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FOGADÓÓRA. Szeptember
27-én 17.30–18.30-ig Szeles
Szabolcs önkormányzati képvise-
lő fogadóórát tart a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár Szigeti Fiók-
könyvtárában (Köztelek u. 4–10.).
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HIRDETÉS MOZAIK

szerző: xantus-állatkert

A győri vár eredeti állapotban megőr-
zött falai mentén mintegy 50 faj több
száz egyede várja látogatóit a város ut-
cái alatt, a színház mögött, a Füles
Bástyában. A kazamatában burjánzó
dél-amerikai dzsungelben óriási akvá-
riumokat, terráriumokat láthatunk,
amelyek bepillantást nyújtanak töb-
bek között az Amazonas vízgyűjtő te-
rületének gazdag élővilágába.

Szeptember 30-án, szombaton kü-
lönleges élményekkel, vidám progra-

Tovább fokozza az ellenőrzést a
hulladékkommandó, a szemlé-
letváltás érdekében pedig kam-
pányfilm készült, amelyet a
Győr+ Televízióban is láthatnak
a győriek.

Bár a zugszemét 2014-ben is jelentős
probléma volt a városban, akkor még
csak 63 eljárás indult illegális hulladék-
lerakás miatt. Szisztematikus munka és
együttműködés kezdődött, sőt a közte-
rület-felügyelet állományát is növelték. A
fokozott ellenőrzéseknek köszönhetően,
2015-ben már 200, 2016-ban pedig
400 feletti volt az eljárások száma –
mondta el Radnóti Ákos városüzemelte-
tésért felelős alpolgármester. Hozzátet-
te, a város különböző területein lerakott
szemét mellett probléma a szelektív szi-
getek helytelen használata is, pedig a le-
gális hulladék elhelyezésének lehetősé-
ge mindenki előtt nyitott, a szelektív szi-
getek mellett a hulladékudvarokban és

PARKING DAY. Az esős időjárás
miatt a II. Parking Day a beharango-
zott időpontban, vagyis most pén-
teken és szombaton elmarad. A
programokat egy héttel később,
szeptember 29–30-án tartják meg.
Részletes program a gyorplusz.hu-n
és az esemény Facebook-oldalán. 

ELFOGTÁK A SZÖKEVÉNYT.
Lakossági bejelentés alapján a
Győri Rendőrkapitányság járőrei
szerdán délelőtt Győrszentivánon
elfogták Z. Krisztiánt, aki szep-
tember 12-én szökött el a Győri
Járásbíróság udvaráról.

INGYENES BUSZOZÁS.Az Euró-
pai Mobilitási Hét zárónapjával esik
egybe az Autómentes Nap: megjele-
nésünkkor, pénteken jegy nélkül utaz -
hatunk a győri helyi járatokon.

ÖRMÉNY FÜGGETLENSÉGI
NAP. A győri Örmény Nemzetiségi
Önkormányzat szeptember 22-én
19 órától tartja ünnepi megemléke-
zését az Örmény Függetlenségi
Nap alkalmából, a  székhelyén (Liszt
F. u. 1.). A rendezvényen a résztve-
vők ízelítőt kaphatnak az örmény
gasztronómiából is. A rendezvény in-
gyenes,  várják az érdeklődőket.

Legyél te is gondozó!
mokkal, játékos foglalkozásokkal készü-
lünk látogatóinknak. A gyerekeknek
ezen a délutánon még arra is lehetősé-
gük nyílik, hogy kipróbálják, milyen a Fü-
les Bástya gondozójának lenni! A kalan-
dot színesíti, hogy az egzotikus fajokat
nem csupán testközelből csodálhatják
meg, de némelyiküket megsimogathat-
ják és a kezükbe is foghatják a gyerekek.

Programok:
14–15 óráig az állati ételek elkészí-

tésével indul a rendezvényünk. Aki részt
vesz ezen a programon, ügyes kézzel

apríthat, szeletelhet és elkészítheti né-
hány dzsungellakónk csemegéjét.

15–16 óráig látványetetéseken
minden állat megkapja a közösen el-
készített napi menüjét.

16–18 óráig programok sorozatát kí-
náljuk: Az állatsimogatás mellett, kézmű-
ves foglalkozással is készülünk. A na-
gyobbak számára egy állatos totó kitölté-
se után az is kiderül, mennyire ismerik az
itt bemutatott élőlényeket. A TapiZoo-lá-
da kincsei is feltárulnak, többek között lát-
hatnak különleges fehér oroszlánbajuszt
és igazi lajhárkarmot is az érdeklődők.

Ellenôrzéssel és kampánnyal a zugszemét ellen
a kihelyezett hulladékudvarokban is. Rá-
adásul ezek használatával a hulladékel-
szállítási számla is csökkenthető. Az al-
polgármester kiemelte, a fokozott ellen-
őrzések mellett szemléletváltásra is
szükség van, hiszen csak 2016-ban 70
millió forintot költött a város az illegális
szemét eltakarítására. Ezért indult ko-
rábban például a Győr-Szol Zrt. és a
Győr+ Média Kuka Berci-kampánya, és
ezért készült az a tájékoztató kisfilm is,
amely internetes felületek mellett a
Győr+ Televízióban is látható lesz. 

