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FOGADÓÓRA. Rózsavölgyi László, Marcalvá-
ros II önkormányzati képviselője, következő fo-
gadóóráját szeptember 19-én, kedden 16 óra-
kor tartja az Arany János Általános Iskola
könyvtárában. (Örkény István u. 6.)

Idén is megtartotta Borsodi Napját a Borsodi Cégcso-
port. „Jók vagytok, köszönöm nektek!” – kezdte  ifj.
Borsodi László. A mintegy 240 résztvevő az ügyvezető
igazgató szerint is kiváló csapatot alkot, mindennap
jó együtt dolgozni a kollégákkal, hiszen a felmerülő ne-

Dolgozói napot tartottak a Borsodiban
Nyugdíjtanácsadó napot rendez az Országos Nyug-
díjbiztosítási Főigazgatóság és partnere, a Pensions-
versicherungsanstalt, szeptember 20-án 9-16 óráig
a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Csa-
ládtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztályán
(Szent Imre u. 6.). A szervezők a rendezvényt azoknak
ajánlják, akik Ausztriában és hazánkban is dolgoztak,
illetve egyéb jogcím alapján szereztek/szereznek
osztrák és magyar nyugdíjjogosultságot. A tanács -
adó napon az érdeklődők személyre szóló tájékozta-
tást kaphatnak a nyugdíjjogosultságról, a nyugdíjba
vonulás feltételeiről, az ügyintézési teendőkről, illetve
folyamatban lévő nyugdíjügyről is. A rendezvényen a
tájékoztatás ingyenes. A rendezvényre előzetes re-
gisztráció szükséges a +36-1/270-8108-as telefon-
számon, vagy a konzultacio@onyf.hu e-mail címen.

Magyar—osztrák nyugdíj-
tanácsadó napot tartanak

Ha valaki nincs tisztában például azzal, hogy a tár-
sasházban hova szabad vagyonvédelmi rácsot fel-
szerelni, hol lehet a kerékpárt tárolni, hova lehet ki-
tenni a virágot, az most a helyi katasztrófavédelmi
kirendeltség nyílt napjain választ kaphat. Bizonyta-
lan a lakását érintő tűzvédelmi kérdéssel kapcsolat-

Biztonságban a társasházban
ban? Ne várja meg, amíg a tűzoltók mennek ki el-
lenőrizni, vegyen részt a három nyílt nap valamelyi-
kén, és tegye fel kérdését szeptember 18. és 20. kö-
zött, naponta 10-től 16 óráig várják az érdeklődőket
a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltségen, a Mun-
kácsy Mihály u. 4. szám alatt.

hézségeket nem problémának, hanem megoldandó
feladatnak tekintik. Kihívások pedig mindig lesznek,
de a társaság képes úrrá lenni azokon. Ifj. Borsodi
László elmondta: a 2015-ös rendkívül gyors növeke-
dést 2016-ban megismételte a cég, idén tudatosan
próbáltak visszafogni a tempóból. Ez azt jelenti, hogy
a megrendelések a tervek szerint alakulnak, az árbe-
vétel és az eredmény az elképzelésekhez igazodik. A
piac  folyamatosan változik, a vevői igények növeked-
nek, a határidők rövidülnek, ám ehhez a folyamatok
optimalizálásával alkalmazkodik a társaság.  Termé-
szetesen a céget vezető ifjú Borsodiak, Horváthné
Borsodi Mónika és Borsodi László ezúttal sem feled-
keztek meg a vállalkozás alapítóiról, édesapjukról és
édesanyjukról, akik nélkül nem jöhetett volna létre a
„fémes jövőt” építő társaság.



mennek a területre, ahol elvégzik a
helyszíni méréseket.

Megtudtuk, folyamatosan
csökken a szankcionálások száma,
azonban bőven akadnak parlagfü-
ves területek az egész megyében.
Magyarországon tizenkét éve vé-
geznek hasonló légi felderítéseket
és az évek alatt felére csökkent a
fertőzött területek száma.

Győr-Moson-Sopron megye
kétharmadán hajtottak végre par-
lagfű légi felderítést – mondta el ér-
deklődésünkre Bakody Attila, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal Élelmiszerlánc-bizton-
sági és Földhivatali Főosztály Föld-
hivatali Osztály főosztályvezető-he-
lyettese. Kiemelte, legtöbb eset-
ben a biogazdáknál észlelhető na-

gyobb területen parlagfű, ők
ugyanis nem végzik megfelelően a
gyomnövény fizikai irtását. Leg-
többször a friss építkezéseken, be-
ruházásokon jelenik meg a gyom-
növény. Ezeken a helyeken meg-
bolygatják a talaj szerkezetét egy-
egy kivitelezés kezdetén, így a szél
segítségével hamar megjelenik a
parlagfű a területen.

Megyénk nem nevezhető erő-
sen fertőzöttnek. A nyári meleg
nem kedvezett a parlagfű-fertő-
zöttségnek, inkább a csapadéko-
sabb időjárás idején számolha-

tunk fokozott veszéllyel – árulta el
Szemerics Attila, agrárügyi és kör-
nyezetvédelmi főosztályvezető.

Hozzátette: kismértékben
csökkent a megyében a fertő-
zöttség mértéke, ez köszönhető
a gazdák hatékony munkájának,
hiszen jobban odafigyelnek a kör-
nyezetükre, illetve az időjárási vi-
szonyok is kedvezően alakultak.

Megtudtuk: évről évre ugyan-
azokon a területeken észlelnek
parlagfüvet. Ezeken a részeken
nagyobb odafigyelésre volna
szükség a tulajdonosoktól.

A felmérés idén is sikeres volt. A
téti járásban 20 hektár gyomnö-
vényt találtak napraforgótáblákban
és szójaföldeken. A győri járás terü-
letén csak öt hektáron fedeztek fel

parlagfüvet, szintén
napraforgóban. A
mosonmagyaróvári
járásban 5 hektárt
találtak szójában,
míg a soproni járás
területén 8 hektárt
olajtökföldeken. A
parlagfűfoltok hely-
színi, terepi felméré-

se, jegyzőkönyvek elkészítése a na-
pokban zajlik. Ezt követően töltik fel
a Parlagfű Információs Rendszerbe.
Idén július 1-től kezdődő terepi fel-
derítések következményeként, a
hatósági eljárások folyamatosak,
és több esetben be is fejeződtek.

Akár 5 millió forintos növényvé-
delmi bírságra is készülhet az, aki
nem irtja ki a saját tulajdonában ál-
ló földterületen a parlagfüvet. Me-
gyénk külterületein átlagosan 50
és 150 ezer forintos bírság a jellem-
ző, belterületeken 100 ezer és 750
ezer forint közötti ez az összeg.

szerző: rozmán lászló
fotó: marcali gábor

Száz méter magasból is ki-
szúrják a parlagfüvet és
szankcionálják a gondatlan
tulajdonosokat. A múlt hé-
ten Péren jártunk, onnan
szállt fel az a helikopter,
aminek segítségével a fer-
tőzött területeket kutatták
fel a szakemberek.

Rendhagyó helyszínen – a péri rep-
téren – tartottak sajtótájékoztatót
múlt csütörtökön. A Győr-Moson-
Sopron Megyei Kormányhivatal
feladat és hatáskörrel rendelkező
főosztályainak júliustól a vegetáció
végéig folyamatosan ellenőriznie
kell a külterületek parlagfűmentes-
ségét. A hatékonyság érdekében,
a hagyományos helyszínelésen kí-
vül, már hatodik éve helikopteres
légi felderítést is végeznek. A terü-
letek parlagfű-fertőzöttségét az
Országos Rendőr-főkapitányság
Légirendészeti Parancsnokság he-
likopterével végezték.

Éltünk a lehetőséggel és fotós
munkatársunkkal mi is felszálltunk
– kíváncsiak voltunk, hogyan zajlik
a gyakorlatban ez a folyamat. Ez a
speciális légi felderítés a leggyor-
sabb és leghatékonyabb mód a
parlagfüves területek felkutatásá-
ra és a későbbi szankcionálásra. A
helikopterben a pilótán kívül két
szakember tartózkodik – egy nö-
vényvédelmi felügyelő és egy föld-
hivatali mezőgazdász. Mikor egy
parlagfűvel fertőzött területet ész-
lelnek, akkor megállnak felette a lé-
gi járművel és rögzítik a koordiná-
tákat, majd napokkal később ki-
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Helikopteres felderítés
segíti megyénkben
a parlagfüves területek
feltérképezését

Helikopterrôl kerestük
a parlagfüvet

A téti járás a legfertôzöttebb a megyében
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Kamara már a Facebookon is!

A KAMARA
MINDENKIÉ
PROGRAMAJÁNLÓ — GYÔR

VILLANYSZERELÔK, 
VÍZSZERELÔK,
FIGYELEM!

ÉPÍTÔIPARI
VÁLLALKOZÓK-
NAK, MAGÁN-
ÉPÍTKEZÔKNEK,
KÖZÖS 
KÉPVISELÔKNEK! 

Tudjon meg többet Csermely Gábortól,
hogy pénzéhez jusson! 
• Építési problémák, gyakorlatok
• Építési napló, pótmunka-többletmunka,

szerzôdésmódosítás, szerzôdésbontás,
teljesítménynyilatkozatok

• Átadás-átvétel
• Bankgarancia-lehívás tapasztalatai
• A vitarendezés lehetôségei
Szeptember 19.

Bôvebb információ: +36 20 430 9024
és 20/322-4869

FRISS INFORMÁCIÓK, 
BIZTOS FORRÁSBÓL

Jelentkezzenek az országos névjegyzékbe!
2017. szeptember 1-én lépett hatályba 
a jogszabály. A kormányablakoknál 
intézhetô akár elektronikusan is.

A kamarai ügyfélszolgálat Gyôrben: 
+36 96 520 202

• Kamarai Kommunikációs Klub indul
Szeptember 18.

• Tájékoztatók a munkaerô megtartásának
eredményes módszereirôl
Szeptember 27.

• Tájékoztató a közös költség
megállapításának, behajtásának
változásairól.
Szeptember 21.

• Gépipari szakmai út Brnóba
Jelentkezés szeptember 29-ig

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A győri Audi Hungaria Zrt. egy Audi A4 Avant
típusú gépjárművet ajándékozott a Győri
Mentőszolgálatnak. Az autó kulcsát hétfőn
dr. Knáb Erzsébet, a vállalat személyügye-
kért felelős igazgatósági tagja az Országos
Mentőszolgálat képviselőjének, dr. Lórántfy
Mária regionális igazgatónak adta át.

Az Audi beteget nem tud szállítani, gyorsasága mi-
att azonban a mentőorvos gyorsabban a helyszínre
ér, mint egy mentőautóval, s adott esetben életet is
menthet, mivel műszerezettsége megfelel egy ro-
hamkocsiénak. „Nagyra becsüljük a mentőszolgá-
lat munkáját, és bízunk benne, hogy ezzel az autóval
hatékonyan segítjük a mentőegységek gyorsabb ki-
szállását” – fogalmazott Knáb Erzsébet.

Az Audi A4-et, mely 150 lóerős, automata váltós,
tempomattal és navigációs rendszerrel felszerelt, fő-
ként kiemelt feladatokhoz, súlyos állapotú betegekhez
fogja küldeni a mentésirányítás. Egy 12 órás szolgálat

A kormány támogatja az 1-es
számú főút likócsi körforgalom–
Ipar út csomópont közötti sza-
kasz 2×2 sávos fejlesztésének
megvalósítását – tette közzé a
Magyar Közlöny legutóbbi szá-
ma. Mindez jó hír a Likócson
élőknek és az Audi Hungaria Zrt.
dolgozóinak, akik munkába me-
net vagy jövet gyakran kénysze-
rültek autóikkal az araszolásra –
mondta el Simon Róbert Balázs
győri országgyűlési képviselő, a
megyei fejlesztések miniszteri
biztosa.

Az iskolák fejlesztésére 2 milliárd 800 millió
forint érkezik a Győri Területi Központba.
Győrött hét oktatási intézmény újul meg
532 millió forintból.

Magyarországon 400 településen összesen 527 is-
kola újulhat meg – ismertette az országos adatokat
Simon Róbert Balázs győri országgyűlési képviselő,
a megyei fejlesztések miniszteri biztosa.

Kara Ákos államtitkár, országgyűlési képviselő arra
hívta fel a figyelmet: a kormány teljesíti ígéreteit. Kidol-
gozta a pedagógusok életpályamodelljét, s a bérek
rendezését is abban az ütemben hajtja végre, amelyet
alapos, szakszerű előkészítő munka után felelősen
megígért. Kara Ákos szerint Győrben hagyományosan
jó iskolák és szakmai közösségek működnek. „Borkai
Zsolt polgármesterrel és képviselőtársammal is azon

Audival érkezik a segítség 

ideje alatt akár 5-7 feladat ellátása várható. „A Győri
Mentőszolgálat egységei évente 18-20 ezer esetet lát-
nak el” – mondta el dr. Lórántfy Mária, az Országos
Mentőszolgálat regionális igazgatója, aki reményét fe-
jezte ki, hogy nincs már messze az idő, amikor zöld-
mezős beruházás keretében, új otthonba költözhet-
nek a jelenlegi, egykori munkásőr-laktanyából.

Kétsávosítanak az 1-es fôúton
Győrben, az Audi-gyár körül

megépített keleti iparterület kö-
rüljárását biztosító közút (ún. „kis
elkerülő”) átadása 2012-ben
megtörtént. Az új út átadásával a
gyár dolgozói forgalmának jelen-
tős része az új útszakaszra terelő-
dött át. A forgalom átrendeződé-
se és a gyárbővítés miatt a reggeli
és délutáni műszakváltás idején
kialakuló csúcsforgalomban je-
lentős torlódások alakulnak ki.

A terv a meglévő 1. sz. főút
2x1 sávról 2x2 sávosra történő
szélesítését tartalmazza, egy ki-

Megújulnak a tankerület iskolái

lométeren. Kiépítenek egy kör-
forgalmat a Dohány utcánál,
melybe becsatlakozik egy direkt
ág Győr felől, az 1. sz. főútról, egy
új, az Iparcsatorna feletti hídon
keresztül. Az 1. sz. főúton a meg-
lévő hidat elbontják, helyére új
kerül, a Tóth László utca felett.
Felújítják a Dohány utcát 557 mé-
ter hosszban, kialakítanak még
egy felhajtó ágat az 1. sz. főútra,
a Dohány utca felől. 

A munkálatok 2018 és 2020
között valósulnak meg, a teljes
költsége 2,5 milliárd forint.

dolgozunk, hogy az iskolák magas színvonala tovább
növekedjék, legyenek meg a feltételei a korszerű neve-
lő-oktató munkának” – fogalmazott az államtitkár. Ám
nem csupán a megyeszékhely intézményei számíthat-
nak a támogatásra, a győriek mellett két vidéki iskola,
a tápszentmiklósi és a veszprémvarsányi is pályázati
pénzben részesült, mondta el a képviselő. 

Blazovicsné Varga Marianna tankerületi igazga-
tó arról adott tájékoztatást, hogy az elnyert pénzt az
intézmények főleg homlokzati munkálatokra, nyílás -
zárók cseréjére, tornaterem és sportpálya felújítá-
sára, a vizesblokkok komplex felújítására, az elekt-
romos hálózatok korszerűsítésére, új helyiségek ki-
alakítására használják fel. A győri iskolákban a mun-
kálatok jövő szeptemberre készülnek el, a felújítá-
sok nem zavarják a tanév rendjét, hangsúlyozta a
tankerület vezetője.
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AKTUÁLIS OKTATÁS

Diploma:
jól vizsgázott
a segítô program

Tématámogatás. Készült Magyarország kormánya támogatásával. 

forrás: mw

EREDMÉNY. Visszakapják első sikeres közép-
vagy felsőfokú komplex nyelvvizsgájuk árát jövő
évtől a 35 évnél fiatalabbak, a 34.500 forintig
terjedő kedvezményt nem csak a felsőoktatás-
ban tanulók, hanem bárki igénybe veheti. A kor-
mány azután döntött így, hogy időközben lezá-
rult a Diplomamentő Program, amelyben
6.363-an tanultak nyelvet és vizsgáztak sikerrel.
Viszont továbbra is diákok tízezrei maradtak a
diplomájuk nélkül, mert nem szerezték meg a
végzettséghez szükséges nyelvvizsgát, 2006
és 2013 között nagyjából ötvenezren jártak ha-
sonló cipőben. Az Oktatási Hivatal adatai sze-
rint 2014-ben 8.500-an, 2015-ben 9.354-en,
tavaly pedig 11.708-an nem vehették át a dip-
lomájukat, nyelvvizsga hiánya miatt. Az ada-
tokból kitűnik, hogy a bajbajutottak száma év-
ről évre magasabb, és rövidesen újra eléri az
ötvenezret. Árnyalja a képet, hogy 2020-tól
már felvételi követelmény lenne a középfokú
nyelvvizsga.

Korábban Rétvári Bence és Palkovics
László államtitkárok úgy vélekedtek, hogy
a nyelvtanításról az iskolának kell gondos-
kodnia, és a közoktatás alkalmas arra,
hogy a tanulókat eljuttassa a középfokú
nyelvvizsgáig. A közelmúltban nagyjából
17 ezer gyerek bevonásával országos fel-
mérés indult a középiskolások nyelvtudásá-
nak feltérképezésére, ez alkalommal meg-
kérdezik a diákok, a szülők és a tanárok vé-
leményét is. A szaktárcáknak jövő év június
30-ig stratégiát kell alkotnia az iskolai
nyelvoktatás 2018–2027 közötti fejleszté-
sére. A nyelvvizsgázók között legtöbben
húsz év alattiak, és az angol nyelvet a né-
met követi a népszerűségi listán.

forrás: mw
fotó: shutterstock

Ismét magasabb fizetésre
számíthatnak 2017 szep-
temberétől a pedagógusok,
akkor fejeződik be ugyanis
a 2013-ban beígért béreme-
lés újabb üteme.

