő.
06-70/608-5696. www.energe-
tikaipalyazatok-gyor.hu

Költöztetést, bútor-
szállítást vállalunk,
akár költöztető személyzettel,
Győr környékén. Tel.: 06-
70/335-5122. E-mail: attila-
szalo711@ gmail.com. Kami-
on méretei: hossza: 7,2 m;
magassága: 2,5 m; szélessé-
ge: 2,5 m; 45 m3.

Sírkőtisztítás, felújítás
Győr és vonzáskörzetében. Nyugdíja-
soknak kedvezmény. 06-30/622-
1053

Lomtalanítást vállalok
igény szerint, ingyen. Kőszegi Tibor.
Tel.: 06-30/212-4830.

Térkövezést, kerítés-
építést és teraszfedést válla-
lunk. Érdeklődni lehet: +36-
30/298-4711.

Kőműves és festési munká-
kat vállalok. Térkövezés, burkolások
stb. 06-20/517-2701

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

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
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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

2011. novemberi ezüst metál 
Suzuki SX4

elsô tulajdonostól (nô) 
60.000 km-rel. 

Irányár: 1.980.000 Ft

Megtekinthetô: Suzuki Molnár Gyôr, telefon: 30/343-5946

ELADÓ
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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!”

A HB Trockenbau Kft. az osztrák Kaefer támogatásával
lehetôséget kínál Önnek a gipszkartonszerelô szakma elsajátítására.

A tanfolyam elvégzése után azonnali munkalehetôség 
Ausztriában vagy Magyarországon.

Biztos munkahely, kiemelkedô bérezés.

 INGYENES
gipszkartonszerelô tanfolyam indul
Gyôrben azonnali munkakezdéssel.

Jelentkezzen most! +36-70/245-6744

• 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.
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PR-CIKK SPORT

San Franciscóból indult globális
kezdeményezéshez csatlakozott
tavaly városunk, s idén már há-
rom világcég támogatásával, im-
már második alkalommal rende-
zi meg a Park(ing) Dayt, vagyis a
II. Győri Parkoló Napot. S nem is
egy napot, hiszen szeptember
22–23-ig várják az érdeklődőket,
akik szeretnének rendhagyó
sport- és művészeti programo-
kon – például a Győri Filharmoni-
kus Zenekar koncertjén a mély-
garázsban – részt venni.

Városunk hagyományosan minden év-
ben kapcsolódik a fenntartható közle-
kedést népszerűsítő Mobilitási hét és
Autómentes nap programsorozathoz,

így van ez idén is. Ennek keretében
rendezik meg – az országban egyedül
– a II. Győri Parkoló Napot, melynek lé-
nyege, hogy a szervezők rámutassa-
nak, mennyi mindent lehet csinálni
egy parkolóban, ha ott éppen nem au-
tók parkolnak, s mennyi mindenre
használható az úttest, ha azon nem
kocsik száguldoznak: pihenni, lazulni,
kávézni, koktélozni, sportolni, fát ültet-
ni is lehet, valamint megismerni az al-
ternatív közlekedési lehetőségeket, ta-
lálkozni a város élsportolóival, beszél-
getni, jótékonykodni és bicajozni töb-
bek között – sorolta Tömböly Tamás,
a Győr-Moson-Sopron Megyei Keres-
kedők Érdekképviseleti Egyesületé-
nek (KISOSZ) elnöke. A szervezet a
győri önkormányzat megbízásából so-
rakoztat fel rengeteg programot a Du-

Szerelj a kedvenc foteledre négy kereket 
és gurulj le vele a hídról!

nakapu téren, a Móricz Zsigmond rak-
parton és a Kossuth hídon. „Szeret-
nénk felhívni a figyelmet a mozgás, az
egészséges táplálkozás és az alterna-
tív közlekedés fontosságára” – hang-
súlyozta Tömböly Tamás, aki a Ma-
gyar Kerékpárosklub győri szervezeté-
nek vezetője is. A bicikli a két nap fő-
szereplője lesz, a szervezőknek fontos
küldetése, hogy a reneszánszát élő
közlekedési eszköz előnyeit még töb-
ben felfedezzék.