Truka István, a győri közterület-fel-
ügyelet vezetője hangsúlyozta, to-
vábbra is magas az illegális lerakások
száma, idén (augusztus 31-ig) 593
esetben intézkedtek. A figyelmeztetés
mellett éltek a helyszíni bírság lehető-
ségével, ami 5 és 50 ezer forint közötti
összeg lehet, ám szabálysértési eljá-
rások is indultak, amely során ezen
összeg többszörösét is kiszabhatják.
Mindemellett előfordult, hogy veszé-

lyes hulladék lerakása miatt büntető-
eljárásra is szükség volt. Nagy Miklós
alezredes, győri kapitányságvezető-
helyettes hozzáfűzte, a hulladékkom-
mandó keretében létrejött együttmű-
ködés révén sokkal hatékonyabbak,
mint a korábbi, külön-külön végzett el-
lenőrzések esetén. Mint mondta, bár
sok esetben a büntetés az egyetlen
visszatartó erő, hosszú távon a neve-
lés, a környezettudatos gondolkodás
lehet csak célravezető.



Két hír ugyanazon a napon. Far-
makológusok kongatják a vész-
harangot: csak akkor szedjünk
be antibiotikumot, ha múlhatat-
lanul szükséges, mert a hozzá-
szokás, a kialakult rezisztencia
miatt évről évre egyre kevesebb
gyógyszer van, ami hatékonyan
pusztítani tudja a baktériumo-
kat. Az oktalanul bekapkodott
tabletták hatásmechanizmusát
kiismerik a kórokozók, folyama-
tosan növelni kell hát a ható-
anyag mennyiségét, új szereket
kell milliárdokért kikísérletezni,
hogy ne haljunk bele egy egysze-
rű fertőzésbe. A másik hír arról
szól: az Európai Akadémiák Tu-
dományos Tanácsadók Testülete
kimondta a homeopátiáról,
hogy teljességgel hatástalan –
ami persze nem csoda, hiszen
félnótások hablatyán alapul –,
ámde jól meg lehet gazdagodni
belőle. Tavalyelőtt Európában
egymilliárd eurót költött a nép a
homeopátiás golyókra, cseppek-
re, s ez az összeg évente 6 száza-
lékkal növekszik. Nemcsak ná-
lunk vannak tehát, akik hamis
hitet vesznek hatóanyag helyett.
Mondhatnánk persze, hogy ami-
képpen a tudásnak, de a tudat-
lanságnak is ára van, ne sajnál-
juk már azt, aki szívesen megfi-
zet érte. Én meg azt mondom, az
emberi szolidaritás mondatja ve-
lem: igenis sajnáljuk és próbál-
juk meg legalább megértetni az
emberekkel, hogy az antibioti-
kum fölösleges használata árt, a
homeopátiás szereknek tulajdo-
nított hatást pedig tartsa annak,
ami: szélhámosságnak. Ha az-
tán valaki a meggyőző érvek is-
meretében is a kóklerekben bí-
zik, hát bízzon. Az embernek
egyszer meg kell tanulnia, mi az
öngondoskodás felelőssége. An-
tibiotikumot viszont ne szedjen
fölöslegesen, mert azzal nem-
csak magának árt, hanem vala-
mennyi embertársának, hiszen
nem csupán az adott egyén eseté-
ben alakul ki a rezisztencia. Akkor
pedig már nem csupán a homeo-
pátia nem segít, de a baktérium -
ölők sem, amelyeknek a felfedezé-
sét egyik legfontosabb fejezeté-
nek tartja az orvostudomány.

H. F.

Homeo

Borkai Zsolt polgármester felidézte,
a pénzügyi válság kitörésekor még
azon gondolkodott a város a kamará-
val és a cégekkel, hogyan lehet meg-
őrizni a munkahelyeket. „Két-három
éve pedig folyamatosan azt jelzik a vál-
lalkozások, hogy egyre nehezebb szak-
embereket találni. A problémára száz-
százalékos megoldás nincs, a mostani
pillanat részmegoldás, de fontos pilla-
nat” – hangsúlyozta a polgármester,
aki elmondta azt is, a város abban ér-
dekelt, hogy családok érkezzenek,
mert akkor a gyermekek itt felnőve, a
várost megszeretve, Győr polgárai ma-
radnak. „Munkásszállót nem akarunk
építeni, mert az szétszakítja a családo-
kat” – hangsúlyozta Borkai Zsolt,
egyúttal arra kérte a StaffHouse Zrt.
képviselőit, hogy a családokat részesít-
sék előnyben a bérlakás-programban.

Mersich Gábor, a Nemak Győr
Kft. gazdasági igazgatója, cégveze-

tője a sajtótájékozta-
tón úgy fogalmazott,
bizonyos cégeknél
már a fejlődés gátja a
munkaerőhiány, ezért
a Nemak kezdettől be-
kapcsolódott a meg-
oldást keresők közé. A
cég Borkai Zsolt véle-

ményét osztja, nem munkásszállók
kellenek, egy fiatal mérnök számára
az ugyanis egyáltalán nem vonzó. A
bérlakás pedig azért jó, mert emberi
körülményeket kínál, megfizethető
áron. Mersich Gábor mérföldkőnek
nevezte a program elindítását, a si-
ker kulcsa pedig, hogy az egyetem,
a kamara, a város és a cégek közös
megoldást találtak.