OKTATÁS. Az elmúlt évtizedek
egyik legjelentősebb pedagógus-
bér-fejlesztése folytatódik szeptem-
berben, az érintettek hét–tízezer fo-
rinttal magasabb fizetésre számít-
hatnak. A pedagógusok bére az el-
múlt néhány évben átlagosan öt-
ven százalékkal emelkedett. 2010-
ben, amikor a jelenlegi kormány át-
vette az ország vezetését, a peda-
gógusok anyagi és erkölcsi elis-
mertsége igen alacsony volt. Ép-
pen ezért a pedagógusok voltak az
elsők, akiknek életpályamodellt és
átfogó, többéves béremelési prog-
ramot indított a kabinet. Hét évvel

Harminc százalékkal nôtt a pedagógus szakra jelentkezôk száma

Újra emelkedik a pedagógusok bére
ezelőtt egy húsz éve tanító, főiskolai
végzettségű pedagógus bruttó
149 ezer forintot keresett, míg az
idei év végére a fizetése bruttó 301
ezer forint lesz. A béremelés érinti
az óvónőket, az óvodapedagóguso-
kat, a logopédusokat, a fejlesztő pe-
dagógusokat, a felsőfokú végzett-
ségű bölcsődei nevelőket, valamint
a területi gyermekvédelmi szakszol-
gálatnál dolgozó örökbefogadási
tanácsadókat is.

A fizetések rendezése hatással
van a pályaválasztásra is. Ma már
egyre több fiatal dönt a pedagógus
pálya mellett. Egy fiatal, pályakezdő,
főiskolai végzettségű óvodai peda-
gógus, vagy pályakezdő, főiskolán
tanult bölcsődei nevelő bruttó bére
is emelkedett, méghozzá hatvan -
ezer forinttal. Valószínűleg a bér-
emeléseknek is köszönhető, hogy
rövid idő alatt harminc százalékkal
nőtt a pedagógus szakra jelentke-
zők száma. Ez azt is jelzi, hogy egyre
többen látják kiszámíthatónak, von-

zónak a pályát. Palkovics László ok-
tatási államtitkár korábban azt
mondta: 2013 és 2016 között öt -
ezerrel nőtt a tanárok száma. Hozzá-
tette: a kormány folyamatosan kor-
rigálja a korábban bevezetett bolog-
nai rendszert, amely hozzájárult a
szaktanárok hiányához. Ismertette,
hogy 2010-hez képest 552 milliárd
forinttal többet költ a kormány okta-
tásra, jövőre a köznevelés mintegy
71 milliárdos többletet kap.

A 2012-es esztendőhöz képest
jövőre 315 milliárd forinttal több jut
a pedagógusok béremelésére,
amellyel a kormány azt szeretné el-
érni, hogy a tanítók és tanárok
megbecsülést, a diákok pedig
jobb minőségű oktatást, verseny-
képes tudást kapjanak. Maruzsa
Zoltán köznevelési helyettes állam-
titkár azt mondta, kibővítenék a ne-
héz körülmények között végzett
munkáért járó, eddig kizárólag te-
rületi alapon biztosított pótlékot a
pedagógusok körében.

Tanulási nehézség? Van megoldás!
forrás: mw

NEVELÉS. Sokkal nagyobb segítséget kapnak a jö-
vőben a beilleszkedési, tanulási, magatartási (BTM)
nehézségekkel küzdő gyerekek. A több tízezer fiatalt
érintő problémákat megpróbálják teljesen felszámol-
ni. Szeptembertől a védőnők már hároméves korban
megkezdik azt a szűrést, amit korábban ötéves kor-
ban indítottak el. A szakmai szervezetek 10 évet vár-
tak a módosításra, amely pont azt akadályozza meg,
hogy az érintett gyermekek kilátástalan helyzetbe
jussanak – értékelte a változásokat Mosányi Emőke,

a Fővárosi Pedagógiai Szolgálat főigazgatója. Az
ügyben már konkrét tapasztalatok vannak. Hozzátet-
te: „ha időben adjuk meg a segítséget, ezek a prob-
lémák nem fognak egymásra rakódni, fokozódni, így
nem fordulhat elő, hogy behozhatatlan lemaradással
kell szembenéznünk, amikor már rákényszerülünk a
mentesítésre, amivel valójában semmit nem oldunk
meg”. A minél korábbi beavatkozással azt szeretnék
elérni a jövőre nézve, hogy a nehézséggel küzdő
BTM-tanulók esetében szükségtelenné váljon a
mentesítés problematikája – mondta Mosányi Emő-
ke. Hozzátette: a gyermekeknek zsákutca volt a tan-

tárgyi felmentés rendszere. A továbbtanulásnál a
szakmaválasztás szintjén is nehéz helyzetbe kerül-
nek. Kevés olyan képzés van, ahol például a számo-
lási készségre nincs szükség. A szakképzések terén
is meg van határozva, hogy milyen osztályzatokat kell
vinni. Akinek nincs osztályzata egy szükséges tárgy-
ból, az nulla pontot visz, túljelentkezéskor nem fogják
felvenni arra, amire szeretné. „Nem az a célunk, hogy
a gyerekek leérettségizzenek, hanem az, hogy az
életben ők teljes értékű családfők, családanyák,
munkavállalók legyenek, és sikeresnek érezzék ma-
gukat” – tette hozzá.
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MOZAIK EGÉSZSÉGÜGY

Olyan nyugdíjas önkéntesek jelentke-
zését várják, akik szívesen vállalnának
heti egy alkalommal beszélgetést egy
magányos, idős embernél. A győri ön-
kormányzat a Győriek Egészségéért
Közhasznú Egyesülettel közösen várja

azon önkéntesek jelentkezését, akik
úgy szeretnék aktívan tölteni nyugdí-
jas éveiket, hogy azzal másoknak is
hasznára legyenek. A jelentkezés fel-
tétele legalább középfokú iskolai vég-
zettség, a felső életkor 70 év. A jelent-
kezés határideje: szeptember 27.

Jelentkezni rövid, kézzel írt motivá-

Mobil kormányablak települt ki a
kórházba, hogy az ott dolgozó
orvosok e-személyi igazolványát
intézzék. November elsejétől
ugyanis csak ennek birtokában
juthatnak a betegeket érintő va-
lamennyi információhoz, például
leletekhez, beutalókhoz.

Dr. Tamás László János, a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház főigazgató fő-
orvosa elmondta: az országban első-
ként ment a kórházba a mobil kor-
mányablak. Ezzel is segíteni akarták
az orvosokat abban, hogy soron kívül,
helyben tudják intézni az egészség-
ügyi dolgozók okmányigényeit. 

Kórházba ment a kormányablak
Széles Sándor kormánymegbízott

kifejtette: ez az okmány is feltétele an-
nak, hogy az orvosok lehívhassák a
betegellátáshoz szükséges informá -
ciókat. Aki nem tudja igénybe venni a
mobil kormányablak szolgáltatását,
az a járási hivatalok kormányablakai-
nál tudja igényelni az e-személyit.
Szükség esetén a hivatalok meghosz-
szabbított nyitvatartási időben fogad-
ják az orvosokat, fogorvosokat,
gyógyszerészeket. 

Az e-személyi kártya egyébként
egy olyan chipet tartalmaz, mely alkal-
massá teszi az elektronikus személy -
azonosításra, ezáltal az elektronikus
ügyintézésre is.

Nyugdíjasokat várnak
a Beszélgetô Hálózatba

ciós levéllel lehet, amely tartalmazza
a jelentkező legfőbb személyi adatait,
elérhetőségeit (név, lakcím, telefon-
szám, e-mail cím – ha van) és rövid in-
doklást, hogy miért kíván részt venni
a hálózatban.

A motivációs leveleket a Győr
Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Humánpolitikai Főosztály
WHO Egészséges Városok Prog-
ramiroda, 9021 Győr, Honvéd liget
1. címre várják.

A jelentkezők az önkéntes munka
végzése előtt négyszer négyórás, se-
gítő beszélgetésre felkészítő képzé-
sen vesznek részt. A képzés trénerei:
Frank Ágnes és Fodor Dénes klinikai
szakpszichológusok.

A képzés a Generációk Házában
(Aradi vértanúk útja 23.) lesz október
5-én, 12-én, 19-én, 26-án 9-től 13
óráig.

További információ a Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tal Humánpolitikai Főosztály WHO
Egészséges Városok Programirodá-
ban, a 96/500-555 és a 06-20/920-
5226-os telefonszámokon. E-mail:
who@gyor-ph.hu

Akár három emberéletet is
megmenthet, ha eljön szeptem-
ber 22-én délután a Győr+ Mé-
dia székháza előtt szervezett
városi véradásra.

A Győr+ Média a Magyar Vöröske-
reszt Megyei Szervezetével közösen
szervezi meg az első győri, városi vér-
adó délutánt szeptember 22-én 13 és
18 óra között székházunk előtt (Ko-
dály Zoltán utca 32/a.). Médiacégünk
munkatársai elkötelezettek a segít-
ségnyújtásban, fontosnak tartjuk a
véradás jelentőségét. Kérjük és várjuk
olvasóinkat, hallgatóinkat, nézőinket
a véradásra!

Mint köztudott, a vér gyógyszer.
Mivel a vér semmivel sem pótolható,
és évente félmillió vérre, vérkészít-
ményre szoruló beteg van Magyaror-
szágon, a véradás nélkülözhetetlen a
rászorulók gyógyításában, az élet-
mentés során. Ez azt jelenti, hogy na-
ponta, országosan 1.800 egység vér
toborzása szükséges. 

Adjunk vért együtt! — várjuk olvasóinkat, nézôinket,
hallgatóinkat a székházunk elé!

Kun Szilvia, a Magyar Vöröskereszt
Győr-Moson-Sopron Megyei Szerve-
zetének igazgatója avatott be, mi tör-
ténik a véradás során. Fontos, hogy a

jelentkező 65 évesnél fiatalabb, nagy-
korú, egészséges személy legyen. A
helyszínen különböző papírokat kell ki-

töltenie, amely a leendő donor életvi-
telére, betegségeire, gyógyszerszedé-
si szokásaira kérdez rá. Érdemes tud-
ni, hogy nem mindenki adhat vért, a

helyszínen orvosi vizsgálattal állapít-
ják meg az alkalmasságot, így az is ki-
derülhet, hogy egészségesek va-

gyunk-e. Az orvosi vizsgálat a részle-
tes anamnézis felvételéből és egy tá-
jékozódó jellegű fizikális vizsgálatból
áll. Olyanoknál, akik első alkalommal
adnak vért, meghatározzák a vércso-
portjukat is. 

Néhány jó tanáccsal is szolgált
Kun Szilvia annak, aki eljön vért adni.
Egyenek, igyanak a leendő donorok
úgy, ahogy azt máskor is szokták.
Hozzák magukkal fényképes igazol-
ványukat, a TAJ- és a lakcímkártyá-
jukat. Összesen 450 ml vért vesznek
le plusz még két ampullát a szűrő-
vizsgálatokhoz. S ahogy már írtuk,
egy véradással akár három ember
életét is megmenthetjük, a levett
vért az Országos Vérellátó Szolgálat
24 órán belül feldolgozza, műtétek-
nél, kezeléseknél, vérkészítmények
előállításánál használják fel, elsősor-
ban a régiónkban.

„A te idődből 20 perc az egészsé-
gedért, de másik három embernek a
gyógyulását segítheted!” – biztat min-
denkit Kun Szilvia.
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HIRDETÉS AKTUÁLIS

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 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

targoncavezetôket és vontatóvezetôket
keres azonnali kezdéssel.

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

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

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

Jelentkezz már holnap!

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

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: police.hu, gy. p.

Legalábbis csütörtöki lapzártán-
kig nem sikerült nyomára bukkan-
ni a kedden reggel eltűnt Zvezdo-
vics Krisztiánnak, aki a Győri Já-
rásbíróság udvaráról futott el, míg
őrzője dohányzott, s egy pillana-
tig nem figyelt kellőképpen. Mi a
történtekkel egy időben pedig ép-
pen a győri börtönben jártunk.

Kedd kilenc órára voltunk hivatalosak
ugyanis egy interjúra, melynek fő témá-
ja a fegyőrök toborzása lett volna –
ezen a területen is érezhető a munka -
erőhiány, s országszerte keresnek a
börtönökbe őröket. Többször jártunk
már a Győr-Moson-Sopron Megyei
Büntetés-végrehajtási Intézet Révai ut-
cai épületében, így a szokásos ellenőr-
zésen továbbjutva feltűnt, valami rend-
kívüli történhetett. Kérdeztük is kísérőn-
ket, miért a nagy nyüzsgés, de csak
annyit tudtunk meg tőle: ezúttal nem

Továbbra is szökésben
a gyôri elítélt

valószínű, hogy
bemehetünk
fotózni a körlet-
be, ahol a ra-
bok tartózkod-
nak. Interjúala-
nyunk az irodá-
jába tessékelt, s rögtön elsietett, mi pe-
dig a várakozás közben láthattuk, hogy
az ajtó előtt többen elrohannak a cellák
felé. Verekedés történt vagy valami na-
gyobb baj? – faggattuk kísérőnket, aki
továbbra sem árult el semmit, hiszen
nem tehette. Alanyunk néhány perc
múlva tért vissza, s mondta le az inter-
jút, szükség van most rá is, indokolta.

Nagyjából egy óra múlva derült ki,
hogy egy rab szökött meg a bíróság
épületéből. Rögtön tárcsáztuk a győri
börtönparancsnokot, aki a fővárosi köz-
ponthoz irányított, hiszen ők továbbra
sem nyilatkozhattak, teljes hírzárlatot
rendeltek el az ügyben. A Büntetés-
végrehajtás Országos Parancsnoksá-
gának (BvOP) első hivatalos tájékozta-
tója szerint az intézet és a rendőrség

azonnal megkezdte  a 33 éves férfi fel-
kutatását. A bíróság közleményéből pe-
dig kiderült, az erőszakos bűncselek-
mények miatt már Sop ron kő hidán jog-
erős büntetését töltő elítéltet tanúként
hallgatta ki a bíróság személyi szabad-
ság megsértése miatt indult büntetőel-
járásban. A tárgyalást követően a rab a
bíróság udvarán várakozott az őt kísérő
börtönőrrel a rabszállító autóra, amikor
a férfi a bilincsből mindkét kezét kihúz-
ta, majd az éppen lezáródó sorompó
alatt elszaladt az épület udvaráról.

És olyannyira elszaladt, hogy azóta
sem találták meg, pedig a rendőrség
mindent bevetett: például kutyákat, he-
likoptert, s az összes Győrből kivezető
utat ellenőrizték – hiába. A győri szüle-
tésű Zvezdovics Krisztián átfutott a Pe-
tőfi hídon, a Bercsényi ligetnél ledobta
rabruháját, s meg nem erősített infor-

mációk szerint a környéken ruhát is ta-
lált, persze gondosan odakészítve. In-
nentől kezdve azonban minden csak ta-
lálgatás, a legutolsó hivatalos informá-
ció mindössze annyi, hogy a BvOP vizs-
gálatának elsődleges megállapításai
szerint, az esettel kapcsolatban felme-
rült az előállítást végrehajtó őr felelőssé-
ge. A BvOP a fegyelmi eljárás lefolytatá-
sát magához vonta és a kollégát, vala-
mint a Győr-Moson-Sopron Megyei Bv-
intézet biztonsági osztályvezetőjét be-
osztásából a parancsnok azonnali ha-
tállyal felfüggesztette – ezt Orosz Zol-
tán, bv. őrnagy, országos sajtószóvivő
közölte. Elmondta azt is, az elmúlt 5 év-
ben 12 fogvatartott szökött meg. Több-
ségük a büntetés-végrehajtás munkál-
tatási programjának keretében, külső
helyszínről távozott, mindannyian visz-
szakerültek azonban a rácsok mögé.

A börtönben voltunk, amikor érkezett a hír

Átfutott a Petőfi hídon, a Bercsényi ligetben
levette a rabruhát, majd nyoma veszett
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Miért fúj a szél? Hogyan kelet-
kezik a felhő és a csapadék?
Többek között ezekre a kérdé-
sekre is választ kaphatnak in-
teraktív formában a gyerekek a
győri Mobilis Interaktív Kiállítá-
si Központ idei programjain.

A Mobilisben is megkezdődik a tanév,
az idei tematika a „Digitalizáció min-
denütt” szlogent viseli. Az interaktív
tudományos kiállítási központban hét-
főn tartott sajtótájékoztatón Dőry Ti-
bor igazgató elmondta, a tematikus
év célja a digitalizáció világának meg-
ismertetése a természettudományo-
kon keresztül. Fontosnak tartják, hogy
a látogatóknak megmutassák a digi-
tális világot működtető technológiá-
kat, hogy a fiatalok biztonsággal eliga-
zodjanak az információs társadalom-
ban és nem utolsósorban, hogy segít-
séget nyújtsanak a diákok pályavá-
lasztásához. Az év kiemelt eseménye-
in is a digitalizáció lesz a fő témakör,
szeptember 29-én a Kutatók Éjszaká-
ján, december 2-án a Nemak-Mobilis
First Lego League robotépítő és prog-

Digitalizáció mindenütt — elkezdôdött az új év a Mobilisben is
ramozó versenyen, valamint jövő év
áprilisában, a Kísérletbazárban is.

Blazovicsné Varga Marianna, a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Köz-
pont győri tankerületének vezetője ar-

ról tájékoztatott, hogy tavaly 500 bér-
letet vásároltak, melyet 13 iskola kö-
zött osztottak szét, valamint 390 bér-
letet maguk az iskolák rendeltek meg.
Idén 300 darab tudományos bérletet
kapnak a Nemak támogatásával. Az

igazgatónő örvendetesnek tartja,
hogy a Mobilis rendezvényein a diá-
kok interaktív módon, aktívan ismer-
kedhetnek meg a biológia, a fizika és
a kémia világával. Úgy látja, hogy a

Mobilisben a természettudományok
megszerettetésével segítik a műszaki
pályák iránti orientálódást. E foglalko-
zásokat követendő példának tartja az
iskolákban is, véleménye szerint, a ter-
mészettudományokat élményközpon-

tú módszerekkel kell közelebb vinni a
diákokhoz.