A napokat tematizálták, pénteken
a sport, szombaton pedig a művésze-
tek kerülnek előtérbe. Elsőként győri
általános iskolások foglalják el a rak-
partot, hogy tornaórán vegyenek
részt a rendhagyó környezetben. Szá-
mos sporteszköz és pálya áll majd

rendelkezésükre, illetve csatlakoznak
a már említett győri sportolók is. Szin-
te az összes sportágat képviselik, ott
lesznek többek között az Audi ETO KC
kézilabdás lányai, az ETO FC labdarú-
gói, érkeznek futsalosok és a GYAC
összes szakosztályából is jönnek,
hogy együtt sportolhassanak az ér-
deklődőkkel. A tornaórák után be le-
het ugyanis csatlakozni. „Szeretnénk
városunk teljes sportéletét bemutatni,
a jégkorongozók görkorcsolyában tar-
tanak edzést, és még trial kerékpáros,
jet ski és flyboard bemutató is lesz” –
árulta el a szervező. A napot az Intim
Torna Illegál zárja a Dunakapu téren,
a 20 órakor kezdődő koncertjével.

Szombaton a győri művészeti in-
tézmények képviselőivel találkozhat-
nak a Park(ing) Dayen részt vevők úgy,

ahogy eddig nem. „Aki profi, az min-
denhol profi, ezért most nem egy szín-
pad lesz a  terepük: például a Győri
Balett tagjai a Kossuth hídon táncol-
nak majd, a Győri Nemzeti Színház
színészei számos flashmobbal készül-
nek, a Győri Filharmonikus Zenekar
pedig a Dunakapu téri mélygarázsban
ad kétszer 20 perces mini koncertet,
Berkes Kálmán vezényletével. Mala-
sits Zsolt győri festőművész a rakpar-
ton 16 részből álló óriásfestményt al-
kot, s ebben bárki segíthet neki. Ezt
délután összeállítjuk, ez lesz az egyet-
len alkalom, amikor a közönség egy-
ben láthatja a művet, amit a későbbi-
ekben jótékony célra ajánlunk fel” –
fejtette ki Tömböly Tamás, milyen mű-
vészeti kavalkádra számíthat a közön-

ség. Természetesen aznap is lesznek
sportprogramok, például kerékpáros
felvonulás és számos extrém lehető-
ség: a Kossuth hídra mobil mászófa-
lon juthatnak fel a jelentkezők, ahol
több látványos bemutatóval is készül-
nek: Európa-bajnok győri légtorná-
szok, a Duo Estrellas mutatja meg, mi
mindenre képesek két kötéllel, s a nap
egyik fő attrakciója egy gurulási ver-
seny lesz. Erre kézzel épített jár-
művekkel lehet nevezni, ami-
ken nem engedélyezett sem-
miféle járműipari eszköz, a
kerekeket kivéve. „Szerelj
a kedvenc foteledre négy
kereket és gurulj le vele
a hídról! – ezzel a mottó-
val várjuk a jelentkező-
ket, akiknek a fantáziá-
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jukra bízzuk, hogy milyen eszközzel
próbálják majd bevenni a kanyart” –
mondta el a szervező, aki hozzátette,
a rendezvényt több szponzor is támo-
gatja a cél elérésében. „A három leg-
fontosabb együttműködő támoga-
tónk – a Nemak Győr Alumíniumöntö-
de Kft., a Dana Hungary Kft. és a Me-
lecs EWS GmbH Magyarországi Fiók-
telepe – számára szintén fontos a kör-
nyezetvédelem és a fenntarthatóság,
hogy városunk továbbra is élhető le-
gyen” – hangsúlyozta. A rendezvén-
nyel jótékony célt is képviselnek, az
ételekre és az italokra felajánlott ösz-
szeggel a Magyar Gyermekmentő
Alapítvány győri egységét támogatják.

A felsoroltakon túl még rengeteg
meglepetéssel készülnek a szervezők,
érdemes tehát megnézni, mi mindent
lehet csinálni egy parkolóban. A szom-
bat estét közös táncolás után a
Memphis Moon és a Mystary Gang
zenekarok zárják a Dunakapu téren.