Pintér-Péntek Imre, a Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke is fontos lépésnek ne-
vezte a programot. „De sok munka vár
még ránk a megfelelő szakember-után-
pótlás biztosításában” – tette hozzá.

A Cuha úti kollégiumban 80 lakás
áll rendelkezésre, ezeket folyamato-
san újítják fel. A StaffHouse Zrt.
egyébként nem a lakókkal, hanem a
cégekkel köt szerződést, s ezek igé-
nyeire szabja a felkínált lakást szobát.
Itt már vannak lakók, az egyik lakás-
ába költözött egy pár, akik Székely-
földről érkeztek Győrbe. Egy nyugat-
magyarországi székhelyű munkaerő-
kölcsönző cég toborzott a környékü-
kön, több magyarországi munkalehe-
tőséget felajánlva. A férj elmondta:
„Tudtuk, hogy Győr nagyváros, ahová
sok ipari cég települt le, de az erőtel-
jes iparosodás ellenére csodálatos a
belvárosa, büszke történelmi múlttal
rendelkezik. Ezek mind vonzóak vol-
tak a döntésünk szempontjából. Ko-
rábban Angliában is dolgoztunk, de
ott drágák az ingatlanok, a szállást a
munkáltatók általában nem biztosít-
ják, és itt közelebb is vagyunk az ott-
honiakhoz.” Elmondták, nem okozott
nagy nehézséget az átköltözés, mert
a munkáltató által szervezett busszal
érkeztek, a mai világban pedig az in-
terneten a kapcsolatot is tarthatják a
családjukkal. A Cuha úti kollégium-
mal beindított bérlakás-programtól
pedig azt várják, hogy hosszú távon a
győri léthez, munkához élhető és fenn-
tartható körülményeket biztosít majd,
és remélik, hogy a hozzájuk hasonló
munkakereső párok, családok tudnak
és fognak Győrbe érkezni.

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A Széchenyi István Egyetem a
Budai úti és a Cuha utcai épüle-
tének bérbeadásával beindítot-
ta az „Egyetem a gazdaságért –
mobilitást elősegítő bérlakás-
mintaprogramját” – jelentették
be szerdán. Borkai Zsolt polgár-
mester hangsúlyozta, a város-
nak az az érdeke, hogy családok
érkezzenek, munkásszálló épí-
tését Győr nem támogatja.

Az egyetem nyílt pályázatot írt ki az in-
gatlanok hasznosítására, melyen a győz-
tes pályázó a StaffHouse Zrt. lett. Ahogy
azt mi is megírtuk, három hete átadták
az egyetem új kollégiumát is magába
foglaló multifunkciós épületet – ez tette
lehetővé, hogy a két egykori kollégiumot
bevonják a bérlakás-programba.

„Ez a program mindenkinek jó” –
fogalmazott a sajtótájékoztatón dr.
Dóka Ottó, a Széchenyi-egyetem rek-
torhelyettese. „Jó az intézménynek,
hiszen a hasznosítható ingatlanok
pénzt hoznak. Jó a cégeknek, mert
enyhíthetik krónikus munkaerőhiá-
nyukat. S jó a városnak is, a szakkép-
zett munkaerő igényes munkakultúrát
teremt, fejlődik a város gazdasága.”

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL

2017. szeptember 22.   / + / 3

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

A városnak az az
érdeke, hogy
családok érkezzenek

Bérlakás-mintaprogram indul
a munkaerôhiány csökkentéséért
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PROGRAMOK EGÉSZSÉGÜGY
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Összesen 14 milliárdos fej-
lesztéssel megújul a gyer-
meksürgősségi és baleseti el-
látás országos hálózata a bu-
dapesti Heim Pál Gyermek-
kórházzal együtt hat cent-
rumban, köztük a győri Petz
Aladár Megyei Oktató Kór-
házban is külön gyereksür-
gősségi osztályt alakíthatnak
ki – jelentették be kedden a
fővárosban, Balog Zoltán mi-
niszter jelenlétében.  

„Huszonnégy óra alatt általában
30-35 gyereket hoznak be a sür-
gősségi osztályra” – mondta el
érdeklődésünkre eddigi tapasz-
talataikat dr. Tamás László János,
a győri kórház főigazgató főorvo-
sa, s hozzátette: közülük 15-20
gyermek friss baleseti sérüléssel
érkezik, a többiek más jellegű, de
sürgősségi ellátásra szoruló kis
páciensek.

A Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház eddig is az életkornak
megfelelő eljárásokkal, kezelések-
kel és erre képzett szakemberek-
kel fogadta a gyermekeket, a gyer-
meksürgősségi és baleseti ellátás
országos hálózatának a keretében
azonban lehetőség nyílik egy kü-
lön részleg kialakítására is a sür-
gősségi osztály mellett. 

„Összesen 197 négyzetméte-
res lesz az új részleg, melyben a
dizájnosan, barátságosan kialakí-
tott külön váróterem mellett há-
rom vizsgáló és egy olyan kie-
melt kezelő kap helyet, ahol a ki-
sebb sebészeti beavatkozásokat
is el tudják végezni” – tájékozta-
tott dr. Tamás László János.