Szilasi Péter Tamás, a Nemak társa-
dalmi kapcsolatok osztályvezetője arról
beszélt, hogy a cég számára kiemelten
fontos a műszaki pályaorientáció támo-
gatása. Mint mondta, a győri gazdasá-
got az országos átlagot is meghaladó
munkaerőhiány jellemzi, mely negatí-
van befolyásolja a térség további fejlő-
dési esélyeit. A rövid tavú megoldáso-
kon túl, a vállalatoknak hosszabb távon
sikerrel kecsegtető megoldásokat is al-
kalmazniuk kell. A Nemak fontosnak
tartja, hogy már az általános iskolában
megszólítsa a fiatalokat, a Mobilis tá-
mogatása pedig ennek a stratégiának
kulcsfontosságú eszköze. Az együttmű-
ködés legfontosabb elemei a már emlí-
tett természettudományos bérletsoro-
zat, illetve a közös őszi iskolai pályaori-
entációs roadshow, melyet igény sze-
rint üzemlátogatással is kiegészítenek.
Ezeket a lehetőségeket a vállalat első-
sorban az általános iskolák számára ki-
írt Nemak Futsal Kupa sorozatában
részt vevő 13 győri és Győr környéki is-
kolának ajánlja fel, így kapcsolva össze
a pályaorientációt, valamint az egészsé-
ges életmódra, az értelmes szabadidő
eltöltésre nevelést.

Lampl Hugó-díjat kapott a Solvex Kft.
„Mosoni-Duna és Lajta folyó térségi
vízgazdálkodási rehabilitációja” című
projektje, ennek tiszteletére emlékpla-
kettet avattak Győrben, a Rába folyó
jobb partján, a Szent István téren.

A díjat 1993-ban alapították, a név-
adó, Lampl Hugó a maga korában is-
mert és elismert nemzetközi vízügyi
szaktekintély volt. A díjat egy ideje a Bel-
ügyminisztérium ítéli oda, az idén a víz
világnapján a Solvex Kft. vehette át.

S bár a projekt a Mosoni-Duna és
a Lajta folyó térségi vízgazdálkodási
rehabilitációjáért kapta az elismerést,
az emlékplakett azért került a Napole-
on-ágyúk közelébe, mert ott sokan
megfordulnak, és sokan látják – hang-
zott el az avató ünnepségen.

Németh József, az ÉDUVIZIG Igaz-
gatójának köszöntése után Láng Ist-
ván, az Országos Vízügyi Főigazgató-
ság főigazgató-helyettese, majd Szé-
les Sándor kormánymegbízott méltat-
ta a projektet.  

Úgy fogalmaztak, a rehabilitáció
során két fontos elvárás volt, hogy a
lakossági igényeknek és a természet
elvárásainak is megfeleljen. 

Széles Sándor úgy fogalmazott, a
Szigetközben élők el sem tudták kép-
zelni, hogy a Duna elterelése okozta
trauma után, újra normális állapotok
lesznek. Ehhez kellett a folyamatos
célra tartás, a pártpolitikai szempon-
tokon való felülemelkedés, a polgár-
mesterek kitartása, és az is, hogy a
szakemberekre hallgattak.

Emlékplakett
a Rába-parton 

Népszerűek a robotok
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szerző: farkas mónika
fotó: o. jakócs péter

Az idei színházi évadot Hoppál
Péter, kultúráért felelős államtit-
kár „tisztelettel és várakozással
telve" nyitotta meg. A VI. Orszá-
gos Évadnyitó Gála helyszíne a
Győri Nemzeti Színház volt, a
múlt pénteki est végén átadták
az idei Kaszás Attila-díjat is. Előt-
te rendezték meg a teátrumban
a Párbeszéd a magyar színház
jövőjéről című előadó-művészeti
szakmai konferenciát. 

A VI. Országos Évadnyitó Gála résztve-
vőit Borkai Zsolt polgármester köszön-
tötte. A városvezető beszédében hang-
súlyozta, az elmúlt időszak is jól bizonyít-
ja, hogy az itt élők szeretik a kultúrát, és
szeretnek színházba járni. Majd az idei
évadot Hoppál Péter, kultúráért felelős
államtitkár nyitotta meg, aki elmondta,
a magyar kormány a teátrumok támo-
gatására idén 42 millió forinttal többet

Szeptember 21-én láthatja újra
a győri közönség az Orlai Pro-
dukciós Iroda és a Vaskakas Mű-
vészeti Központ közös előadá-
sát, A hullaégetőt. A főszereplőt
alakító Gálvölgyi Jánossal be-
szélgettünk az előadásról. 

Negyven éve foglalkoztatja a gondo-
lat, hogy eljátssza A hullaégető cí-
mű regény főszerepét. Hogyan ke-
rült az anyag Orlai Tiborhoz?

Az anyagot az elmúlt negyven évben
több igazgatónak felajánlottam, de álta-
lában mindenki megrémült a címétől.
Amikor az Orlai Produkciós Iroda elin-
dult, beszéltem erről Tiborral, aki mos-
tanra jutott el oda, hogy felvállalja. 

Hogyan jutott el az előadás ren-
dezőjéhez, Pelsőczy Rékához? 

Úgy éreztem, hogy kellene nekem
valaki, aki nem az én korosztályom, és
teljesen másképp látja a világot, mint
én. Teljesen ismeretlenül hívtam fel
Rékát. Rettentő zavarban voltam, de

Városunkban kezdték hivatalosan a színházi évadot 
szán, mint tavaly. Végül a házigazda,
Forgács Péter igazgató örömét fejezte
ki, hogy a Győri Nemzeti Színház adhat
otthont egy ilyen jelentős országos ese-
ménynek, és méltatta a szakmai konfe-
rencia fontosságát.

A Párbeszéd a magyar színház jö-
vőjéről című előadó-művészeti konfe-
rencia színházi szekcióülésein több
fontos kérdés vetődött fel. A jelenlé-
vők arra keresték a választ, hogy üzle  t-e
ma a színház, hogyan érdemes kiala-
kítani a jegyárakat, valamint célraveze-
tők-e az ingyenes előadások? For-
gács Péter elmondta, a jelenlévők
megvitatták az előadó-művészeti tör-
vény jövőre életbe lépő, felsőfokú vég-
zettségre vonatkozó rendelkezéseit.
Ebben a kérdésben további szakma-
politikai egyeztetések szükségesek. 

A táncművészek szekciójának ülé-
sén elhangzottakat Kiss János, a Győri
Balett igazgatója, a Magyar Művészeti
Akadémia levelező tagja összegezte az
eseményt követő sajtótájékoztatón. Rá-
mutatott, a társulatok különböző formái

miatt eltérőek a jövedelmi viszonyok. Ez
is közrejátszik abban, hogy számottevő-
en csökkent a táncművészeti hivatás
vonzereje. Erre nyújthat megoldást a ké-
szülő Nemzeti Táncprogram, mely
hangsúlyosan foglalkozik a táncművé-
szek átképzési lehetőségeivel is. 

A szakmai konferenciát követő VI. Or-

szágos Évadnyitó Gálán, a telt házas kö-
zönség részleteket láthatott az elmúlt
évadok sikeres zenés produkcióiból. Az
esten bemutatkozott a Győri Balett is. A
műsor végén tizedik alkalommal adták
át a Kaszás Attila-díjat, melyet Krisztik
Csaba, a székesfehérvári Vörösmarty
Színház színésze vehetett át. 

Újra Gyôrben játszik Gálvölgyi János
szerencsére Réka nagyon nyitottan fo-
gadott engem és az ötletet is. 

Ekkor készen volt már a szöveg-
könyv, amit egyébként a felesége,
Gálvölgyi Judit készített? 

Nem, nem. A feleségem tudta,
hogy van ez a mániám, és később ő
volt az, aki megmozdította ezt az egé-
szet. Aztán a próbákon még össze-

vissza pakolásztuk a szövegeket, mire
kialakult a végső formája. 

Milyen volt a munka a Vaskakas
csapatával? 

Teljesen meg voltam tőlük hatva.
Én reggelente, álmosan vánszorog-
tam el a Jurányiba próbálni, de ők
minden áldott nap frissen, vidáman
érkeztek meg Győrből. 

Van az előadásunkban egy temetési
jelenet, miután Kopfrkingl úr felesége
meghal. Egyik reggel Bora Levente, a fia-
mat játszó színész beállított, és azt mond-
ta, hogy ő megtanult egy dalt cseh nyel-
ven. Levente olyan gyönyörűséggel éne-
kelt, hogy csak álltunk ott mosolyogva,
aztán könnyes szemmel. Ez a dal neki kö-
szönhetően került bele az előadásba.
Vagy kiemelhetném például Ragán Edi-
tet, és azt, ahogy a bábmacskájával bánt.
Olyan nagy szeretettel fésülgette, ápolta-
gondozta, mintha élő állat lenne. 

Másfajta színjátszást, színészi je-
lenlétet igényel, hogy szinte végig
óriás fejekkel kommunikál? 

Az elején féltem picit az óriás fejek-
től. Ott állt a Lakmét, az én darabbéli
feleségemet játszó Ujvári Janka az ő
szép, szabályos, arányos női testével
és ezzel a hatalmas fejjel… De aztán
megszerettem. A szemébe nézek an-
nak a bábfejnek, és ugyanúgy lehet
vele kontaktust teremteni, mintha iga-
zi lenne. És ami szerintem a leggyö-
nyörűbb, amikor a végén ezeket a fe-
jeket leveszik a színészek, és ott van
mögöttük az ember. 

Annak ellenére, hogy többen is
játszanak az előadásban, a szöveg
nagyrészt monológ. Milyen érzés
ilyen helyzetben lenni a színpadon? 

A mai napig, amikor megszólal a
zene, és elindulok a színpadra, az
olyan, mint egy kötéltánc. Rálépek a
kötélre, és tudom, hogy végig kell raj-
ta mennem. Számomra ez az előadás
egy nagy koncentrációs gyakorlat, és
kíváncsi voltam, hogy képes vagyok-e
rá, hogy végigcsináljam. Úgy néz ki, si-
került. (x)
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

„Védd a helyit, vedd a kisalföldit" ter-
melői piac, kenyérfesztivál és kézmű-
ves kirakodóvásár várta vasárnap a
győri Dunakapu térre látogatókat.

A hagyományos termelői piacra ezút-
tal is a környék őstermelői, kézműves
élelmiszerek előállítói hozták el portékái-
kat. A kínálat óriási volt, gyümölcsökből,
zöldségekből, az üvegbe zárt nyár ízeiből.
Ezen a vasárnapon rendezték meg a XV.
Euroregionális Kenyérfesztivált is a téren.
Dr. Lakatos István, a Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara Kézműipari Tagozatá-
nak elnöke a fesztiválmegnyitón felidéz-
te, 15 évvel ezelőtt azért hívták életre a
programot, hogy a pékek összemérhes-
sék tudásukat a szakma és a közönség
előtt, hogy a győriek egy gasztronómiai
fesztivál keretében ismerhessék meg a
helyi pékségek különleges kínálatát. Ma-
gyarország gabonaellátása biztosított –
mondta Nagy István, a Földművelésügyi
Minisztérium (FM) parlamenti államtitká-
ra. Az őszi búza aratása mindenhol befe-
jeződött, 958 ezer hektáros területről 5
millió tonnás a termés. Az étkezési és a

Nyolcadik alkalommal rendezték
meg a Ménfőcsanaki Szüreti Mulat-
ságot az elmúlt hétvégén,  amely a
régi idők szüreti hagyományait hiva-
tott ápolni.

A hagyományőrző program látvá-
nyos felvonulással vette kezdetét, lo-
vasokkal, néptáncosokkal, fúvószene-
karral adták hírét a szüreti mulatság-
nak. A Bezerédj-kastély udvarán
egész nap gazdag program várta az
érdeklődőket. Többek között Paprika
Jancsi, a régi vásári bábjátékok hőse
is megelevenedett, a sztárvendég pe-
dig Janza Kata volt.

A Szüreti Nap alkalmából, sokak
örömére vasút- és hajómodellező ki-
állítást és börzét is tartottak Ménfő-
csanakon. 

Szüreti kenyér, búzacsírás csavart kifli és rábaközi perec

Szüreti mulatozás
Ménfôcsanakon

Kenyérfesztiválon és termelôi piacon jártunk 

takarmánybúza aránya általában 30–70
százalékos, idén viszont körülbelül fele-
fele arányú, megyénkben még ennél is
jobb: 75–25 százalékos. 

A pékek kenyér, péksütemény és dísz-
munka kategóriában mérték össze tu-
dásukat. A szakmai zsűri megválasztotta
a megye kenyerét, amely a Bedő pékség
búzakenyere lett, a közönség pedig a
fesztivál kiflijére szavazhatott. A legtöbb
voksot a Bedő Pékség búzacsírás csa-
vart kiflije kapta. Pékáru különdíjas lett a
híres Rábaközi perec, amelyet Sárváriné

Csepregi Eszter készített és nevezett be
a versenybe. Kenyér kategóriában I. a
Pedró Pékség Székely kenyere; II. az Eri-
ka Pékség Minden nap cipója; III. a Ped-
ró Pékség Szüreti kenyere. Péksütemény
kategóriában is a Pedró Pékség és az Eri-
ka Pékség lettek dobogósok. A díszmun-
ka verseny I. helyezett Tarr György „Ke-
nyérlány kalapja” című alkotása, II. helye-
zett a Pedró Pékség „Hol vagytok, széke-
lyek?" című munkája, III. helyezett pedig
a Felpécért Alapítvány „Kalácsfürt szü-
retre" című munkája lett.

A díjnyertes: Bedő Jancsi
búzakenyere
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A hétvégén újra zenés-táncos
találkozónak ad helyet a Duna-
kapu tér, ezúttal a Magyar Ha-
gyományok Fesztiváljára és a X.
Győri Pálinkafesztiválra várják
a finom italok, ételek kedvelőit. 

Változatos programokra számíthat-
nak az érdeklődők a téren: néptánc-
együttesek bemutatói és zenekarok,
népzenészek fellépéseit láthatják a
kilátogatók, s lesznek táncházak is,
ahol közösen rophatják a táncos lá-
búak.

A Magyar Hagyományok Fesztivál-
jának kísérő rendezvénye a Győri Pá-
linkafesztivál, amit tizedik alkalommal
rendeznek. Az ország egyik legjobbjá-
nak tartott pálinkafesztiváljának kü-
lönlegessége, hogy a kiállítók közvet-
lenül a pálinkát előállító manufaktú-
rák, cégek, akik a fesztivál alatt fahá-
zaikban lehetővé teszik a találkozást
és beszélgetést a pálinkafőző-meste-
reikkel, szakértőikkel. A kiállított ter-
mékek között lesz mintegy háromszáz
pálinka és különféle pálinkát népsze-
rűsítő ital. Ezúttal húsz faházban mu-
tatkoznak be Magyarország legneme-

Mintegy háromszáz pálinkával várják a kilátogatókat a Dunakapu téren

Hagyományainkat ünnepeljük a hétvégén

sebb, versenyeken győztes pálinkái a
közönségnek. A kulisszák mögött az
italokat meg is versenyeztetik, az
eredményhirdetésre szombaton
19.30-kor kerül sor.

A főszervező Győri Művészeti és
Fesztiválközpont igazgatója, Tóthné

dr. Kardos Krisztina elmondta, hogy
az idei jubileumi fesztiválon is közösen
dolgoztak a győri Magyar Hagyomá-
nyok Házával. A faházak pénteken 16
órakor nyitnak, a programok pedig a
Csángálló zenekar belvárosi felvonu-
lásával kezdődnek 17.30-kor. Az esti

fellépő a moldvai autentikus csángó
népzenét játszó Servet zenekar lesz
21.30-tól. Szombaton fellép többek
között a Nikola Parov Quartet Herczku
Ágnes közreműködésével, majd
21.30-tól Freddie, azaz Fehérvári Gá-
bor Alfréd ad koncertet. Vasárnap 11
órakor Korpás Éva és zenekara hozza
el a kicsiknek az erdélyi, felvidéki ma-
gyar népzene legszebb dallamait, a
fesztivált pedig a Lóci játszik zenekar
koncertje zárja.

A fesztivál alatt az ország különbö-
ző tájairól érkeznek kézművesmeste-
rek, bemutatókat tartanak, illetve por-
tékáikat kínálják a téren. Szombaton
és vasárnap ingyenes omnibuszos
utazás indul minden egész órában
11–19 óráig a Rákóczi Ferenc utcai
Városi Levéltár elől.

A Magyar Hagyományok Fesztivál-
jával párhuzamosan zajlik a Széchenyi
téren a Terményáldás, ahol az idén a
tér közepére, meglepetésként, stilizált
barokk kert épül.

A programok sorából csak néhá-
nyat emeltünk ki, érdemes ezekről
tájékozódni a mufegyor.hu webolda-
lon is.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

DER OBOENKÜNSTLER BOJTÁR IMRE und die Pianistin Gál Ani-
kó geben am Mittwoch, den 20. September um 18 Uhr in der Evange-
lischen Altkirche (Petőfi tér 2.) ein Konzert.

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)

WER FRÜH AUFSTEHT, kann um Erlebnisse und schöne alte Ge-
genstände reicher werden, wenn er am Sonntag, den 17. September
auf den Győrer Antiquitätenmarkt auf dem Tarcsay úter Marktplatz
kommt. Spannende, schön alte Objekte, Gemälde, Teppiche, Schmuck,
diverse Gebrauchsgegenstände, Geschirrsammlungen können auf
dem Antiquitätenmarkt von 7 – 14 Uhr neue Eigentümer finden.

Das Erntedankfest ist in
der Region eine Garten -
ausstellung und kulturelle
Veranstaltung mit grosser
Vergangenheit, dieses Jahr
von 16.-17. September, al-
so Samstag und Sonntag
auf dem Széchenyi-Platz.
Im Zuge einer Ökumeni -
schen Messe erhalten die
Erzeugnisse ihren Segen.
Zahlreiche Erzeuger und
Aussteller zeigen eine Aus-
wahl ihres Angebotes, auf
die Kinder wartet auf dem
in Blumenschmuck geklei-
deten Platz ein Ökospiel -
platz und Gemüsepuppen-
Herstellung.