A rendezvény a Kerékpáros és par-
kolási infrastruktúra-fejlesztés Győr-
ben című projekt keretében, az Euró-
pai Unió támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinan-
szírozásával valósul meg. (x)

A programokra regisztrálni,
illetve segítônek jelentkezni 
a facebook.com/
parkingday.gyor oldalon lehet.
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• 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!

szerző: havassy anna katalin
fotó: o. jakócs péter

Az új évad rajtja előtt néhány nappal tartotta
meg szezonnyitó rendezvényét a Győri Audi
ETO KC a Dunakapu téren. Itt mutatkoztak be
hivatalosan a szurkolóknak az új lányok, akik-
kel a cél mi más lenne, mint megnyerni a le-
hető legtöbb mérkőzést és kupát.

A zöld-fehér szimpatizánsok lelkesen várták a kez-
dést, ahol elsőként dr. Bartha Csaba, a klub elnöke
beszélt a jövőről. A cél természetesen nem lehet
más, mint a magyar bajnoki cím mellett a Magyar
Kupa visszahódítása, valamint BL-címvédőként
alapvető célkitűzés a négyes döntőbe kerülés. A
klubvezető kiemelte a zöld-fehérek népes szurko-
lótáborát is, akik elhivatottságukról és lelkesedé-
sükről nemegyszer tanúbizonyságot tettek. Amb-
ros Martín vezetőedző magyarul kezdte a nyilatko-

zatát, majd rátért, hogy a felkészülés vége felé jár-
nak, lépésről lépésre haladnak, és a végén szeret-
nének mindent megnyerni. A zöld-fehérek csapat-
kapitánya, Görbicz Anita elmondta, valóban voltak
nehéz napok a felkészülés során, de ezek is csak
erősebbé tették a csapatot, amely sikerre éhes. A
Győri Audi ETO KC új igazolásai közül a tapasztalt
német beálló, Anja Althaus nagyon örül, hogy itt le-
het Győrben, és megköszönte a fantasztikus fogad-
tatást. Hangsúlyozta elszántságát, s szeretné min-
denkinek bebizonyítani, nem véletlenül igazolt a
zöld-fehérekhez.

A szurkolóknak is bemutatkoztak az ETO új lányai
Soha nem volt még a győrieknek dán légiósa, An-

ne Mette Hansen az első, aki rögtön megküzdött a
nyári kánikulával. Elmondta, hogy szeretne bizonyíta-
ni, a csapat céljait szolgálni a tudásával, és reméli, Dá-
niában is büszkék rá. Stine Oftedal már rengeteg ki-

váló eredményt tudhat maga mögött, ám a klubsike-
rek eddig elkerülték. A norvég irányító maradandót
akar alkotni zöld-fehér mezben, s kiemelte a csapat-
egységet is. Számít nehézségekre is, de biztos benne,
hogy ezeken közös erővel gyorsan túllendülnek majd.
A céltudatos fiatal szélső, Fodor Csenge tudja, hogy
hatalmas lehetőséget kapott azzal, hogy szerződést
ajánlott neki a Győr. Önmagának és azoknak is bizo-
nyítani akar, akik bizalmat szavaztak tehetségének. 

Nem lehet kihagyni azt az öt fiatal játékost sem,
akiknek a klub az új szezonra profi szerződést aján-
lott: Afentaler Sára, Binó Boglárka, Pál Tamara, Szi-
lovics Fanni és Varga Emőke már bizonyított a júliu-
si Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon (EYOF), ahol
az aranyérmes csapat meghatározó tagjai voltak.
Sőt, a nemrégiben megrendezett, korosztályos kon-
tinensviadalról bronzérmet hoztak a városba.

A bemutatkozástok végén a szurkolók végre újra
személyesen is találkozhattak a kedvenceikkel, renge-
tegen kértek autogramot, közös fotót, s a lányok sok-
sok személyre szóló ajándékot kaptak. Megint látszott:

a győri szurkolók imádják a csapatot. Ebben a kelle-
mes zűrzavarban sikerült Tomori Zsuzsannát megszó-
laltatnunk, aki a Győr+ Médiának elmondta: „Nagyon
jól vagyok, köszönöm, a lábam tökéletes. Az alapozás
után fáradt vagyok, de élvezem, hogy minden mozgást

fájdalom nélkül csinálhatok. Várom, hogy a rengeteg
munka, amit végeztünk, kamatozzon. Októberre – ami-
kor indul a BL – már százszázalékosak leszünk!”