Arra a kérdésünkre, hogy or-
vosi szempontból hány évesen
számítanak gyereknek a bete-
gek, a főigazgató azt válaszolta:
elvileg nincs alsó korhatár, bár

Gyermeksürgôsségi 
centrum lesz Gyôrben

közismert, hogy a koraszülötte-
ket a megfelelő kórházi osztályo-
kon látják el, s ők szervezik meg
a különböző helyeken történő
vizsgálatukat is. A felső korhatár
a 18. év, de ezt automatikusan,
kivételek nélkül nem mindig le-
het betartani. A főigazgató főor-
vos utalt arra, hogy érkezett már
a kórházba szülni 15 éves lány is,
őt nyilván nem lehet a kisgyere-

kekkel együtt ellátni. Ugyanígy
előfordulhat, hogy a nagyobbak
testsúlyuk, magasságuk miatt
nem férnek el a gyermekágya-
kon, ilyenkor is kivételt kell tenni.

Nem csupán terekkel, helyisé-
gekkel bővül a kórház a gyermek-
sürgősségi hálózat fejlesztésé-

nek keretében,
hanem korsze-
rű eszköz- és
műszerparkkal
is, tudtuk meg
a kórház veze-
tőjétől. A győri
gyermekinten-
zív és trauma-
tológiai ellátás
új műszereket

is kap. A gyereksebészeten belül
pedig gyermektraumatológiai
részleget alakítanak ki.

„Győrben lesz például a térsé-
gi központja a gyerekek légútjá-
ba került idegentestek eltávolítá-
sának” – mondott példát a fő-
igazgató. Itt kezelik, gyógyítják
azokat a sürgős ellátásra szoruló
gyermekbetegeket, akiknek a la-
kóhelyén – például Veszprém,
Vas vagy Zala megyében – nin-
csen legmagasabb, úgynevezett
hármas szintű betegellátás. 

Dr. Tamás László János sze-
rint gyakori, hogy a kisgyerekek
valamit az orrukba dugnak, vagy
lenyelnek. Ezek közül a leggyako-
ribb a mogyoró, de vettek már ki
babot, borsót, játékokat, üveg-
gyöngyöt is a légutakból. A fő-
igazgató felhívta a figyelmet,
hogy a másfél-két év alatti gyere-
keknek ne adjanak mogyorós
csokoládét a felnőttek. 

A győri kórház összességé-
ben 320 millió forint pályázati for-
rásban részesül a feladat feltéte-
leinek, tárgyi eszközeinek megte-
remtésére. „Azért kapunk keve-
sebb pénzt másoknál, mert a mi
kórházunk néhány évvel ezelőtt
egy átgondolt, szakmailag meg-
alapozott fejlesztés keretében a
mostani protokoll szerinti átalakí-
tásokat már jórészt elvégezte,
nekünk most főleg a működé-
sünket kell hozzáigazítanunk az
országos hálózathoz” – hangsú-
lyozta a főigazgató főorvos.

„A pályázati pénzből tudunk
építeni, műszereket vásárolni,
azonban új orvosokat szerezni
nem” – utalt az országosan ta-
pasztalható, de Győrött még fenn-
akadást nem okozó szakemberhi-
ányra. „A betegutak jó szervezésé-
vel a mostani, jól képzett szakem-
berek el tudják látni a feladatukat,
hiszen addig is azt tették, teszik,
amíg nem alakul ki az új centrum”
– foglalta össze dr. Tamás László
János, aki szerint a projektnek
2020-ban kellene megvalósulnia,
de azt akarják elérni, hogy Győr-
ben már jövőre külön helyen tud-
jon működni a jól felszerelt gyer-
meksürgősségi osztály.

Összesen 320 millió
forintot kap a kórház
a feltételek
megteremtésére 

> > > www.gymskik.hu < < <

Kamara már a Facebookon is!

A KAMARA
MINDENKIÉ
PROGRAMAJÁNLÓ — GYÔR

Tekintsék meg az Iparkamara aulájában a
Ballagási Kiállítást! Vállalkozások mutatják
be a ballagáshoz kapcsolódó termékeiket,
szolgáltatásaikat. Jó áron, jó minôséget!
Érdemes választani.
Szeptember 21., 22, 23. és 25.

MI MOTIVÁLJA
A MUNKAVÁLLALÓT?

Konferencia a munkaerô megtartásának
lehetôségeirôl. Megnyitja Pintér-Péntek
Imre elnök.
• Mi vonzó a fiataloknak? • Mentorálás
és siker • Figyelem nélkül nem megy
• stratégiai HR kell • A vezetôi kommunikáció
hatásos • A bér, mint kommunikációs
eszköz • Mosoly az arcon, mint motiváció
A konferencia személyes beszélgetésekkel
zárul.

BALLAGÓ DIÁKOKNAK,
SZÜLÔKNEK!

BALLAGÁSI ETIKETT
TÁJÉKOZTATÓK

MR. BRAND BIRDS
VÁRJA ÖNT IS!

Szombaton Heim Gábor tart óránként,
ingyenes interaktív tájékoztatót az Ipar-
kamara Szávay-termében. 
Szeptember 23. szombat 11, 12,
13 és 14 órakor

Hogyan lesz a jó HÍR-NÉV-bôl haszon? 
Márkaépítés és védjegyprogram:
a modern vállalkozók stratégiája címû
kamarai eseményen Mészáros Róbert
branding szakértô is elôadó lesz. 
Regisztráljon most!
Október 5., csütörtök 13 órától

Bôvebb információ és jelentkezés: 
www.gymskik.hu/rendezvenyek  
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MOZAIK AKTUÁLIS

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Nem csak a felújítása, de a bőví-
tése is elkészült a Szövetség utcai
Bóbita Tagóvodának. A fejlesztés
alapvető eleme volt két új foglal-
koztató és egy tornaszoba létesí-
tése, a hozzájuk tartozó kiszolgá-
ló helyiségekkel együtt.