IN GYŐRS INNENSTADT WIRD VOLKSMUSIK GESPIELT, Volkstanz -
shows lösen einander ab: zum Győri Palinkafestival und Festival der Un-
garischen erwartet die Besucher ein niveauvolles Programm. Gleich -
zeitig sorgen ein Handarbeitsbasar, leckere Speisen und Getränke der
Hausmannskost für gute Laune, die unter anderem auch durch leckere
Schnäpse von Freitag bis Sonntagabend auf dem Dunakapu-Platz.
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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

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!

VADONATÚJ MŰSORÁVAL VENDÉGSZEREPEL a Magyar Nemzeti Cirkusz Mar-
calvárosban, a Cirkusz téren szeptember 13-tól 24-ig. A 70 tagú társulat műsorában
először láthatóak a repülő motorosok, a Sky Fighters, elhozták Európa legnagyobb eg-
zotikus állatrevüjét is – összesen 12 új világszám látható majd a porondon. 

A TERMÉNYÁLDÁSRA szeptember 16-án és 17-én kerül sor a Széchenyi té-
ren. Ökumenikus szertartás keretében áldják meg a terményeket, számos
termelő és kiállító mutatja be válogatott portékáját, zenei produkciók mellett
pedig a gyerekeket is változatos program várja a virágdíszbe öltöztetett téren. 

ÁTVÁLTOZÁS 15 címmel a Mok-
ka alkotócsoport tárlatát tekinthe-
tik meg az érdeklődők szeptember
14–november 26-ig a Csikóca Mű-
vészeti Műhely és Kiállítótérben
(Apor Vilmos püspök tere 2.).

KI KORÁN KEL, élményekkel és
szép régi tárgyakkal gazdagodhat,
ha kilátogat szeptember 17-én a
győri régiségvásárba, a Tarcsay úti
piactérre 7-től 14 óráig. 

BOJTÁR IMRE OBOA-
MŰVÉSZ és Gál Anikó zon-
goraművész hangversenyét
hallgathatják meg az érdek-
lődők az evangélikus öreg-
templomban (Petőfi Sándor
tér 2.) szeptember 20-án 18
órakor.

LONCI BICAJOZÁSA cím-
mel Matkovics Lea élmény-
beszámolóját hallgathatják
meg az érdeklődők szep-
tember 21-én 17 órakor, a
Központi Könyvtár klubhelyi-
ségében (Herman O. u. 22.,
földszint). Az előadó négy
hónapos kerékpártúrán vett
részt a Közel-Keleten és Bel-
ső-Ázsiában.

DIMÉNY GÁBOR ÉPÍTÉSZ előadását hallgathatják meg
az érdeklődők Újváros építészeti értékeiről és sajátosságairól
szeptember 20-án 17 órakor, a Kisfaludy Károly Könyvtárban
(Baross u. 4., 2. emeleti rendezvényterem).

A TEMPEVÖLGY című balatonfüredi
folyóirat- és könyvkiadó mutatkozik be a
következő Műhely-esten, a Zichy-palo-
tában (Liszt Ferenc u. 20.) szeptember
21-én 17 órakor. Vendégek: Tóbiás
Krisztán költő, főszerkesztő és Cserép
László, a szerkesztőbizottság elnöke.

PINNYÉDI NYÁRBÚCSÚZTATÓT tarta-
nak szeptember 16-án 16 órától, a helyi mű-
velődési házban. Gyerekek, felnőttek egyaránt
izgalmas programokon vehetnek részt. Példá-
ul az ETO legendái és a pinnyédi csapat össze-
méri erejét kispályás labdarúgó-mérkőzésen,
Póczik József vezetésével.

A BELSŐ BÉKE - meditáció a gya-
korlatban címmel lesz ingyenes elő-
adás a győri Leier City Center iroda-
házban szeptember 26-án 18 órakor.
A tanfolyamokat Sri Chinmoy tanítvá-
nyai tartják, akik különböző, egyszerű-
en elsajátítható meditációs techniká-
kat ismertetnek meg.

A GYŐR-ÚJVÁROSI URUNK SZÍNEVÁLTOZÁ-
SA EGYHÁZKÖZSÉG a templom szentelésének
176. évfordulóját ünnepli. Ez alkalomból megemlé-
kező szentmisét tartanak szeptember 17-én 10.30-
tól a templomban (Kossuth u. 42.). A templom kó-
rusa megemlékezik Halmos László győri zeneszer-
zőről, halálának 20. évfordulójáról is. 
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Győr-Nádorvárosban, a Belváros szom-
szédságában eladó egy 2000 után épült
társasházban, első emeleti, 92 nm-es, nap-
pali + háromszobás, kellemes otthont
nyújtó lakás. Az ingatlan igényesen kivi-
telezett, frekventált helyen fekszik. Fűtése
egyedi, gáz-cirkó, radiátoros rendszerű.

Ár: 33,5 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Ménfőcsa-
nak és Győrújba-
rát határán, a
Százszorszép la-
kóparkban eladó
ez a 62 nm-es, 1.
emeleti, újszerű
lakás, 8 lakásos
társasházban. El-

osztása: nappali + 2 hálószoba, a nappa-
liból egy tágas, 8 nm-es erkélyre (árnyé-
kolóval felszerelt) léphetünk ki, mely
zöldterületre néz.

Ár: 20,6 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Sziget Belváros felőli részén, jó
elosztású, felújított, 28 nm-es, tégla-
építésű, második emeleti, nappali-ét-
kező-konyhás garzonlakás, alacsony
rezsivel eladó. 

Ár: 12,3 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Bel-
városban,
az Árkád
közelében
eladó ez a
fiatalos, te-
tőtéri tégla -
lakás. A
bruttó 55
nm-es (net-
tó 38 nm)

lakás egy 5 emeletes társasház legfelső
emeletén található. 

Ár: 15,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Révfalu dinamikusan fejlődő részén,
az Audi Iskola közelében eladó ez a
földszinti, zárt udvaron belüli, 80,5
nm-es, amerikai konyhás nappali + 3
szobás lakás, kamrával, a fürdőben zu-
hanyzóval és káddal.

Ár: 33,4 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/371-3718

Győr-Révfaluban, az Audi Iskola köze-
lében eladó ez a földszinti, zárt udvaron
belüli, kertkapcsolatos, 64 nm-es lakás
újszerű állapotban, teljes bútorzattal. El-
osztása: amerikai konyhás nappali + 1
nagy szoba + gardróbhelyiség.

Ár: 23,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/371-3718

Győr-Révfaluban 78 nm-es, 2 szoba +
nappalis, amerikai konyhás, meleg, ott-
honos kisugárzású, téglaépítésű társas-
házi lakás élhető terekkel eladó. Az in-
gatlan egy fiatal, 9 lakásos társasház 1.
emeletén található. 4 évvel ezelőtt felújí-
tották kreatív tulajdonosai. 2 éve hűtő-
fűtő klímával is felszerelték a lakást. 

Ár: 26,99 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Ménfőcsanak kedvelt részén,
új építésű, 15 lakásos társasházban
50–75 nm-ig lakások eladók. Ez a la-
kás az emeleten található, 54,65
nm-es, melyhez 9,56 nm-es erkély
tartozik.

Ár: 17,4 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Révfalu határán, Vízivárosban,
újonnan épülő társasházban, korláto-
zott számban lakások még leköthetők.
Ez a 62 nm-es, nappali + kétszobás la-
kás a második emeleten eladó. A nap-
palihoz 4 nm-es terasz kapcsolódik.

Ár: 21,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

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

Ár: 26,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Gyárváros központi részén, liftes
házban, új építésű, 47 nm-es, magas-
földszinti lakás eladó. A lakásban az
amerikai konyhás nappali mellett 1 há-
lószoba kapott helyet, a nappaliból lép-
hetünk ki a 7,84 nm-es erkélyre.

Ár: 19,3 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Révfalu kedvelt utcájában eladó ez
az új építésű, 42 nm-es, földszinti lakás.
A lakáshoz 6,08 nm-es terasz és 16,3 nm
kertkapcsolat tartozik. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali + 1 szoba. A 20 la-
kásos, liftes társasházban 38 nm és 57 nm
közötti lakások kerültek kialakításra.

Ár: 16,2 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/371-3718

Győrújfalun új építésű, 70 nm-es, el-
ső emeleti, nappali + 3 szobás lakás
eladó, 31,4 nm-es terasszal, kelet–
nyugati tájolással, MOST AJÁNDÉK
tárolóval.

Ár: 22,7 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Nádorvárosban, 26 lakásos, lif-
tes, mélygarázsos, új építésű társasház-
ban 34–80 nm-es és penthouse lakások
leköthetők. Ehhez az 1. és 2. emeleti,
81,62 nm-es lakáshoz 6,25 nm-es er-
kély tartozik, elosztása: amerikai kony-
hás nappali + 3 szoba.

Ár: 29,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/371-3718

Győr-Belvárosban,
frekventált helyen,
újonnan épülő társas-
házban eladó ez a
második emeleti, 58
nm-es, nappali + egy-
szobás lakás. 3 nm-es

loggia tartozik a lakáshoz. Lakásonként
saját kombi gázkazán kerül beszerelés-
re. Az ár tartalmazza a riasztó- és klí-
maberendezés előkészítését, illetve a
déli homlokzati nyílászárókra fémla-
mellás, motoros üzemeltetésű külső ár-
nyékolók felszerelését is.

Ár: 28,6 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Adyvárosban, a Barátság park
közelében eladó egy 53 nm-es, 1,5
szoba hallos, 4. emeleti, felújított pa-
nellakás, szigetelt, négyemeletes ház-
ban.

Ár: 15,3 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

16 / + / 2017. szeptember 15.
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Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban, 15 lakásos, új építésű társasház-
ban  27–61 nm-es lakások eladók. Ez a
60,61 nm-es lakás a földszinten találha-
tó, melyhez 6,72 nm-es terasz tartozik.
Elosztása: amerikai konyhás nappali +
2 szoba.

Ár: 19,1 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr egyik legkedveltebb lakóparkjában,
új építésű társasházi lakások eladók. Ez
az 54 nm-es lakás az első emeleten talál-
ható, melyben a nagyméretű, amerikai
konyhás nappali mellett 2 hálószoba ka-
pott helyet. A nappaliból közelíthető
meg a 6 nm-es erkély. Délnyugati tájolá-
sának köszönhetően, rendkívül világos.

Ár: 17,6 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Sziget Belvároshoz és egyetem-
hez közeli részén, 7 + 7 lakásos, új épí-
tésű társasházban eladó ez a 49,56 nm-
es, tetőtéri lakás, 5,94 nm-es erkéllyel.
Elosztása: amerikai konyhás nappali +
1 külön bejáratú egész szoba + 1 fél szo-
ba. 

Ár: 19,6 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/371-3718

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban (Szitásdomb) első emeleti, erké-
lyes, amerikai konyhás nappali + 2 szo-
bás, 70,61 nm-es lakás eladó, új építé-
sű, 14 lakásos társasházban.

Ár: 20,2 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Szabad-
hegy csendes, új
építésű részén
épül ez a sorház.
A 72 nm-es in-
gatlan elosztása

rendkívül praktikus: amerikai konyhás
nappali + 2 nagyméretű hálószoba. A
nappaliból nyílik a 14,45 nm-es terasz.
Nem kell bajlódni a kerítésépítéssel, a
kert füvesítésével, hiszen a vételár ezeket
is tartalmazza. 58 nm saját kert tartozik
az ingatlanokhoz. 

Ár: 27,3 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Sziget rohamosan fejlődő részén,
új építésű társasházban lakások leköt-
hetők. A társasházban nyolc lakás ke-
rül kialakításra. Ez az 50 nm-es lakás a
földszinten található. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali + 1 hálószoba. Az
egyetem közelsége miatt kiválóan alkal-
mas diákok számára is.

Ár: 17,1 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Révfalu határán, Vízivárosban
újonnan épülő társasházban korláto-
zott számban lakások még leköthetők.
Ez a 67 nm-es nappali +  kétszobás la-
kás a második emeleten eladó. A nap-
palihoz 7 nm-es terasz kapcsolódik.

Ár: 22,9 M Ft
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Révfalu dinamikusan fejlődő részén
épül ez a modern, liftes társasház, melyben
43,8–76,3 nm-es lakások és egy 107 nm-es
penthouse leköthető. Ennek a földszinti la-
kásnak az alapterülete 64,13 nm, 6,45 nm
terasz és 21 nm saját használatú kertkap-
csolat (+ 210 E Ft.) tartozik. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 2 szoba.

Ár: 22,7 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Nyitott nap
szeptember 22–23-án 9–17 óráig!

Ünnepelje velünk 4. születésnapunkat, 
és legyen részese akcióinknak!

Van már lakástakarékpénztára?
Nincs? Indítsa most, és az elsô havi

betét díját mi fizetjük!*

Minden nálunk vásárolt ingatlanhoz
most 30 E Ft–100 E Ft értékû

utalványt adunk!
(a lakás árától függôen, 2017. október 31-ig) 

Résztvevôink között a buli végén 3 napos
wellnessutalványt sorsolunk ki!

*max. 20 E Ft-ig, ha hitelt is igényel.

Édes Otthon
rajzpályázat

gyerekeknek
Rajzold le az álmaid édes otthonát, 
hogy megtalálhassuk szüleidnek.

Juttasd el hozzánk
szeptember 30-ig, 

és mi értékes nyereménnyel
jutalmazzuk 

a három legszebb rajzot!

2017. szeptember 15.   / + / 17
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HIRDETÉS

2017. SZEPTEMBER 16. ÉS 17.
(a péntekrôl szombatra és a szombatról
vasárnapra virradó éjszakák)

„Bagolybusz”
díjmentes éjszakai autóbuszjárat a szórakozó-
helyek és a lakótelepek között

Útvonal: 900 Révai Miklós utca—Teleki László ut-
ca—Dunakapu tér—Egyetem—Sziget—Zechmeister
utca—Szent István út—Malom liget—Mészáros Lô-
rinc utca—Adyváros—József Attila lakótelep—Mar-
calváros.

Indulás a Révai Miklós utcából: 0.05 órakor
(Marcalvárosból 0.40 órakor az autóbusz a 23A
vonalon közlekedik tovább Ipar utca, ÉNYKK Zrt.-ig!)

2017. SZEPTEMBER 16., SZOMBAT
10.00 és 17.00 óra között
„Vigye haza kedvenc régi busztábláját!”
Volán-relikviák vására a Megyeháza téren

2017. SZEPTEMBER 20., SZERDA
Fedezze fel Gyôrt egy Ikarus 630-as
kabrióval!

Idén újdonságként Gyôrbe látogat a BKV Zrt.
Ikarus 630 típusú nosztalgiajármûve! Az autó-

busz Gyôr legforgalmasabb és legszebb autó-
buszvonalain próbálható ki.
Részletes menetrend: www.enykk.hu 

Várhatóan 15.15 és 15.25 óra között a Révai
Miklós utcában az Ikarus 630 és az Ikarus 55 tí-
pusú nosztalgiabuszok egymás mellett fotózha-
tók lesznek!

2017. SZEPTEMBER 22., PÉNTEK
14.00 és 16.30 óra között
Utazás a több mint 60 éves faros busszal

SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN ÉRDEKLÔDÔT, ÉS JÓ SZÓRAKOZÁST KÍVÁNUNK 
AZ EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT RENDEZVÉNYEIHEZ!

Ikarus 55 típusú nosztalgiajármûvünkkel is indítunk
díjmentesen igénybe vehetô nosztalgiajáratokat,
ebben az évben a Belváros és a József Attila-lakó-
telep között. Az autóbuszra csak a „Városháza” és
a „Zöld utca, Soproni út” (buszforduló) megállóhe-
lyeken lehet fel-, illetve leszállni.
Tervezett részletes menetrend: www.enykk.hu

2017. SZEPTEMBER 22., PÉNTEK 16.30
ÉS 19.00 ÓRA KÖZÖTT
Teleplátogatás az ÉNYKK Zrt. Ipar utcai
telephelyén — nosztalgiabusszal!

Az Ipar utcai forgalomirányító központ és
mûszaki bázis megtekintése elôre regisztrált ér-
deklôdôk számára.
Regisztráció: winkler.agoston@enykk.hu

Figyelem! Regisztrálni csak a teleplátogatáshoz
szükséges! A teleplátogatást megelôzôen a nosztal-
giajáratokon való utazáshoz elôzetes regisztrációra
nincs szükség, a nosztalgiajáratokon — az autóbusz
férôhely-kapacitásának határáig — bárki utazhat!

Próbálja ki a közösségi közlekedést!
Menetjegyváltás nélküli utazási lehetôség egy napig
Gyôr valamennyi helyi autóbuszjáratán 2017.
szeptember 22-én (pénteken) üzemkezdettôl
üzemzárásig!
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Rövid utca ez, keresztezi a sétáló-
utcát, a Csónakos szobor éppen a fele
útján lapátol. Az Arany János utca a
Virágpiactól a Győri Nemzeti Színház
sarkáig ér. Padjain szeretnek üldögél-
ni az emberek. Kocsiforgalom nincs,
a gyalogosok viszont minden nap-
szakban megtöltik élettel.

A nyolcvanas évek végén, a mun-
kalehetőségeken és a kulturális kíná-
laton kívül, három olyan specialitása
is volt a városnak, ami miatt a környék-
ről is Győrbe jöttek az emberek. Az
egyik az Arrabona Áruház, a város el-
ső mozgólépcsős üzletháza, melynek
a választéka is gazdagabb volt a más-
hol kapható olcsó konfekciónál. A szo-
cializmus idején városi státuszszimbó-
lumnak számított többek között a to-
ronyház, az aluljáró és a mozgólépcső
egyaránt. Győr szerencsére nem épí-
tett húszemeletes paneltornyokat,
mint ahogy Pécsett vagy Veszprém-
ben tették – mennyi bajunk lenne
most velük –, aluljárója volt a vasútál-
lomásnak (ez sajnos mára sem sokat
változott, remélhetőleg a Modern Vá-
rosok Programban megújul a vonat-
és buszközlekedés központja), moz-
gólépcsője meg az Arrabonának. Jó-
val rövidebb, mint a fővárosi metró -
meg állóknak, de mozgott rendületle-
nül, különösen a gyerekek örömére.
Az utcában és a környéken butikok is
nyíltak, a régió kisvárosainak krémje
előszeretettel vásárolt Győrben divat -
árut, az Arrabonában és a butikokban
egyaránt. 