Tomori Zsuzsinak a nyár is tartalmasan telt, be-
lefért a nyaralás, a pihenés, és természetesen az
EYOF-on is tiszteletét tette: megnézte a csapattár-
sai mérkőzéseit. „Minél több sportágat szerettem
volna megnézni, nagyon komoly volt a pezsgés, ami
itt volt a városban az EYOF alatt. Akár a Belvárosba,
akár a sportkomplexumokba mentünk, hihetetlen
jó volt minden. A kézilabdacsapatba sok győri volt,
úgyhogy mondhatjuk „itthon hagyták” a kupát.

A világklasszis játékosnak nagy álma teljesült azzal
az elmúlt szezonban, hogy megnyerték a BL-t, de az ét-
vágya semmit sem csillapodott, szerencsére: „Annyira
jó álom volt a BL, hogy még egyszer szeretném átélni.
Plusz motivációt adott, nem megelégedettséget. Sze-
retném újra megnyerni, szeretnék egy egészséges sze-
zont végigcsinálni. Úgy néz ki, ezek a kis lépcsőfokok áll-
nak, nagyon remélem, hogy most nem fogok az utolsó
kettő előtt elbukni” – zárta az ETO meghatározó tagja.
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vidrauszoiskola.huÔszi úszótanév kezdése
a Vidra Úszóiskolában!
A győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízi torna) 
kezdőknek és haladóknak.

Az úszófoglalkozások
a győri Aqua-, Magyar Vilmos-, Móra
és Sátoros Uszodákban történnek.

Időpontok: hétfőtől péntekig 16:00–20:00 
között uszodánként különböző beosztásban.
Részletek a honlapon: www.vidrauszoiskola.hu

Beiratkozás: 2017. szeptember 15-én 
pénteken, a győri Sátoros Fedett
Uszodában 15:00–18:00 óráig.

Érdeklődés, jelentkezés:
Kovács Aliz 06-70/947-9409
Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064

Úszás: erő, egészség, edzettség.

Szeretettel várunk minden
régi és új tanítványunkat!

PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben

SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a 06-30/553-4328 
és a 06-70/422-2599-es számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia,

a betegségek okai,
holisztikus kezelés, metafizika,
különféle meditációk, ezotéria,

csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora
Dr. Kovács József

A múlt hétvégén a labdarúgó NB II 6. for-
dulójában a Békéscsaba vendégeske-
dett Győrben. Jobban játszott az ETO az
első félidőben, hiszen a győriek uralták
a középpályát. Magasföldi szabadrúgás-
ból kétszer is veszélyes volt a vendég ka-
pura, gólt mégsem sikerült szereznie.
Hozzá kell tenni, hogy a lila-fehérek ka-
pusa rendesen lehúzta a rolót: Erdélyi
próbálkozásait is folyamatosan hárította.
A második játékrész elején a vendégek,
egy szerencsés találatnak köszönhető-
en, átvették a vezetést – Mészáros földre
fejelt labdája pattant a kapuba, ezzel be-
állította a 0–1-es végeredményt.

„Sok újdonságot nem tudok mon-
dani, amíg ugyanabban a mederben
járunk, ez fog velünk történni. Elöl
akármit csinálhatunk, ha hátul hozzuk
a szokásos hibákat, ez nem vezet
eredményre. Hiába hajtunk és küz-
dünk, ez nem lesz elegendő. Saját ma-
gunkat okolhatjuk, hogy nem szer-
zünk pontokat. Csapatként kerültünk
ebbe a gödörbe, csapatként is fogunk
kimászni belőle” – mondta a mérkő-
zés után Bekő Balázs, az ETO edzője.

A 7. fordulóban a győriek a Vác ott-
honában javíthatnak.

Több kell
a gyôzelemhez
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