„A győri önkormányzat kiemelt felada-
tának tekinti az óvodák folyamatos fej-
lesztését, a megfelelő nevelési kör-
nyezet kialakítását, hiszen a mai óvo-
dások jelentik a város jövőjét” – nyilat-
kozta a beruházással kapcsolatban
Borkai Zsolt polgármester. Kifejtette:
„A gyermekek és a családok sorsa a
magyar állam számára is kiemelt fon-
tosságú, ezért számos eszközzel segí-
ti őket, mint ahogy segíti a jövőbe te-
kintő győri fejlesztéseket is.”

„Az önkormányzat évek óta több
százmillió forintot fordít a hozzá tarto-
zó intézményhálózat korszerűsítésére.
Ehhez folyamatosan keressük a pályá-
zati lehetőségeket, az idén is több épü-
letet tudunk teljes egészében megújí-
tani” – fogalmazott az átadó ünnepsé-
gen dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter. Hozzátette, szívéhez a gyermekek
és az idősek mindennapjait segítő fej-

Teljes támogatottság mellett
választotta újra elnökévé Bor-
kai Zsoltot a Fidesz győri szer-
vezete, aki normális hangvételű
kampányban bízik, és Győr to-
vábbi erősítésére számít.

Az alapszabály szerint kétévenként
esedékes tisztújításon a tagság az
alelnököket is megválasztotta dr.
Somogyi Tivadar (alpolgármester),
Fekete Dávid (alpolgármester),
Radnóti Ákos (alpolgármester), Ka-
ra Ákos (országgyűlési képviselő),
Simon Róbert Balázs (országgyűlé-
si képviselő), valamint Németh Zol-
tán (megyei közgyűlés elnöke) sze-
mélyében. 

„Először is köszönetet mondok a
Fidesz tagjainak, hogy újra bizalmat
szavaztak nekem ” – kezdte  a Győr+
Médiának adott nyilatkozatát a dön-
tést követően Borkai Zsolt. Mint
mondta, fontos, hogy a kormányzat
és a város jól tudjon együttműködni,
a mögöttünk álló időszak államilag
támogatott fejlesztései is ennek sike-

Megújult a Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda
lesztések állnak a legközelebb, mint
amilyen most az általa képviselt város-
részben is megvalósult. A győri óvo-
dákban mintegy négyezer gyermekkel
foglalkoznak, és nincs olyan óvodás-
korú, akit ne fogadnának.

Simon Róbert Balázs, a terület or-
szággyűlési képviselője kiemelte, a Terü-
let- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) keretében Győr több
mint húszmilliárd forintot használhat fel,
amelynek keretében a révfalui óvoda is
elkészült, s a közeljövőben több más in-
tézményi fejlesztés is befejeződik. Hang-
súlyozta, országosan 314 ezer az óvodá-
sok száma. A magyar kormány kiemel-
ten figyel a családokra, ennek keretében
az idén 74 milliárd forintot költ a gyer-
mekétkeztetésre. Ennek köszönhetően,
a bölcsődétől az iskoláig 467 ezer gye-
rek részesül ingyenes étkeztetésben.

Az óvodások és a munkatársak ne-
vében Gáborné Kardos Judit óvoda-
vezető mondott köszönetet, majd Fo-
nyóné Varga Katalin tagóvoda-vezető
mutatta be a megújult épületet. A ko-
rábbi bejáratnál csatlakozik a régi –
ám most teljesen felújított – épülethez
az új, melyben az aula kapott helyet. A
földszinten tornaszoba és szertár léte-
sült. A közel 85 négyzetméteres torna-
szoba egyben rendezvénytérként is
segíti az óvoda működését.

Az új épület emeleti részén alakítot-
ták ki a két új foglalkoztatót előtér-öltö-
zővel, valamint a szükséges mosdóhe-
lyiségekkel. A játszóudvart is újragon-
dolták, korszerű udvari játékokkal. Az
eszközbeszerzés keretében óvodai bú-
torok, berendezési tárgyak és fejlesztő-
eszközök kerültek az intézménybe. Lét-
rejött négy új – köztük egy akadálymen-
tes – parkolóhely, az új épület tetejére

Továbbra is Borkai Zsolt az elnök
reit mutatják. Utalt a Modern Váro-
sok Programra is, amelynek kereté-
ben újabb jelentős beruházások va-
lósulhatnak meg, s amelyek mentén
további jelentős fejlődésen mehet
keresztül Győr. „Az elnökség megvá-
lasztásával is ezt erősítjük, hiszen a
győri alpolgármesterekkel, ország-
gyűlési képviselőinkkel és a megyei
közgyűlés elnökével a közös célért, a
város és a térség dinamikus fejlődé-
séért dolgozunk.”