Az utca másik kedvenc helye az ud-
varban kialakított Bécsi Kávéház volt.
Ez a vendéglátóhely valóban nem ha-
sonlított a kor tucatpresszóira, méltó
lett a kávéházi rangra. Itt valami meg-
csillant a polgári létből, mindenekelőtt
az igényesség. Kávé- és süteményvá-
lasztékával azt az érzetet keltette,
hogy ez a város már mégiscsak Bécs
előszobája. Érdekes, hogy a kávéház
a magyarok tudatában mennyire ösz-
szekapcsolódott a szabadság, illetve

Speciál
Életünk nem mindennapi ízei

Sétány

Szerző: H. F.    Fotó: Marcali Gábor

A GYÔRIEK

Arany János írt utcáról verset, igaz nem arról,
amit róla Győrben elneveztek. Mielőtt nekiin-
dulunk a sétának, idézzük föl, hogyan szedte
rímekbe a költő A három-pipa utcát: „Kisfa-
ludy egy pipáról/ Monda elmés pipadalt:/ Il-
lő, hogy e ’három pipa’/ Nyujtson érte dia-
dalt./ Éljen hát az ő utcája!/ S a magyarnak
’nagy pipája’/ (Mint a régi példa jár),/ Le-
gyen egyszer tömve már!” 

a nyugatiság fogalmával, érzetével.
Emlékezhetünk rá: uniós csatlakozá-
sunk előnyeit azzal a kézzelfogható
ígérettel érzékeltette a politika, hogy
a közösség tagjaként mi is nyithatunk
majd kávézót Bécsben. 

Győr gasztronómiai kuriózuma a
nyolcvanas években, minden kétsé-
get kizáróan, az Arany János utcában
nyitott Kuckó volt. Pető István nevé-
hez fűződik az első győri magánven-
déglő. Itt álltunk sorba a különböző,
rendkívül ízletes melegszendvicsekért
akkor, amikor más városokban nem is
nagyon ismerték. 

Alig érthető módon, a melegszend-
vics ellensége volt a szocializmusnak,
vagy csak a rendszer érezte úgy. A
presszók, bisztrók kínálatából szinte
kivétel nélkül hiányzott a melegszend-
vics és a meleg tea Magyarországon.
Azt még csak érteni véli az ember,
hogy a teázásról a fennálló rend kép-
viselőinek valamiféle osztályidegen,
arisztokratikus angol szokás jutott az
eszébe – bár, ha valakik, akkor éppen
orosz (szovjet) barátaink főzték hatal-
mas szamovárokban a grúz teát –, de
hogy a melegszendvics mit vétett, azt
nem tudtuk megfejteni.

A Kuckó már panzióként és kávézó-
ként üzemel, de finom melegszendvi-
cset most is fogyaszthat Győrben az
éhező. A legjobbat talán az Arrabona
éttermében lehet megkóstolni, ez az
ételbár évtizedek alatt is megőrizte
készséges színvonalát.

Az Arany János utca ma is élettel
teli. Könyvesbolt és míves képkerete-
ző, bank, pénzváltó, kávézó, ékszer-
bolt, virágüzlet, valamint egy British
bolt is várja a vevőket. Itt lehet kókusz-
vizet, eredeti lunch-öt, gyömbérsört
és angol kekszet kapni.

A fákkal és virágokkal szegélyezett
utca padjain szívesen pihennek meg
a vásárlásba belefáradók, meg az oda-
járó idősebb emberek is, akik együtt
próbálják értelmezni a számukra néha
már idegen világot.

Arany-utcája
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FOTÓKULISSZA

A kép az idei nyárzáró koncertet kö-
vető tűzijáték alkalmával készült, a
győriek számára kitűnően felismerhe-
tő helyszínen. Általánosságban el-
mondható, jó, ha előzetesen tájékozó-
dunk, hogy pontosan honnan lövik fel
a tűzijátékot: a megfelelő helyre állít-
hassuk a fotóállványunkat, hogy az
adott környezetet és az emberek kör-
vonalait is bele tudjuk komponálni a
képbe. Mert ha olyan helyen tartózko-
dunk, akár úgy is lehet fotózni, mintha
egy puszta közepén lőnék fel a látvá-
nyosságot. Ami nem biztos, hogy baj,
gyakran a fotósnak általános tűzijáté-
kos képekre van szüksége, hogy több

EGY

TÛZIJÁTÉK
története Fotó és szöveg: O. Jakócs Péter

témához is fel tudja azokat használni. 
Adott szituációban a vázra egy 16–

35 mm-es nagy látószögű optikát he-
lyeztem. Hasonló esetben, a minél ki-
sebb képzaj érdekében, az érzékeny-
séget állítsuk a lehető legalacso-
nyabbra, ISO 100–200-ra. Hogy látvá-
nyos képet kapjunk, hosszú záridővel
kell exponálnunk: 2 és 10 mp között.
Így gyakran előfordulhat, hogy a kép
„ütősebbre” sikeredik, mint a valóság,
hiszen több egymást követő fénybom-
ba is felkerülhet a digitális negatívra.
Jelen esetben a kép 5 mp-es záridő-

vel készült. Hogy bemozdulásos élet-
lenséget okozva, ne rázkódjon be a
kép, használhatunk kioldózsinórt, de
ha „puha mozdulatokkal” exponálunk,
a zsinór használata elkerülhető. 

Az élességet még a fotózás előtt
manuálisan állítsuk végtelenre, és
ehhez már a későbbiekben nem is
kell hozzányúlnunk! A rekeszt is állít-
suk középértékre, F8–11-re, jelen
esetben F8 volt, de akár F22 lendér-
tékre is lehet, a legfényesebb robba-
násoknál.

Ha sikerült jól exponálni a képet, a
nyers kép is kitűnő, minimális utó-
munkára van csak szükség. Használ-
junk JPEG FINE vagy RAW formátu-
mot, utóbbi adja a legnagyobb moz-
gásteret a feldolgozás során.



w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

Aztán aludtunk pár órát, hogy
hajnalban átlapozzuk az elkészült
újságot, és meglessük, miként fo-
gadják a kiadványt a sportolók. Jó
volt látni, ahogy az olimpiai faluból
Hugoo Posttal a kézben léptek ki a
fiatalok, Hugoo kakas is örömmel
fotózkodott a róla elnevezett újsá-
got lapozgató ifjú olimpikonokkal.
Sok időnk persze nem volt kiélvezni
a pillanatot, hiszen neki kellett állni
az újabb szám elkészítésének. Ezt
már kényelmes körülmények kö-
zött, a Széchenyi István Egyetem
stúdiójában tettük. A reggeli érte-
kezletet követően mindenki indult
a dolgára. Tizenegy fotós és hét új-
ságíró kolléga osztotta fel egymás
között a győri kisolimpiai helyszíne-
ket. Ott voltak a sporteseménye-
ken, a fun zone-ban, a hivatalos ce-
remóniákon, a Dunakapu téri vásár-
városban, mindenhol, ahol csak ér-
dekes sztorira bukkanhattak. Szál-
lították is őket futószalagon, felad-
va a leckét fordító barátunknak: Ki
a legfiatalabb és a legidősebb ön-
kéntes? Milyen esetekkel találkoz-
nak az EYOF orvosai a leggyakrab-
ban? Kik azok a híres sportolók,
akik személyesen is ellátogattak a
versenyekre? Hány szelet pizza,
mennyi ásványvíz fogy naponta? A
lecsót, vagy a spagettit szeretik-e
jobban a fiatalok? Miért van sa-
ját varrodájuk a judósoknak?
Miket írnak a versenyzők a
nemzetközi üzenő falra? Hogy

EY-ON, EY-OF(F)

„Küldhetem?” – kérdezte bizonytalanul Andris. „Küldheted!” – válaszoltam hasonló bizonytalansággal, és némi aggodalommal a
hangomban – ez a párbeszéd akár egy „B” kategóriás ifjúsági regény kezdő sora is lehetne, de nem az. Ezek a grafikus kollégám
és a saját szavaim voltak 2017. július 24-én, körülbelül éjjeli egy órakor. Az EYOF megnyitó ünnepségét követően addigra raktuk
össze a Hugoo Postot, vagyis az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál résztvevőinek szóló napilap első számát. Az aggodalom nem
volt véletlen, az újságot a nyitóünnepség alatt, és azt követően az ETO Stadion egyik páholyában, az ünnepségről beszűrődő fények
homályában szerkesztettük készre, s küldtük a nyomdába. A fotósok a helyszínen készített képeiket pendrive-okon hozták nekünk
folyamatosan, s olykor a telefonommal világítottam, hogy megtaláljam az adathordozót, vagy épp a laptop USB-bemenetét. 

buliznak a fun zone-ban? Hogy lett
egy fekete macska a magyar lány
kosárlabda-csapat kis kedvence?
Miért van felemás cipő a spanyol
magasugrón? Hogy lehetnek egy
svéd és egy finn versenyző unoka-
testvérek? Hogyan borult kenuval a
vízbe Hugoo kakas? Miért tartják
az eddigi legjobb EYOF-nak a győ-
rit? – s a sort még hosszasan sorol-
hatnám. Mindemellett persze be-
számoltunk minden versenyről,
azok eredményeiről, megszólaltat-
tuk a győzteseket, bemutattuk a
nap programjait, miközben temati-
kus fotó-összeállításokat közöl-
tünk, amelyekben a sportolók ma-
gukra ismerhettek, így szép emlék-
ként vihették haza az újságot. A fia-
talok megszerették, sőt várták az
újabb számokat, s voltak, akik kéré-
sekkel is fordultak hozzánk. Az
orosz csapat például az egyik ver-
senyzőjét köszöntötte lapunk ha-
sábjain, születésnapja alkalmából.
Olyan is akadt, aki többet szerette
volna látni az újságban a magyar
női kézilabda-válogatottat, mi
azonban biztosak voltunk benne,
hogy ők nyerik majd a finálét, ezért
az utolsó lapszám címoldalát tarto-
gattuk nekik. Mint kiderült, tökéle-
tesen kalkuláltunk! Ahogy jól tippel-
tünk Sipőcz Ricsi felejthetetlen

győzelmére is, aki szintén címlap-

ra került, mint a rendező város első
aranyérmese. Jó kis csapat alakult
ki, hét napig szinte együtt éltünk, s
bár még a jobb családokban is elő-
fordulnak viták, nálunk egy hangos
szóra sem volt szükség: Mindenki
tette a dolgát. Csupán az egyik kol-
léga zsörtölődött velem néha, ha ki-
hagytam egy anyagát, vagy jobban
meghúztam, mint szerette volna.
Felháborodása persze nem volt ko-
moly, egyszerűen csak szívügyének
tekintette a híradást, ahogy mind-
annyian annak tekintettük. Ha az
EYOF-ra gondolok, elsőre mindig
az a jelenet ugrik be, amikor az ét-
kezősátorban az egyik sportoló ha-
talmas csörömpöléssel elejtette a
tálcáját, amelyet a több száz ebéde-
lő sporttárs hatalmas tapsvihara
övezett. A jelenet számos alkalom-
mal megismétlődött az egy hét
alatt, az „ügyetlen” olimpikonok
kedvesen piszkálódó köszöntése
népszokássá vált az olimpiai falu-
ban. Hasonló népszokás volt a sá-
torba belépő érmesek iránti tiszte-
let kifejezése, amelyet ugyancsak
tapssal és ovációval fejeztek ki, ám
a két tapsvihart nem lehetett össze-
téveszteni egymással. Ha fel sem
néztünk is tudtuk, hogy éppen egy
szomorú sorsú tányérnak, vagy egy
kisolimpiai aranyéremnek szól a te-
nyerek összeverése. 

És tudják mi a legszebb? Hogy
mindez Győrben történt! Ötven or-
szág tehetséges fiatal sportolója
számára marad örök emlék a váro-
sunkban töltött idő. Könnyen lehet,
hogy pár év múlva nézünk egy olim-
piai közvetítést (sajnos csak tévé-
ben), és hallgatjuk az egyik aranyér-
mes nyilatkozatát, aki éppen meg-
jegyzi: Első komoly nemzetközi si-
keremet a győri EYOF-on értem el!
Hát nem lesznek büszkék váro-
sunkra? (Lapunknak korábban ha-
sonlóképp nyilatkozott például Ja-
kabos Zsuzsanna úszó olimpiko-
nunk, de Pieter van den Hoogen-
band háromszoros olimpiai bajnok
úszólegenda is, hiszen mindkettő-
jük éle tében meghatározó szerepet
játszott az EYOF-on való részvétel.
Utóbbiéban olyannyira, hogy ő volt
a győri játékok holland válogatott-
jának csapatvezetője, így a győriek
láthatták őt a helyszíneken, sőt, a
helyszínek között is kerékpáron te-
kerni!) 

„Küldhetem?” – kérdezte némi
szomorúsággal Andris. „Küldhe-
ted!” – válaszoltam hasonló méla-
búval a hangomban, mert mindket-
ten tudtuk, hogy az utolsó szám
nyomdába küldésével valami rend-
kívüli dolog ér véget. Ez pedig nem
más, mint Magyarország első olim-
piai eseménye, amelynek mi is te-
vékeny részesei lehettünk. „Nem
baj, Andris, lesz még egyszer Hu-
goo Post reloaded!” 

Szerző: Papp Zsolt Fotó: O. Jakócs Péter
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„A HORGÁSZAT
az első pillanatban szerelem volt”

Nagy Csaba, a tőle megszokott pontossággal
és gördülékenységgel osztja meg velem gondola-
tait, amikor a Győr+ Média székházában leülünk
beszélgetni. Komáromban született, és mindössze
hétéves volt, amikor édesapját elvesztette. Édes-
anyja nevelte fel, hat esztendővel fiatalabb húgával
együtt, ezért már egészen fiatalon munkát keresett,
hogy levegye a terhet szülője válláról. Tizenöt éve-
sen jelentkezett egy hirdetésre, amelyben a szóra-
koztatóiparba kerestek vállalkozó szellemű fiatalo-
kat. Így indult lemezlovas karrierje, amely során el-
sősorban a ’70-es, ’80-as évek funky és R’n’B ze-
néit hozta közelebb a szórakozni vágyókhoz. „Az na-
gyon jó érzés volt, amikor egy klubnak lehettem a
rezidense” – meséli Nagy Csaba, amikor felidézi a
feledhetetlen éjszakák hangulatát. Kommunikációs
képességének és zene iránti fogékonyságának kö-
szönhetően, a lemezjátszók mögött is helytállt, rá-
adásul ebből fedezte tanulmányait. A középiskolát
már Győrben, a Veres Péter Mezőgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskolában végezte, ahol
állattenyésztő technikusként végzett. Ezt követően
Fertődön tanult, ahol környezetvédelmi technikus
képesítést szerzett, majd Gyöngyösre vezetett az
útja, ahol a Károly Róbert Főiskolán, agrárvonalon
folytatta tanulmányait. „Legbelül éreztem, hogy
nem ez az én utam” – mondja Nagy Csaba, majd
hozzáteszi, hogy amint lehetett, váltott, és kommu-
nikációs menedzser szakon tanult tovább. 

A főiskola elvégzése után visszatért Győr-
be, és itt keresett munkát. Rövid ideig
egy fürdőszobaszalonban és recepci-
ósként is dolgozott, majd jött a Győri
Kommunális Szolgáltató, a Győr-Szol
Zrt. jogelődjének hirdetése. Nagy Csa-
bát azonnal felvették a vállalathoz, ame-
lyet az átalakulás után már, Győr-Szol
Zrt. néven ismerhetünk. 

Ha a kommunikációs mened-
zser éppen nem dolgozik, és az
időjárás engedi, akkor hor-
gászbottal a kezében találkoz-
hatunk vele, Győrben és kör-

Nagy Csabát, a Győr-Szol Zrt. kommunikációs menedzserét a Győr+ Hetilap olvasói, a rádió-
hallgatók és a televíziónézők is jól ismerhetik. Rendszeresen beszámol a város tisztaságát és
fejlődését szolgáló munkálatokról, tájékoztat a vállalatot érintő feladatokról. „Nagyon közel
áll az egyéniségemhez, mert a munkámban nincs két egyforma nap” – ezt vallja a kommuni-
kációs menedzser. Ha viszont kikapcsolódásra vágyik, felkeresi valamelyik vízpartot, hogy a
horgászatban teljesedjen ki. 

Szerző: Kaszás Kornél Fotó: Marcali Gábor

Köztünk élnek

nyékén. „A horgászat az első pillanatban szere-
lem volt” – mondja Nagy Csaba, aki nyolcéves
korában vett először pecabotot a kezébe. Az el-
telt évtizedekben pedig tíz kilogramm feletti pon-
tyok, ötkilós süllők, és akár tizenöt kilogrammos
amurok is a horgára akadtak. Többnyire a Rába fo-
lyót választja, a Petőfi hídtól a Virágpiac alatti sza-
kaszon át az összefolyásig, majd lejjebb a Mosoni-
Duna kövezésén a Dunapart Rezidenciáig is szíve-
sen horgászik. Tanyája a Radó-sziget spiccétől
nem messze van, de továbbra sem a kapás remé-
nyében szereli fel a horgászbotot. „Nem a halért
megyek. Az másodlagos, hogy horogra akad-e va-
lami” – meséli Nagy Csaba, majd hozzáteszi, „ha
halat akarok enni, veszek a Vásárcsarnokban. A ki-
fogott halakat pedig visszaengedem a vízbe.” 