A kérdésre, hogy helyi szinten mi-
lyen kampányra számít a jövő évi vá-
lasztások előtt, polgármesterként el-
mondta, a korábbi kampányok – egy-
két momentumtól eltekintve – Győr-
ben megfelelő hangnemben zajlot-
tak, és bízik benne, hogy a 2018-as
sem a személyeskedésről, hanem az
előttünk álló feladatokról szólnak
majd. „A Fidesz helyi elnökeként pe-
dig arra számítok, hogy győri jelöltje-
ink megnyerik az országgyűlési vá-
lasztásokat, és továbbra is közösen
folytatjuk a munkát a városért és
vonzáskörzetéért.”

pedig napelem is került, és komplex
akadálymentesítés is megvalósult.

A Szövetség utcai Bóbita Tagóvo-
da komplex felújítása, bővítése című,
TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003 azo-
nosítószámú projekt az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap és Magyaror-
szág költségvetésének társfinanszíro-
zásában valósult meg. Az elnyert tá-
mogatás 340.011.193 forint.
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HIRDETÉS FEJLESZTÉS

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

Az építőipari vállalatok haté-
konyságának növelése, a piacké-
pes szolgáltatások és termékek
fejlesztése érdekében, a Széche-
nyi István Egyetem két piaci sze-
replővel konzorciumban, egymil-
liárd forintos, uniós társfinanszí-
rozású projektet valósít meg.

Az építőipar a nemzeti jövedelem és
az ágazatban foglalkoztatott munka -
erő alapján a nemzetgazdaság egyik
meghatározó ágazata. E pozíció meg-
tartása és további erősítése érdeké-
ben jött létre a konzorcium az A-híd
Építő Zrt.-vel és a Project Control Ex-
pert Kft.-vel. Az egymilliárd forint tá-
mogatásból összeállított projekt ki -
emelt célja az építőipari vállalatok ha-
tékonyságának növelése, az építőipar
és a Széchenyi-egyetem kapcsolat-
rendszerének erősítése, valamint pi-
acképes termékek és szolgáltatások
fejlesztése. A felsőoktatási és ipari
partnerek ilyen témájú együttműkö-
dése ma nem csak hazánkban, de
nemzetközi szinten is egyedülálló.

A kutatás egy komplex gazdasági–
matematikai–informatikai, valamint egy
műszaki–építőipari pillérre támaszko-
dik. Az első pillér három fő területre kon-

Új építôipari megoldásokat kutatnak a Széchenyi-egyetemen
centrál, melyek közül az első egy iparági
kockázati adatbázis építése, a második
egy új típusú hálótervezési eljárásokat
és mesterséges intelligenciaelemeket
tartalmazó szoftverfejlesztés, a harma-
dik pedig egy szakirodalom-feldolgo-
zásra, üzleti tapasztalatokra építő tan-
anyag és üzleti modellfejlesztés. 

A kockázatmenedzsment folyamat-
nak és a szoftverfejlesztésnek köszönhe-
tően, a vállalatok jelentős részénél elter-
jedhet a kockázatok tudatos menedzse-
lése és az ehhez kapcsolódó IT és info-
kommunikációs eszközök is, ezáltal javul
a hatékonyság. A hatékonyabb működés

stabilabb és kiegyensúlyozottabb műkö-
dést eredményez mind vállalati, mind pe-
dig iparági szinten. A projekt lényeges új-
donsága az iparági kockázatnormákat
tartalmazó, folyamatosan bővülő kocká-
zat-adatbázis, mely ma hiánypótló mun-
kának számít. Az iparági kockázat-adat-
bázis, az erre épülő kockázatértékelő
szoftver, valamint a kapcsolódó oktatás-
fejlesztés és iparági tanácsadói szolgál-
tatások kiemelt fontossággal bírnak. 

A másik pillérben a hídépítési munkák
tervezésében és kivitelezésében hosszú
ideje megoldatlan, visszatérő műszaki tí-
pushibák széles körű feldolgozása, új ha-

tékonyabb konstrukciók kifejlesztése va-
lósul meg. A kutatás-fejlesztési projekt-
ben az új generációs öszvérszerkezetű hi-
dak, a fa-beton öszvérhidak, a hídfőszer-
kezetek optimalizálása, a hídszegélyek
építési technológiájának a fejlesztése, a
hídesztétika, a zöld hídépítés műszaki tu-
dományos kutatásai szerepelnek.

A kutatás egyik központi eleme a tí-
pushibáktól mentes öszvér hídszerke-
zeti konstrukció kidolgozása, melynek
megvalósulása esetén egy olyan új épí-
tészeti eljárás alakulhat ki, mellyel töb-
bek között csökkenhetnek a beruházá-
si és fejlesztési költségek, versenyképe-
sebbé válhatnak a vállalkozási díjak,
csökkenhetnek a fenntartási költségek,
és nem utolsósorban az új eredmények
megjelenhetnek az oktatásban, illetve
erősödhet az ipari-műszaki és oktatás-
kutatási szinergia. 