A horgászat iránti szenvedélyének és elkötele-
zettségének köszönhetően, tavaly beválasztották
a Sporthorgász Egyesületek Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Szövetségének
elnökségébe. Idén pe-
dig az Országos
Horgász Szövet-
ség Választmá-
nyába is bekerült.
A megyei szövet-
ségnél a média-
és marketingfel-

adatok, valamint a társadalmi kapcsolatok is hoz-
zá tartoznak, és közel száz horgászegyesülettel
tartja a kapcsolatot. Büszkén mesél a gyereknapi
horgászversenyről, amely évek óta nagy sikerrel,
rendszeresen száz feletti résztvevővel zajlik Győr-
ben. „A jó példa ragadós, ezért a felnőtteknek ki -
emelt szerepe van abban, hogy a fiatalok kimen-
nek-e a természetbe” – mondja Nagy Csaba. 

„Győr hangulatos, lüktető és élhető város” –
erről már annak kapcsán beszél, hogy miért nem
vágyik külföldre. Elmondása szerint Győr mellett,
Tata és Fertőd a számára legkedvesebb városok,
ahol fel tud töltődni, ha arra van szüksége. Sze-
rinte Magyarország és a régió is rejt annyi szép-
séget, na meg vízpartot, hogy nem kell a határon
túl keresnie kikapcsolódási lehetőséget. 

Végezetül pedig arra is fény derül, hogy mitől
lesz valakiből jó horgász. „Szerintem, akkor tud
eredményes lenni egy horgász, ha együtt él a ter-
mészettel, és tiszteli az élőlényeket, a horgászbotra
pedig a karja meghosszabbításaként tekint.”
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Különleges receptekkel kezdi az ôszi szezont Nagy Eszter
Creativ Chef, akinek péntek 19.30-tól újra látható
fôzômûsora is a Gyôr+ Televízión.

A húsleves
esszenciája

A csirkemellet a zúzott fokhagymával, köménnyel és a többi hozzáva-
lóval összegyúrjuk és kör vagy gömb alakú fasirtokat formázunk belô-
lük. Morzsába hempergetés után forró olajban aranybarnára sütjük.
Utólag pálcikára szúrjuk és tetszôleges pürével tálaljuk. Minden zöld-
ségpüré hasonlóan készül: kevés hagymát összepirítunk az adott zöld-
séggel, sózzuk-borsozzuk, majd felöntjük annyi vízzel, hogy ellepje azt.
Adunk hozzá néhány gerezd zúzott fokhagymát és addig fôzzük, míg
minden a víz el nem fô alóla. Ekkor körülbelül negyed mennyiségû vajjal
összeturmixoljuk.

500 g darált csirkemellfilé • 5
gerezd fokhagyma • 1 tk. ôrölt
kömény • 1 marék friss menta
• 2 tojás • 1 dl tejszín • 2 ma-
rék zsemlemorzsa (plusz a for-
gatáshoz) • só, bors 5 kg vadhúsos csont • 3 kg

csirkecombcsont • 6 liter víz •
2 nagy fej hagyma • 1 nagy
zellergumó • kb. 700 g sárga-
répa • só, bors • 3 dl fehérbor

VADESSZENCIA FILTERBEN TÁLALVA 

TANYASI LOLLYPOP VAJAS PÜRÉKKEL

A csontokat egy tepsibe helyezzük és 230 fokon barnára sütjük. (Így szebb lesz a
levesünk színe, „vastagabb" lesz állagra, nem kell majd a levet fôzés közben leha-
bozni, illetve a fölösleges faggyú és zsír sem kerül a levesbe.) A besütött csontokat
nagy fazékba helyezzük és a vízzel felöntve, a hagymákkal, sóval, borssal 4-5 órát
fôzzük. Mikor kész, a csontokat kiszedjük és a répákkal, illetve a zellerrel további
1,5 órát fôzzük. A zöldségek kivétele után a levest finomlyukú szûrôn átszûrjük, és
addig forraljuk, míg körülbelül fél liter nem lesz belôle. Ekkor feloldunk benne némi
zselatint (a biztonság kedvéért) és egy kisebb tepsibe öntve, hûvös helyre tesszük,
amíg megkocsonyásodik. Mikor teljesen megdermedt, kockákra vágjuk, filterbe
vagy tüllbe csomagoljuk és sima forró vízzel tálaljuk. Levesbetétként a szépen fel-
vágott fôtt zöldségeket, illetve a csontról leesô húsdarabokat használjuk.



2017. szeptember 15.   / + / 27

HIRDETÉS

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!”
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Miközben Toscanára lassan ki le-
het tenni a „megtelt” táblát, ad-
dig az utazók körében jóval ke-
vésbé ismert a szomszédos itá-
liai régió. És ez így is van jól. To-
longjon csak mindenki a Santa
Croce meg az Uffizi előtt. Mi
meg addig szürcsöljünk el egy
végtelenül ráérős latte macchia-
tót valamelyik umbriai kisváros
főterén...

Aki olvasta Szerb Antal „Utas és hold-
világ” című regényét, annak nem kell
különösebben bemutatni Umbriát,
vagy hogy miért is figyelemre méltó
ez a régió. És igaz ez azokra is, akik a
tévében nyomon követték egy szim-
patikus olasz pap kalandjait. Aki min-
denhova biciklivel járt, és rendre bűn-
ügyeket oldott meg az ügyefogyott
csendőrök helyett.

A Terence Hill által alakított Don
Matteo mellett azonban van a régió-
nak egy még ismertebb, és nagyon is
valós szent embere. Ő Assisi Ferenc,
aki a ferences rend megalapítója, és
egyben Olaszország hivatalos védő-
szentje is. (Bár ez utóbbi tisztségen Si-
enai Szent Katalinnal osztozik.) Fe-
renc fiatal korában szegénységi foga-
dalmat tett, így nem véletlen, hogy Ró-
ma aktuális püspöke, azaz az egyház
egyszerűségét és közvetlenségét hir-
dető Ferenc pápa az umbriai szent ne-
vét vette fel a beiktatásakor.

Assisi
A domboldalra felkúszó középkori vá-

roska akkor is megérne egy látogatást,
ha nem ez lenne a híres szent szülőhelye,
és ha nem uralná annak nyugati sziluett-
jét egy hatalmas templomból és kolos-
torból álló épületegyüttes. De nagyon is
uralja. A szent földi maradványainak ott-
hont adó kriptából, valamint egy alsó és
egy felső templomból álló bazilika meg-
építését IX. Gergely pápa rendelte el
még 1228-ban, azaz nem sokkal a szent
halála után. A bazilikában látható fres-
kók jelentős részét a kor neves művészei
festették, így például a reneszánsz elő-
futáraként tisztelt Giotto, vagy az ő egy-
kori mestere, Cimabue.

Ha kellőképpen kinézelődtük ma-
gunkat a bazilikában, akkor induljunk el
a szentről elnevezett utcán a városka fő-
tere felé. A középkori épületek aljában
működő üzletekben könnyedén besze-
rezhetjük az elengedhetetlen hűtőmág-
nest, mécsestartót, miegymást, a Piaz-
za del Comunén pedig végre kirendel-
hetjük a fentebb már beígért nagy bögre
habos tejeskávét. Amikor pedig ez is le-
csúszott, akkor érdemes alaposabban
szemügyre venni a városháza tornyos
épületét, valamint az azzal összeépült,
első századi Minerva-templomot.

Gubbio
Kötődik Ferenc-legenda a közeli

Gubbio városához is. A szent egyszer

számon kérte egy vérszomjas farka-
son, hogy az tizedeli a helyiek állatait.
Meg még magukat a helyieket is. A
farkas pedig megbánta bűneit és
megtért. Cserébe a helyiek vállalták,
hogy ezután etetni fogják a fenevadat.

Hasonlóan izgalmas hiedelem kap-
csolódik a gubbiói házakon látható „ha-
lottak kapujához” is, ami valójában egy
vékony, az utcaszint fölött kezdődő, és
gyakran befalazott második kapu. A le-

genda szerint a középkorban ezen ke-
resztül emelték ki a házban elhunytak
holttestét, majd lezárták a nyílást, ne-
hogy a halott visszataláljon egykori sze-
rettei közé. A hangzatos sztorit sajnos
cáfolni látszik a történelemtudomány, a
vékony ajtók tényleges szerepét azon-
ban mindmáig nem sikerült megfejteni.

De persze nem ezek a rejtélyes ka-
puk Gubbio egyetlen látnivalói. Talá-
lunk itt is mutatós templomokat, góti-
kus városházát meg még egy római
kori színházat is. És akkor épp csak,
hogy elkezdtük végigvenni Umbria lát-
ványosságait. 

Hiszen nem szóltunk a régióköz-
pontról, Perugiáról, vagy az orvietói
dómról, a Márvány-vízesésről. Meg
nem szóltunk a fenséges umbriai
tájról sem, ami fikarcnyival sem csú-
nyább, mint a szomszédos toscanai.
Csak talán a marketingje nem olyan
erős...

Tipp
A Don Matteo-sorozatban Terence
Hill a San Giovanni-templom plé-
bánosát alakítja, a filmbeli csend-
őrség pedig a Palazzo dei Consoli
épületében működik. Két kötelező
szelfi lehetőség minden rajongó
számára!
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Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Szeptember 18. 21:30
Konkrét

Szeptember 19. 19:30
Hello Győr!

Hétfőtől péntekig, 19 óra
Híradó

Különleges receptekkel kezdi az őszi sze-
zont Nagy Eszter Creative Chef. Ezúttal
egy borvacsorából kiemelt fogásokkal ör-
vendeztet meg minket. Kövessék és ké-
szítsék el önök is otthon az ínycsiklando-
zó ételeket!

Szeptember 20., 8:30
Creative Chef

Szeptember 22. 9:30
Kulisszák mögött

Zenés pillanatok a Hello Győr!-ben ked-
den, a Híradó után a Djabe és a Genesis
egykori gitárosa, Steve Hackett közös
produkcióját mutatjuk be, a győri RasQ
zenekar is bekapcsolódik a sztoriba! Lesz
még egyéb zenés meglepetés is a Hello
Győr!-ben, tartsanak velünk!

Véget ért a programokkal, rendezvények-
kel és fesztiválokkal teli nyár. Híradónk is
tartja a lépést az újra felgyorsuló győri
élettel, ott vagyunk minden fontos prog-
ramon, ami érinti és érdekli a helyieket.
Közben pedig azokról az országos témák-
ról sem feledkezünk meg, melyeknek he-
lyi vetülete is van.

Szeptember 16. 6 óra
Kertbarát Magazin

Szeptember 17. 11 óra
Divertimento

A Konkrét vendégeként ezúttal Prédl An-
talt, a győri Útkezelő Szervezet vezetőjét
köszönthetjük, aki városunkban jelenleg
is zajló út-, járda- és kerékpárút-felújítá-
sokról érdekes információkat oszt meg
velünk, valamint a 2018-as nagyobb be-
ruházásokról is beszél a műsorban.

A város kedvenc zenéi, útinfók, helyi tör-
ténések, hogy könnyebben teljen a mun-
kaidő és szórakoztató legyen a hazatérés.

Hétköznap 13–17 óra között
Győr+ Délután

Hallgasson ránk a Sándor János-bérlet-
tel is! Vendégünk Fűke Géza, a társulat
igazgatója, aki figyelmükbe ajánlja a ju-
bileumi évad egyik kiváló bérletét. Szót
ejtünk a Reformáció 500, a Rómeó és
Júlia, illetve a Kobayashi című koncer-
tekről. Az évad kiemelt szuperproduk -
ciója Bizet: Carmen című operájának
koncertszerű előadása lesz az Audi Aré-
nában, január 5-én.

Itt a szüret ideje! A betakarítás előtt pedig
fontos feladat a takarítás – erről is beszé-
lünk szeptemberi adásunkban.

Premierre készül a Győri Nemzeti Szín-
ház. Az Örökzöld évad első nagyszínpa-
di bemutatóját a Kossuth-díjas Valló Pé-
ter rendezi, főszerepben a szintén Kos-
suth-díjas Jordán Tamással. Makszim
Gorkij: Éjjeli menedékhely című drámá-
jának főbb szerepeiben láthatjuk még
Csankó Zoltánt, Simon Kornélt és Ung-
vári Istvánt.

TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR
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Szeptember 16. szombat
07:00 Híradó 07:30 Creative chef
08:00 Híradó 08:30 Építech 09:00
Híradó 09:30 Gázfröccs 10:00 Vény
nélkül n 10:30 Konkrét 10:45 Arrabo-
na évszázadai 11:00 Képújság 18:00
Credo 18:30 Vény nélkül n 19:00
Győri7 19:45 Konkrét 20:00 Kulisz-
szák mögött 20:30 Üzleti negyed
21:00 Nyugdíjas Egyetem 22:00 Győ-
ri7 22:45 Konkrét 23:00 Credo 23:30
Képújság

Szeptember 17. vasárnap
07:00 VoltTimer 08:00 Credo 08:30
Vény nélkül n 09:00 Nyugdíjas Egye-
tem 10:00 Üzleti negyed 10:30 Ku-
lisszák mögött 11:00 Képújság 18:00
Győri7 18:45 Konkrét 19:00 Gáz-
fröccs 19:30 Hello Győr! 20:00 Épí-
tech 20:30 Zooo+ 21:00 Civil kurázsi
21:30 Hello Győr! 22:00 Győri7
22:45 Konkrét 23:00 Hello Győr!
23:30 Képújság

Szeptember 18. hétfő
07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Gázfröccs 08:30 Hello Győr! 09:00
Építech 09:30 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:30 Kulisszák mögött 20:00
Híradó 20:30 Kulisszák mögött 21:00
Híradó 21:30 Konkrét 21:45 Made in
Hungary 22:00 Híradó 22:30 Civil ku-
rázsi 23:00 Híradó 23:30 Képújság 

Szeptember 19. kedd
07:00 Híradó 07:30 Kulisszák mögött
08:00 Híradó 08:30 Civil kurázsi
09:00 Híradó 09:30 Konkrét 09:45
Made in Hungary 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:30 Hello Győr!
20:00 Híradó 20:30 Hello Győr!
21:00 Híradó 21:30 Creative chef
22:00 Híradó 22:30 Üzleti negyed
23:00 Híradó 23:30 Képújság

Szeptember 20. szerda
07:00 Híradó 07:30 Hello Győr!
08:00 Híradó 08:30 Creative chef
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
Made in Hungary 22:00 Híradó 22:30
Kulisszák mögött 23:00 Híradó 23:30
Képújság

Szeptember 21. csütörtök
07:00 Híradó 07:30 Zooo+ 08:00 Hír-
adó 08:30 Kulisszák mögött 09:00
Híradó 09:30 Konkrét 09:45 Made in
Hungary 10:00 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:30 Vény nélkül n 20:00 Hír-
adó 20:30 Vény nélkül n 21:00 Hír-
adó 21:30 Építech 22:00 Híradó
22:30 Creative chef 23:00 Híradó
23:30 Kép újság

Szeptember 22. péntek
07:00 Híradó 07:30 Vény nélkül  n
08:00 Híradó 08:30 Építech 09:00
Híradó 09:30 Creative chef 10:00
Kép újság 19:00 Híradó 19:30 Gáz-
fröccs 20:00 Híradó 20:30 Gázfröccs
21:00 Híradó 21:30 Konkrét 21:45
Made in Hungary 22:00 Híradó 22:30
Zooo+ 23:00 Híradó 23:30 Képújság

Szeptember 16. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 6:00 Kertbarát Magazin ism. 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 17. vasárnap
5:00 Ismétlés - a hét legérdekesebb beszélgeté-
seiből válogatunk (benne: helyi hírösszefoglaló)
6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló) 7:00
Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Ba-
lázs 11:00 Divertimento – a győri filharmoniku-
sok műsora Farkas Mónikával 14:00 Győr+ Hét-
vége – Ferenczy Balázs 18:00 Magyar óra 19:00
Divertimento ism. 20:00 Kabaré 21:00 Hangos-
könyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 23:00 Győr+
Zenetár

Szeptember 18. 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 19. 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 20. 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 Rómer
Magazin – a Rómer Múzeum aktuális összefog-
lalója (Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt –
Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Ma-
gyar óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél
15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Dél-
utáni Gyors – Farkas Mónika, a nap legfonto-
sabb eseményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát
Zsuzsi 19:10 Rómer Magazin ism. 19:30 Fod-
rász percek 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv
22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zene-
tár

Szeptember 21. csütörtök
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 Rómer
Ház Aktuál ( A Rómer Ház programajánlója Si-
mon Pankával) 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 ese-
ményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:10 Megszólal a Vaskakas ism. 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár

Szeptember 22. 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 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján An-
di 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25
Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Farkas Mónika, a nap legfontosabb ese-
ményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:00 RómerHázAktuál ( A Rómer Ház kibővített
magazinja Simon Pankával) 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár  
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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
megfejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló három megfejtô az EYOF plüss kabala -
figuráját, Hugoot 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: Cser Éva.

KERESZTREJTVÉNY SKANDINÁV
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HIRDETÉS

ÉRTÉKET TEREMTÜNK! ÉRTÉKET KÖZVETÍTÜNK!

Gyôrújfalu zsákutcájában, egy sa-
roktelken kerül kialakításra két,
egyenként 96 nm-es, különálló iker-
ház, 14 nm-es terasszal, 570 nm-es
saját telekhányaddal. Az épület mi-
nôségi anyagokból készül, igényes
kivitelezéssel. Várható fûtéskész át-
adása 2018. március vége.

Ár: 26,9 M Ft.

+36-70/933-7846

77 nm-es családi ház fe-
dett, nagy terasszal, emelt
szintû, szerkezetkészen el-
adó. Az ár telekárat nem
tartalmaz. Telket választhat
aktuális kínálatunkból,
vagy megépítjük az Ön ál-
tal választott telken!

Ár: 18,490 M Ft.

+36-30/267-1143

Gyôri téglalakás el-
adó! Az ingatlan
Gyôr-Sziget város-
rész nyugodt részén
fekszik, mely a Belvá-
rostól, vízparttól, va-
lamint az egyetemtôl
pár percre található.

Ár: 13,5 M Ft.

+36-30/554-3411

Eladó társasházi lakás a Pa-
csirta lakóparkban. A földszinti
lakásokhoz kertkapcsolat, az
emeletiekhez tágas, napfényes
és panorámás terasz tartozik.
Élvezze a hely adottságainak
köszönhetôen mindig friss,
kristálytiszta levegôt! 