A GINOP-projekt az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap és hazai köz-
ponti költségvetési előirányzat vissza
nem térítendő támogatása révén való-
sul meg. A projekt összköltségvetése
1.272.068.688 forint, melyből a támo-
gatás összege 967.610.548 forint. Eb-
ből a Széchenyi István Egyetem részé-
re biztosított támogatás 566.914.332
forint.
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forrás: mw
fotó: mti

NAGYINYUGDÍJ Eddig mintegy
200 ezer munkavállaló vett részt a
Nők 40 programban, amit 2011-ben
indított el a kormány. A tervezet beve-
zetésének célja az volt, hogy a nők,
akik a munka mellett a családban is
helytállnak, a jogosultsági idő elérése
előtt, korábban lehetőséget kapjanak
a visszavonulásra. A „nagymama-
nyugdíjnak” köszönhetően az érintet-
tek körülbelül négy és fél évvel hama-
rabb tudnak nyugdíjba menni, mint
korábban – emelte ki Novák Katalin,
az EMMI államtitkára, hozzátéve, a le-
hetőség hihetetlenül népszerű, egyre
nagyobb az érdeklődés iránta. Kiemel-
te: a Nők 40 programra a 2018-as
költségvetésből mintegy 260 milliárd
forintot fordít majd a kormány. 

Az áfacsökkentés is növeli a nyugellátás értékét

Folyamatosan nô 
a hazai nyugdíjak vásárlóereje
forrás: mw
fotó: shutterstock

Jövőre tovább emelkedik a
nyugdíj, emellett a gazdasági
növekedés függvényében az el-
látottak prémiumot is kapnak
egyszeri juttatásként. Az átlag-
nyugdíj csaknem negyvenezer
forinttal nőtt 2010 óta Magyar-
országon. A kormány a juttatás
emelése mellett egyéb intézke-
désekkel is segíti az időseket.

REÁLÉRTÉK A kormány célja telje-
sült, mivel az elmúlt években sikerült
megtartani a nyugdíjak reálértékét, rá-
adásul a vásárlóérték az utóbbi hét év-
ben mintegy 9,5 százalékkal emelke-
dett. Az ellátás átlagos összege ma 122
ezer forint felett van, szemben a 2010
eleji 84 ezer forinttal, ami 23,1 százalé-
kos növekedés. A 2010 előtti kormány-
zati döntések rendkívül súlyosan érintet-
ték az időseket, mivel amellett, hogy el-
vették tőlük a 13. havi nyugdíjat, jelentő-
sen, mintegy 8,5 százalékkal csökkent

A kormány a programot 2016-ban
kezdte, amikor a sertéshús áfakul-
csát a korábbi 27 százalékról ötre
csökkentette. Az idén a baromfihús-
ra, a tojásra, a friss tejre bevezetett
ötszázalékos áfakulcs további jelen-
tős megtakarítást hozott az idősebb
korosztálynak is.

az alapvető ellátásuk értéke. 2010 előtt
a magyarok korábbi jövedelmük 54 szá-
zalékából gazdálkodhattak, nyugdíjazá-
suk után, jelenleg annak 67 százalékát
kapják meg. A kormány a nyugdíjak
emelésén felül 2016-ban tízezer forin-
tos Erzsébet-utalvánnyal is támogatta
az időseket. Jövőre a nyugdíjemelés és
ellátásuk reálértékének megőrzése mel-
lett prémiumra is számíthatnak az érin-
tettek, amennyiben a gazdasági növe-

kedés 3,5 százalék feletti lesz. A költség-
vetés háromszázalékos nyugdíjemelés-
sel és 2,7 millió érintett emberrel becsül,
ebben a halmazban nemcsak az öreg-
ségi ellátásban részesülők, hanem pél-
dául az árvaellátásban vagy az ’56-os és
a politikai rehabilitációs nyugdíjpótlék-
ban részesülők is benne vannak.

Az alapvető élelmiszerek áfacsök-
kentésével további jelentős összeget
tudnak megtakarítani a nyugdíjasok.

Kevesen
tesznek félre
Keveset tesznek félre a magyarok
időskorukra – emelte ki a Világgaz-
daság. „A szűkös időkeret miatt ki-
emelten fontos, hogy az emberek
a nyugdíjasévekre gondolva, meg-
felelő megtakarítási formát válasz-
szanak, és jól fektessék be a pén-
züket” – emelte ki Sebestyén And-
rás, a téma szakértője. Az aktív né-
pesség körülbelül 30 százaléka ta-
karít meg nyugdíjcéllal, és ebben a
magyar állam is szerepet vállal:
évente akár 100-150 ezer forintos
szja-jóváírást is lehetővé tesznek a
megtakarítóknak – olvasható a
Nyugdijbiztositas.com elemzésé-
ben. Az önkéntes nyugdíjpénztá -
raknak már több mint 1,1 millió
tagjuk van, ők nyugdíjcélú megta-
karításként havi átlagban 3.000 fo-
rintot fizetnek be, ami aligha oldja
meg az időskori elszegényedést.

A kormány 260 milliárdot fordít a programra

Sikert aratott a Nôk 40
A programot a magyar társadalompo-

litika egyik sikerágazatának nevezte Mé-
száros József, az Országos Nyugdíjbizto-
sítási Főigazgatóság főigazgatója. Hozzá-
tette, hogy a százezredik kedvezménye-
zettet már 2013 végén köszöntötték. – A
kormány sikerprogramja visszaadja a nő-
ket családjuknak, hogy idős szüleiket
gondozni tudják, vagy minél több időt
tölthessenek unokáikkal, tehermentesít-
ve így a dolgozó szülőket – mondta Mé-
száros József.  A főigazgató hangsúlyozta,
hogy a nők társadalmi tehervállalását, a
családok összetartását, a gyereknevelést
köszöni meg a program.