Ár: 14,5 M Ft-tól.

+36-70/933-7846

Gyôr vonzáskörze-
tében, kulcsrakész
ikerház eladó. Rend-
kívül igényes kivitele-
zés. Átadás 2017. ok-
tóberében. 

Ár: 35 M Ft. 

+36-30/267-1143

140 nm-es családi
ház, emelt szintû fû -
téskészen, 31,990 M
Ft-tól! Válasszon egyedi
családi házaink közül,
közvetlenül a kivitele-
zôtôl, az Ön által meg-
álmodott helyen, vagy
kérje irodánk telekkíná-
latát!

+36-30/554-3411

Családi ház zöldöve-
zetben eladó. 100 nm
alapterület + 12 nm-
es terasz. Az ár emelt
szintû fûtéskész álla-
potra vonatkozik.

Ár: 22,5 M Ft.

+36-30/554-3411

Új építésû lakás Gyôrben! Ez az ingat-
lanunk 66,62 nm alapterületû, 6,53 nm-
es erkély tartozik hozzá, az épületben lift
található, parkolás zárt udvarban. Az ár
az emelt szintû fû tés kész állapotot jelen-
ti. Az erkélyburkolat az árban, a klíma-el-
ôkészítés az árban. Korszerû minôségi
anyagok beépítésével készül.

Ár: 24,6 M Ft.

+36-30/869-1984



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 15—21.

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

Sertéslapocka

970 Ft/kg

Friss pecsenyekacsa
„A” minôségû

899 Ft/kg

Friss libamáj

999 Ft/kg

HB Lager dobozos sör 0,5 l
169 Ft/db

159 Ft/db

kartonos ár

Kristálycukor

219 Ft/kg

Jar mosogató 900 ml,
554,44 Ft/kg

499 Ft/db

Álláshirdetés

kézi parkgondozó • kézi úttisztító
bádogos (tetofedo) • szökokútkezelo

villanyszerelo

Az elmúlt napokban küldte ki az értesítő levele-
ket a Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási Igazgató-
sága a melegvíz-mérők hitelesítéséről az érintett,
mintegy kétezer ügyfelének. A mérésügyről szó-
ló törvény végrehajtásáról rendelkező kormány-
rendelet a melegvíz-mérők hitelességének idő-
tartamát 8 évben állapítja meg, így Győrben, eb-
ben az évben is több mint kétezer mérő cseréjét
vagy újrahitelesítését kell megoldania az eszköz
tulajdonosának.

A postaládákba kerülő tájékoztató szerint a hite-
lesítésre kétféle módon van lehetőség. Az ügyfél
megrendelése esetén a hiteles mérést a melegvíz-
mérő cseréjével a Győr-Szol Zrt. teremti meg egy
új, hitelesített berendezés beépítésével, melyre két
év garancia van. Amennyiben a fogyasztó a hitele-
sítésnek ezt a módját választja, a postázott tájékoz-
tatóhoz mellékelt megrendelőlapot kell leadnia a
kézhezvételtől számított 15 napon belül személye-
sen, a társaság ügyfélszolgálati irodáinak valame-
lyikében (Orgona u. 10., Jókai u. 7–9.), vagy postai
úton eljuttatni a Győr-Szol Zrt. címére: 9024 Győr,
Orgona u. 10.

A hitelesítés megvalósításának másik lehetősé-
ge a jelenleg beépített melegvíz-mérő saját szerve-
zésében történő újrahitelesítése. Ez esetben a mé-
rő hitelesítését teljes körűen a tulajdonos intézi, a
szolgáltató csak a mérővel kapcsolatos adatválto-
zást regisztrálja.

Amennyiben melegvíz-mérője hitelesítésére
sem a mérő cseréjével, sem újrahitelesítésére nem
kerül sor, úgy a szolgáltató az ügyfelet kénytelen
mérővel nem rendelkező díjfizetőnek tekinteni.

A hitelesítés lehetséges módjairól, annak költsé-
geiről, a szükséges eljárásról részletes információ-
kat tartalmaz az érintetteknek kiküldött tájékoztató,
de további felvilágosítást kaphatnak a fogyasztók a
96/50-50-50-es telefonszámon vagy személyesen,
az ügyfélszolgálati irodákban. A hitelesítésről szóló
tájékoztató szövege a www.gyorszol.hu internetes
oldalon is olvasható.

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály,
9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu A borítékra kérjük,
írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

Bár a szeptember eleji időjárás még kel-
lemesnek mondható, ebben az időszak-
ban bármikor hidegre fordulhat az idő,
ezért a Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága készen áll a lakások fűté-
sének megkezdésére. A nyári karbantar-
tási munkák befejeződtek és megtörtént
az ilyenkor szokásos nyomáspróba is. 

A jogszabályok és közszolgáltatási
szerződések szerint a szolgáltató szep-
tember 15. és a következő év május
15-e között áll a felhasználók rendelke-
zésére, mely időszakban a felhaszná-
lók arra hatalmazták fel a társaságot,
hogy az időjárástól függően indítsa, il-
letve leállítsa a fűtést. A fűtést ebben a
periódusban akkor indítja el a szolgál-
tató, ha a külső hőmérséklet napi kö-

Melegvíz-mérôk
hitelesítése

Rendelkezésre áll a távhôszolgáltató

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési Igazga-
tósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

zépértéke előreláthatólag nem haladja
meg a +10 fokot, illetőleg három egy-
mást követő napon a +12 fokot. Az et-
től eltérő fűtést (indítást, leállítást) a la-
kóközösség közös képviselője írásban
kezdeményezheti, ha a hőközpontról
vagy a hőközponton belül külön fűtési
hőcserélő blokkról ellátott felhasználók
legalább 70 százaléka ezt kéri.

Szeptember 15-ig a fogyasztóknak
is be kellett fejezniük a tulajdonukban
levő távfűtő berendezések felújítását.
Ezután a szolgáltató csak rendkívüli
esetben, a közös képviselő hozzájáru-
lásával engedélyez átalakítási munkát.

A fűtés elindításakor a legtöbb prob-
lémát a belevegősödött felhasználói
rendszerek jelentik. Ebben az időszak-

ban a fogyasztói hibabejelentések több-
sége az, hogy egy-egy helyiségben nem
melegednek fel a radiátorok. A hibák
nagy része a nyári időszakban az épüle-
tek fűtési rendszeréhez kapcsolódó fel-
újításokhoz, átalakításokhoz, radiátor-
cserékhez köthető, hiszen ezekhez a
munkákhoz a hálózatot le kellett üríteni.
A fűtés-korszerűsített épületekben a
légtelenítési munkák az átlagosnál is na-
gyobb problémát jelentenek, mivel egy-
egy zárt termosztátszelep miatt a levegő
nem tud távozni, így a hibabejelentések
ismétlődnek. Ezért a termosztatikus ra-
diátorszelepeket a fűtés indítása után ja-
vasolt egy ideig teljesen nyitott állapot-
ban tartani annak érdekében, hogy a le-
vegő távozhasson a rendszerből.

´́ ´́ ´́ ´́
´́



ÁLLÁS 

Költségvetési gazdálko-
dásban jártas, regisztrá-
cióval, mérlegképes könyvelői
végzettséggel rendelkező dol-
gozót keresünk, 6 órás, gaz-
dasági ügyintézői mun-
kakörbe. 06-96/315-317, Új-
városi Művelődési Ház, Győr,
Liget u. 55.

Nyílászárót gyártó cég egy mű-
szakos munkarendben üzemi
betanított munkára, illetve kül-
ső helyszínre szerelő kollégá-
kat keres. Érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken lehet: 06-
20/444-0302, ill. ugyintezes@
szatebau.hu

OKTATÁS

XLC – az angol nyelv-
stúdió. Egyedi igények,
személyre szabott nyelvtanfo-
lyamok. Különböző szintű és
típusú nyelvvizsgák. Hétköz-
napi beszélt angol, hogy bol-
dogulj a mindennapokban. Vá-
runk tanfolyamainkra október
2.-ától. www.xlc.hu. 06-
30/206-0525; 06-30/748-
5365.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

Épületek bontása kézi és
gépi erővel, törmelékelszállítás-
sal, tereprendezéssel. 06-
70/905-3020

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágását is vállalom, zöldhulladék
elszállításával. 06-70/905-
3020

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

Lomtalanítást vállalok
igény szerint, ingyen. Kőszegi Tibor.
Tel.: 06-30/212-4830.
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összkomfortos, távfűtéses, felújított,
műanyag ablakos, határozatlan idejű
bérleti szerződéses lakást cserélne 50-
60 nm-es, 2-3 szobás, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleti szerződéses bérle-
ményre. Sziget, Újváros, tartozás kizár-
va. (Hirdetésszám: 388.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 68 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, határozatlan
idejű bérleti szerződéses lakást cserélne
50-55 nm-es, 2 szobás, határozatlan
idejű bérleti szerződéses bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 389.) 

Belvárosi, 1 szobás, 38 nm-es, fél-
komfortos, felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne, 2 szobás,
50-55 nm-es, határozatlan idejű, maxi-
mum harmadik emeletig lévő bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 390.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 43 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szerző-
déses lakást cserélne, belvárosi vagy nádor-
városi 36–80 nm-es, 1+ fél szobástól 3 szo-
básig lévő, határozatlan idejű bérleti szerző-
déses bérleményre. (Hirdetésszám: 391.) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
egyedi gázfűtéses, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne, 50
nm-es, 1+fél szobás, panellakásban
4., téglaépületben 2. emeletig lévő,
határozatlan idejű szigeti, adyvárosi,
gyárvárosi, Marcal I városrészi bérle-
ményre. Tartozás átvállalása lehetsé-
ges. (Hirdetésszám: 392.) 

Adyvárosi, 3 szobás, 67 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújított,
határozott idejű bérleti szerződéses
lakást cserélne 67–110 nm-es, 3-4
szobás, határozott-határozatlan idejű
bérleti szerződéses bérleményre. Szi-
get, Bán Aladár, Stadion utca, tarto-
zás kizárva. (Hirdetésszám: 394.) 

Szigeti, 1 szobás, 19 nm-es, félkom-
fortos, egyedi gázfűtéses, határozatlan
idejű, teljesen felújított, amerikai kony-
hás, bérleti szerződéses lakást cserélne
2 szobás vagy annál nagyobb, 56 nm-
től, határozatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Elsősorban Sárás, Révfalu, Bel-
város városrészen. Tartozás kizárva. (Hir-
detésszám: 395.) 

ÉPÍTŐANYAG

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

EGYÉB

Kutyakozmetika! Őszi
szőrápolás, fürdetés céljából ku-
tyamodelleket keresek tanulók-
nak. Tel.: 06-30/393-5687.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst vennék. 06-
70/564-2280

Panellakásba való beltéri ajtó,
használt páraelszívó, tűzhelyemelő
eladó. 06-20/579-2394

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

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

Kiadó 2 szobás házat kere-
sek 2 dolgozó fő részére Győrben.
Tel.: 06-30/725-1382.

Gyárvárosban 2 szobás, 1.
emeleti, erkélyes téglalakás eladó.
13.990.000 Ft. 06-70/633-5250

Győrújbarát központjában
felújítandó családi ház, telekáron eladó.
14.590.000 Ft. 06-70/940-4046

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

Győrben, Táncsincs M. utcában,
55 nm-es, 2 szobás lakás, a 2. eme-
leten eladó. 06-20/434-4526

Győr, Horgas utca, 680 nm-es, la-
kóövezeti panorámás telek eladó. Ár:
14,9 M Ft. +36-20/950-3185
www.ingatlan.com/23041650

LAKÁSCSERE

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,

Napelemes rendsze-
rek hosszú távú, kamatmentes
GINOP-hitelből, kazáncsere-pá-
lyázat 40% támogatással. Hor-
váth Imre épületenergetikai
szakértő. 06-70/608-5696,
www.energetikaipalyazatok-
gyor.hu

Költöztetést, bútor-
szállítást vállalunk, akár
költöztető személyzettel, Győr
környékén. Tel.: 06-70/335-
5122. E-mail: attilaszalo711@
gmail.com. Kamion méretei:
hossza: 7,2 m; magassága: 2,5
m; szélessége: 2,5 m; 45 m3.

Térkövezést, kerítésépítést
és teraszfedést vállalunk. Érdek-
lődni lehet: +36-30/298-4711.

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. 

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 fe-
lesleges holmiját. 06-20/996-7268

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK,
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai
+36-30/754-3112 

www.egeszseg-ovo.hu

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

• fûtéskorszerûsítés • helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés • gázkészülékcsere

APRÓ  HIRDETÉS

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

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu
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HIRDETÉS LOVAGLÁS, ÁLLATKERT

• 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!

szöveg és fotó: xantus-állatkert

A győri Füles Bástya buja, dél-ameri-
kai dzsungele a nyári főszezon lecsen-
gésével is várja az érdeklődőket. A lá-
togatóikra váró, nem mindennapi Bás-
tya-lakók sokszínűségéből kiemelke-
dik két különleges egyéniség: Linda, a
lajhár és Magdi, a sarkantyús teknős.

Linda a kétujjú lajhárfélék családját
képviseli és 2012-ben, a veszprémi ál-
latkertből érkezett köreinkbe. Köztu-
dott tény, hogy a lajhárok nem a se-
besség bajnokai; napi 11–13 órát
szenderegnek, és ha nagyon belehúz-
nak, óránként akkor is csak 400 méter
megtételére képesek. Természetes
élőhelyükön a talajra hetente csak
egyszer járnak le, akkor is üríteni. Ez
tökéletesen jelzi, mennyire lassú az
anyagcseréjük, és nagyon alacsony a
testhőmérsékletük is: 30-32 fok, ami
az emlősök esetében az egyik legala-
csonyabb. Hazájukban, Dél-Ameriká-
ban szinte kizárólag falevelekkel táp-
lálkoznak, ezzel szemben Linda feno-
menális bőségtálakon él és rendkívül
válogatós. Kedvenc kompozícióját
szőlő, tejes kukorica és főtt tojás alkot-
ja.

A különleges látványosságok lajst-
romát gazdagítja Magdi is, a Bástya
nagyjából 35 kilogrammos súllyal
büszkélkedő sarkantyús teknőse, aki
egyenesen Tanzániából érkezett hoz-
zánk. Afrika legnagyobb szárazföldi
teknősfaja a sarkantyús jelzőt a hátsó
lábakon megfigyelhető kinövésekről
kapta, melyeknek szerepe nem is-
mert. A nagyon forró, illetve hűvös
időszakokban hatalmas gödröket ás,
melyekbe valósággal betemeti magát,
esős időszakokban pedig a legaktí-
vabb. Egyes afrikai kultúrákban a sar-
kantyús teknősöket az emberek és az
istenek közötti közvetítőként tisztelik,

szerző: z. a.
fotó: illusztráció

A Nemzeti Vágta történetének
egyik leglátványosabb produkci-
óját ígéri a Győri Ördöglovas Isko-
la: a tizedik alkalommal megren-
dezett eseményen vasárnap, a
Hősök terén 50 fellépő 40 lóval
mutat be páratlan attrakciót. A
győriek világcsúcs kísérletre ké-
szülnek, a lovasok egyszerre vág-
táznak majd extrém helyzetben a
különleges versenypályán.

Tulajdonképpen a Győri Ördöglovas Is-
kola megalakulásának ünnepe ez a pro-
dukció, eddig ugyanis a gyirmóti Ro-
deo Ranchen csupán egy néhány főből
álló kis csapat kápráztatta el trükklovas
produkcióival a közönséget. A csapat
vezetője, Tóth Szilárd azonban most
még nagyobbat álmodott, és a világon
soha nem látott produkciót épített fel az
elmúlt egy évben. Tóth Szilárd tavaly ha-
tározta el, hogy a Nemzeti Vágta idei,
10. jubileumára minden addigi bemu-
tatójukat felülmúló show-műsort álmo-
dik meg a Hősök terére.

Világcsúcsra készülnek a gyôri 
ördöglovasok a hétvégén

„Szeretnénk bebizonyítani, hogy nem
kor kérdése, hogy képes-e valaki a trükk-
lovaglásra, hiszen aki elég elszánt és
szorgalmas, abból ördöglovas válhat, ki-
alakítva ló és lovas között egy olyan kap-
csolatot, amire ezt a veszélyes sportot
alapozni lehet. A lovak a saját ménesünk-
ből valók, hetven állatból választottuk ki
a legalkalmasabbakat. A lovakat egy évig
együtt tartottuk, hogy ménesként visel-
kedjenek” – árulta el a csapatvezető. 

Többen sokáig lehetetlennek hitték a
produkció megvalósítását, ezért a vágta
szervezői főpróbát kértek, hogy meg-
nézhessék Gyirmóton a csapatot. A győ-
ri ördöglovasok bizonyítottak, ott lehet-
nek tehát hétvégén a Hősök terén.

Tóth Szilárd hangsúlyozta, a győriek
produkciója sok szempontból is egyedül -
álló a világon: a résztvevők fele 18 év
alatti, köztük öten mindössze kilencéve-
sek, s van öt negyven év feletti csapat-
tag is. A produkcióban négy angol teli-
vér és négy póni is szerepel. Közel egy
éven keresztül heti 5-6 edzést tartottak,
komoly családi támogatásra volt tehát
szükség a műsor megvalósításához.

A Duna Tv-n a távolból is szurkolha-
tunk a győrieknek, vasárnap 16.15-től.

Különleges uzsonnára
várnak a Füles Bástyába

más törzseknél pedig ezek a jószágok
jelképezik az erényt, a boldogságot, a
termékenységet és a hosszú életet.
Kizárólag növényekkel táplálkozó tek-
nősfajról van szó, Magdi pedig elősze-
retettel fogyasztja az édes gyümölcsö-
ket, és Lindához hasonlóan, ő is na-
gyon finnyás; a karalábé, a cékla és
sárgarépa ugyanis a feketelistáján
szerepel.

Linda lajhár és Magdi teknős
uzsonnájára bárki hivatalos lehet,
amennyiben 15 órakor éppen a Füles
Bástyában kalandozik. Lassú anyag-
cseréjük és alacsony, illetve változó

testhőmérsékletük miatt ez az idő-
pont számukra a legideálisabb az ét-
kezésre, így van idejük bőségesen az
emésztésre a hűvös alkonyat bekö-
szönte előtt.

Minden uzsonnavendéget szere-
tettel várunk!
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Meggyógyultak a Győri Audi ETO KC kézilabdá-
zói, akik múlt pénteken vírusfertőzés miatt kór-
házba kerültek, ezért el kellett halasztani a Vasas
elleni hazai NB I-es mérkőzést. A Bajnokok Ligá-
ja-címvédő játékosainak állapota a hét elejére je-
lentősen javult, egészségügyi panaszaik csilla-
podtak, az orvosi utasításokat szigorúan betart-
va, a hétvégét pihenéssel töltötték. Görbiczék
később edzésbe is álltak, és készülnek a soron
következő meccsekre, amelyek közül az első
szeptember 16-án, szombaton idegenben, az
MTK ellen vár rájuk. A Győr 21-én a Siófokot fo-
gadja. A szombatra kiírt, és a megbetegedések
miatt elmaradt Vasas SC elleni bajnoki találko-
zót október 24-én pótolják.

A Győri Audi ETO KC kézilabdá-
zójával, pontosabban a világ leg-
jobb játékosának is megválasz-
tott Görbicz Anita hangjával
ezentúl naponta találkozhatnak
azok, akik az Északnyugat-Ma-
gyarországi Közlekedési Köz-
pont ( ÉNYKK) buszain utaznak
Győrben. A Bajnokok Ligája-cím-
védő klub csapatkapitánya a Me-
gyei Rendőr-főkapitányság kü-
lönleges bűnmegelőzési projekt-
jéhez csatlakozott, így a világ -
klasszis sportoló figyelmezteti az
utasokat a bűnmegelőzés fon-
tosságára, és arra, hogy mire kell
ügyelniük, hogy ne legyenek
bűncselekmények áldozatai.

A projekt főszervezője, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Rendőr-főkapitány-
ság vezetője, Csizmadia Gábor dan-
dártábornok elmondta, hogy a rend-
őrség mindennapi munkájában amel-
lett, hogy igyekszik a legmagasabb
szinten biztosítani és fenntartani a
közrendet, másik fontos területként a
baleset- és bűnmegelőzést helyezi
előtérbe. „Az ilyen kampányok fontos
része, hogy az üzenetek, az informáci-
ók minél több emberhez eljussanak. A
tömegközlekedést kis túlzással az
egész város, az egész megye lakossá-
ga használja, ez több tízezer embert
jelent naponta. Őket a járművekre ki-
helyezett plakátokon próbáljuk tájé-
koztatni, és jó néhányan biztosan fel-
kapják majd a fejüket, amikor Görbicz
Anita hangja szólal meg a járműveken.
Anita az ország egyik legismertebb
sportolója, így nagy segítség szá-

Világsztárral buszozhatunk: Görbicz Anita
figyelmeztet a bûnmegelôzésre

munkra, hogy részt vesz a kampány-
ban” – nyilatkozta Csizmadia Gábor
dandártábornok.

A hangüzenetek egyelőre a győri
buszokon és a buszmegállókban
hangzanak majd el. Az ÉNYKK győri
központjának vezetője, Szabó Gábor
elmondta, örömmel álltak a kezdemé-
nyezés mellé. „Számunkra is fontos
szempont a biztonság és a bűnmeg -
előzés. Naponta 84 busz közlekedik
Győrben, melyek több mint 70 ezer
embert szállítanak, így különösen fon-
tos, hogy a kampány mellé állhattunk,
és segítségével minél szélesebb réte-
get tájékoztathatunk” – nyilatkozta a
központvezető.

„Nagyon örültem a megkeresés-
nek, azonnal igent mondtam a felké-
résre. A Győri Audi ETO KC csapatka-
pitányaként a klub és magam nevé-
ben csak azt mondhatom, nagy meg-
tiszteltetés, hogy részt vehetünk egy
ilyen fontos, figyelemfelhívó kampány-
ban. Amellett, hogy igyekszünk a pá-
lyán bizonyítani, próbálunk segíteni,
ahol tudunk” – mondta Görbicz Anita,
akinek hangját gyakran fogják hallani
a győri buszokon utazók. A csapatka-
pitány azt is elárulta, hogy
ugyan ő már régen szállt fel
helyi buszra, de a közeljövő-
ben ezt bepótolná. „Szeret-
nék én is többet busszal utaz -

ni a közeljövőben, hogy megismertet-
hessem kisfiammal a tömegközleke-
dést. Biztosan érdekes lesz visszahal-
lani a saját hangomon megszólaló fel-
hívást” – mondta Görbicz Anita.

A szeptember 14-én induló kam-
pány részeként a 12 különböző hang-
üzenet egyelőre a győri helyi buszjá-
ratokon lesz hallható, de a figyelem-
felkeltő kampány plakátjaival megye-
szerte találkozhat az ÉNYKK utazókö-
zönsége.

„Tisztelt utasok! Görbicz Anita vagyok,
a Győri Audi ETO KC válogatott játéko-
sa. Önök a rendőrség bűnmegelőzési
felhívását hallják. Kézitáskája mindig
zárva legyen, és főleg tömegben szo-
rítsa a karja alá, érintetlenségét több-
ször ellenőrizze! Köszönöm figyelmü-
ket! Előzzük meg együtt a bűncselek-
ményeket! További jó utazást kívánok!”
–  így szól az egyik felhívás.

Meggyógyultak a játékosok, pótolják az elmaradt meccset
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• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

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.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a tulajdo-
nában lévő, nem lakás célú helyiségeit, bérleti díjra
történő nyílt pályáztatással, hirdetmények útján bér-
be adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr,
Honvéd liget 1. sz. alatti épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a
Győr-Szol Zrt. Központjában (9024 Győr, Orgona u. 10.), va-
lamint a  www.gyor.hu honlapon a Vagyonhasznosítási felhí-
vás menüpontban tekinthetők meg szeptember 15-től októ-
ber 6-ig, ahonnan a pályázati nyomtatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal (9021
Győr, Városház tér 1. Gazdálkodási Főosztály Vagyongaz-
dálkodási Osztályán, ügyfélfogadási időben, vagy telefo-
non: (96) 500-236-os és (96) 500-277-es számon.

Részletes ismertetés a pályázati hirdetményeken található!

A pályázati ajánlatok beérkezésének határideje:
2017. október 6. (péntek) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye:
Városháza, Győr, Városház tér 1. Zechmeister II. Terem

A Széchenyi István Egyetem hallgatói
1977-től pályázhatnak a „Jó tanuló –
jó sportoló” elismerésre. Az elmúlt
tanév tanulmányi és sporteredményei
alapján a nyertes László Dávid, Né-
meth Zsófia és Erős Csilla lett. Az idei
első helyezett László Dávid neve a ha-
gyomány szerint felkerül az Egyetemi
Csarnok aulájában található, az eddi-
gi nyerteseket megörökítő emlékfalra.

László Dávid építőmérnöki szakos hall-
gató, a Győri Atlétikai Club sportolója, ed-
zője Lengyák György. Dávid a Magyar
Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság
atlétikai döntőjén hármasugrásban arany-
érmet, távolugrásban ezüstérmet nyert. A
122. Atlétikai Magyar Bajnokságon hár-
masugrásban második helyen végzett.

Negyedik alkalommal hódította el a Mit-
rópa-kupát a hétvégén a Rába ETO fut-
salcsapata. A hétszeres magyar bajnok
a bécsi tornán előbb az osztrák Liberta
Wien, majd a döntőben a rendező Stella
Rosa együttesét győzte le. Mindkét talál-
kozó 5–3-ra végződött. Az ETO sikeré-
nek értékét növeli, hogy a klub váloga-
tott játékosai, Tóth Gyula, Alasztics Mar-
cell, Dávid Richárd és Klacsák Bence ez-
úttal nem léphettek pályára, hiszen a
nemzeti csapat éppen Eb-selejtezőre
készült. Az ETO-t a spanyol légiós Juan-
ra irányította játékos-edzőként.

„Ebben a hónapban nagyon kemé-
nyen edzettünk Marcos Angulóval, és
azóta is, amióta elment. Örülök, hogy
mindenki tudott játszani, és a döntő-
ben végre a legerősebb összeállítás-
ban tudtunk futsalozni. Ha mindenki
itt lett volna, és nem tartalékosan ér-
kezünk, akkor szerintem még na-
gyobb lett volna a különbség. Igazi

Ismét a Rába ETO nyerte
a Mitrópa-kupát

csapatként vívtuk ki a sikert. Dicséret
illeti a játékosokat, mert szép munkát
végeztek” – mondta a tornáról Juanra,
a csapat megbízott edzője.

Az ETO a héten meghívásos nem-
zetközi tornán vesz részt Szicíliában.
Ezt követően a válogatott játékosok is-
mét edzőtáborba vonulnak, és nélkü-
lük folytatódik a felkészülés az idény-
re, és az első komoly megmérettetés-
re: Az ETO október 10–15. között
Olaszországban játszik a Bajnokok Li-
gájában, itt a Luparense mellett a Bar-
celona és a Chrudim lesz a győriek el-
lenfele. A következő hetekben kiderül
az is, ki lesz a távozó vezetőedző,
Marcos Angulo utódja a kispadon.

„Bár már több külföldi edző is beje-
lentkezett a posztra, várhatóan a Bar-
celona akadémiájáról érkezik a segít-
ség, a megoldás” – nyilatkozta az új
edző személyével kapcsolatban dr.
Drucskó Zoltán, az ETO elnöke.

Jó tanulók, jó sportolók
Németh Zsófia kereskedelem és

marketing szakos hallgató, a Moson-
magyaróvári Vízisport Egyesület sár-
kányhajósa, edzője Glaser Rebeka.
Zsófia az idei szegedi Európa-bajnok-
ságon és a Dunai Regattán is negye-
dik helyen végzett. 

A pályázat harmadik helyezettje
Erős Csilla logisztikai menedzsment
mester szakos hallgató, és a Széchenyi
Kosárlabda Akadémia Sportegyesület
sportolója. Edzője Barthalos István. A
2016–2017. évi Magyar Egyetemi-Fő-
iskolai Országos Bajnokságon 5. helye-
zést ért el csapatával, s 2016 novem-
berében a Műszaki Felsőoktatási
Sportnapokon az első helyezett szé-
chenyis csapat legjobbja volt.
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ELSÔ
alkalommal

mindenkinek 
INGYENES!

Vidra Úszóiskola • www.vidrauszoiskola.hu

BABAÚSZÁS
Már 3 hónapos kortól!

• a kisbaba egész életre
szóló adottságokat
szerez,

• a szülő–gyermek
kapcsolat erősödik,

• a víz megnyugtató közeg,
ahol nagyon jól érzik
magukat a csecsemők,

• a babák a vízben sokkal
intenzívebb mozgásra

képesek, ezáltal jobban
fejlődik az idegrendszerük,

• fokozódik a babák ellen-
álló képessége, erősödik
az immunrendszerük.

Vezető edző: Kárpáti Marianna
06-20/350-9392 • karpatim@kliszi.sulinet.hu

IDŐPONTOK:
AQUA Uszoda: kedd 9.00,  9.45,

szombat: 8.30, 9.15 és 10:00, illetve  vasárnap: 9.00, 9.45 és 10.30
Sátoros Uszoda: szombat 8.45 és 9.30

A győri Varga Imrét versenyen kívül érte
baleset a hétvégi futamon, Gyálon. Belső
vérzéssel és csuklótöréssel szállították kór-
házba, miután magabiztosan megnyerte
kategóriáját a magyar motokrosszbajnok-
ság legutóbbi versenyén. Bízik benne, hogy
felépül a záró fordulóig, és végül bajnoki cí-
met ünnepelhet.

Egyszer nyersz, egyszer tanulsz. Az MX2-es kategória
magyar motokrosszbajnokának mindkettő kijutott a
hétvége során. A 18 éves Varga Imre magabiztos
előnnyel, esélyesként érkezett meg a hazai bajnokság
utolsó előtti versenyére. A HTS Team címvédőjének
idén nem volt ellenfele a kategóriájában, egy kivételé-
vel valamennyi hazai versenyét megnyerte az idény so-
rán, és nemzetközi viadalokon is remekül teljesített. A
sikerek folytatására készült a gyáli futamon is, pedig
tudta, ez egy különleges helyszín a versenynaptárban,
kicsit olyan, mint a Forma–1-ben Monaco: Speciális
vezetési képességeket igényel, hogy a pálya homokos
borításán valaki gyors legyen. A precíz motorkezelé-
sen túl komoly állóképességet követel a versenyzőktől.
Aki itt nyerni tud, az tényleg joggal mondhatja magát
a legjobbnak. A győri fiú esélyt sem adott vetélytársa-
inak, sőt, a nagyobb teljesítményű motorral hajtó el-
lenfeleket utasította maga mögé, mindent megnyert:
a szabadedzést, a kvalifikációt és a két futamot. A drá-
ma a leintés után, versenyen kívül következett be.
„Szórakozásból ugráltam volna párat a freestyle-osok-

Csuklótöréssel is bajnokesélyes a gyôri krosszos

kal a pálya melletti rámpán. Csináltam már ilyet edzé-
seken, egy kis rutinom van benne. Sajnos rosszul mér-
tem fel a rámpa és az érkező közti távolságot, így be-
leálltam a földbe. A bal csuklóm eltörött és belső vér-
zésem is volt. Most még kórházban vagyok megfigye-
lés alatt. Sajnálom a történteket, ezért maximálisan
én vagyok a felelős” – nyilatkozta a kórházi ágyán fek-
ve az MX2-es bajnoki cím várományosa.

Varga Imre, vagyis „Mimó” nem az a típus, aki
könnyen feladja. A hazai bajnokság záró forduló-
jáig négy hete van, ahol mindenképpen nyeregbe
akar szállni, hogy bebiztosítsa pályafutása negye-
dik bajnoki címét. Ehhez gyakorlatilag csak végig
kellene gurulnia az első futamban 34 pontos elő-
nye birtokában, kérdés, hogy sérülése rendbe jön-e
addigra.
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Négy éve, 2013. szeptember 7-én
szenvedett balesetet a győri női kosár-
labdacsapatot szállító busz Vitnyéd
közelében. Fűzy Ákos vezetőedző és
Tapodi Péter klubigazgató életét vesz-
tette, és több játékos is súlyosan meg-
sérült. A CMB Cargo-UNI Győr két
Sopron elleni mérkőzéssel és egy
utánpótlástornával emlékezett a tra-
gédia áldozataira. Az első találkozót a
vendégek nyerték 75–51-re, míg a
másnap rendezett találkozón a győri-
eknek jött ki jobban a lépés, ekkor
Laklóthék 79–73-ra győztek. Az első
meccsen 10 ponttal Kamila Stepano-
va, a második találkozón 24 ponttal
Nirra Fields volt a CMB Cargo-UNI
Győr legeredményesebb játékosa. Az
emléktornán, a hagyományoknak
megfelelően, több elismerést is kiosz-
tottak az elmúlt idény legjobb edzői-
nek, játékosainak. A Tapodi Péter-ván-
dorserleget Gálosné Farkas Andrea
érdemelte ki, aki a tinibajnokságban
az országos döntő harmadik helyéig
vezette tanítványait. A Fűzy Ákos-ván-
dorserleget két év után ismét Török
Ágnes vehette át. A klub fiatal tehet-
sége játszott a magyar válogatottban
az U20-as Európa-bajnokságon és az
U19-es világbajnokságon is. A Szé-

Játékkal emlékeztek Fûzy Ákosra és Tapodi Péterre
chenyi Kosárlabda Akadémia korosz-
tályonkénti legjobb játékosait is jutal-
mazták, így Mihály Pannát, Tóth Pet-
rát, Pécsi Vivient, Oross Veronikát
(U11), Boros Tímeát (U12), Ferenczi
Katát (U13), Rozmán Lillát (U15), Bi -
czó Laurát (U17), Chroméj Hajnalkát
(U19) és Nagy Rebekát (egyetemi). „A
győri utánpótlásból egyre többen esé-
lyesek arra, hogy az első csapat köze-
lébe kerüljenek. A nyáron két korosz-
tályos válogatottban is vezéregyéni-
ségnek számító Török Ágnes már
évek óta az élvonalbeli keret tagja.

Szép eredményekkel büszkélkedhet
Szirony Dorina is, aki az EYOF-on és
az Eb-n is ezüstérmes lett a nemzeti
csapattal. A náluk is fiatalabbak kö-
zött, ha minden jól alakul, sikeres pá-
lyafutás várhat a 2004-es születésű
Ferenczi Katára, vagy a 2002-es szü-
letésűek válogatott irányítójára, Roz-
mán Lillára” – mondta Gálos László, a
CMB Cargo-UNI Győr elnöke.

Az emléktorna nem csak a felnőt-
tek meccseiből állt, a hétvégi utánpót-
lástornán a fiatalok is bizonyíthattak,
ekkor 16 csapat lépett pályára.

Szerdán a téti polgármesteri hivatal-
ban letette a magyar állampolgársági
esküt Cyesha Goree, a CMB Cargo-
UNI Győr kosárlabdázója. A 24 éves
játékos harmadik szezonját kezdi meg
a zöld-fehéreknél, s nagy megtisztel-
tetésnek tartja, hogy megkapta a ma-
gyar állampolgárságot.

„Remekül érzem magam a város-
ban, a csapatban. Nyugodt szívvel ki-
jelenthetem, itt van a második ottho-
nom. Családias légkör, szimpatikus
klubvezetés, jó csapat és remek szak-
mai munka jellemzi az UNI Győrt,
öröm ide tartozni” – mondta el az es-
kütétel után a center.

A győri klubnak – Goree honosítá-
sával – még van egy idegenlégiós he-
lye a keretben, amit, ha a körülmé-
nyek úgy kívánják, akár tengerentúli
játékossal is betölthetnek.

Goree magyar
állampolgár lett

A Fűzy Ákos-vándorserleget
Török Ágnes kapta
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