A Nők 40-ben azok a nők vehetnek
részt, akik a 40 év jogosultsági időből
legalább 32 évet munkajövedelem
utáni járulékfizetést tudnak igazolni. A
kedvezménybe más ellátás, például
munkanélküliség idejére folyósított jö-
vedelempótlás, ápolási díj nem szá-

mítható be. Nem veszik figyelembe a
tanulmányi időt sem, hiszen a felsőok-
tatási intézmény nappali tagozatán
folytatott tanulmányok ideje alatt járu-
lékot sem kellett fizetni. 

A jogosultsági időből legfeljebb 8
évet gyermeknevelési idővel lehet
megszerezni. Külön szabály vonatko-
zik a fogyatékkal élő vagy tartósan be-
teg gyermekeket nevelő anyákra, az ő
esetükben akár 10 év jogosultsági
időt is beszámíthatnak. Külön, még
kedvezőbb szabályozás vonatkozik
azokra a családokra, amelyekben öt
vagy több gyereket neveltek fel, de
esetükben is az anyáknak legalább 25
év munkaviszonyt kell igazolniuk.

Ha az igénylő nő a saját háztartásá-
ban öt gyermeket nevelt, akkor a har-
minckét, illetve harminc év jogosultsá-
gi idő egy évvel, valamint minden to-
vábbi gyermek esetén további egy-

egy évvel, de összesen legfeljebb hét
évvel csökken. 

A Nők 40 program mellett elindult a
Nők 40+, ami már nem annyira nyugdíj-
biztosítási, hanem sokkal inkább foglal-
koztatáspolitikai intézkedés, azzal a cél-
lal, hogy az álláskeresőként nyilvántar-
tott idősebb nők foglalkoztatását segít-
se. A kedvezmény a foglalkoztatók szá-
mára is vonzóbbá tette a nyugdíjba vo-
nuláshoz, a Nők 40-hez közel álló nők
foglalkoztatását.

AKTUÁLIS NYUGDÍJ

Tématámogatás. Készült Magyarország Kormánya támogatásával. 

Novák Katalin: Egyre
nagyobb az érdeklődés
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HIRDETÉS IDŐSEK, FIATALOK

A napokban megtartotta az idei tanév első, alakuló
ülését a Városi Diák Fórum, amely többek között azért
is jött létre, hogy a diákság érdekvédelmét képviselje.
Emellett kommunikációs csatornaként is működik az
önkormányzat és a fiatalok között, megkönnyítve ez-
zel az információcserét a két fél között. 

A fórumon tizenegy középfokú oktatási intéz-
ményt képviseltek a diákok. A csoportban az elmúlt
években már aktívan részt vevő diákok mellett, szép
számban köszönthettek új csoporttagokat is.

A gyűlésen a diákok és koordinátoraik megálla-
podtak a várható ülések időpontjait és a tervezett
programokat illetően, melyek között szerepel egy
október eleji csapatépítő tréning, a tavalyi nagy si-
kerű, Sportolkozz elnevezésű vetélkedő folytatása,
egy zenei tehetségkutató rendezvény, és a hagyo-
mányos 24 órás „Aludj máskor!” vetélkedő is. A szo-
kásoknak megfelelően, a csapatépítő tréningnek a
győrújbaráti gyermektábor ad otthont, míg a 24
órás vetélkedőnek, az elmúlt éveket követve, a Mag-

A Nyugdíjas Alkotók Kiállítása
már nyolcadik alkalommal ad le-
hetőséget az idősek számára,
hogy a nagyközönség elé tárják
sokrétű, értékes tevékenységü-
ket. A rendezvény népszerűségét
mi sem mutatja jobban, mint
hogy minden évben – így idén
októberben is – számos alkotást
állítanak ki, hiszen egyre több
szépkorú szeretné megmutatni
tehetségét, tudását. Idén negy-
ven alkotó több mint száz műve
szerepel majd a tárlaton.

Vannak, akiknek nyugdíjasko-
rukra lesz arra idejük, hogy a ben-
nük szunnyadó, a munkájuk so-
rán ki nem aknázott alkotó tevé-
kenységüket, tehetségüket ki-
bontakoztassák.
A kreatív alkotó-
munkának pedig
számos pozitív
hozadéka van. Az
idősek hasznos-
nak érezhetik ma-
gukat, új dolgo-
kat, használati
tárgyakat, művé-
szi alkotásokat
hoznak létre. Ez
örömöt okoz szá-
mukra, családjuknak és a környe-
zetüknek is. Segíti a képességeik
szinten tartását, sőt, egyes kész-
ségek, képességek még időskor-
ban is fejlődhetnek. A szellemi és

Generációk
Egyre több fiatal vesz részt a város közéletében

Tanévindító ülést tartott a VDF
vassy Mihály Sportcsarnok lesz a helyszíne, 2018
tavaszán. 

Az ülés fő témája azonban a két hét múlva ese-
dékes elnökválasztás volt. A diákok előzetesen je-
lezhették egy adott posztért való indulási szándé-
kukat, felsorolhatták érveiket, hogy miért is tart-
ják magukat a legalkalmasabbnak az elnöki vagy
a három alelnöki poszt egyikére, továbbá a jegy-
zői posztra is leadták jelentkezéseiket. Az elnök
és a jegyző szorosan együttműködve végzik mun-
kájukat, míg az alelnökök különböző feladatkörö-
kért felelnek.

A kiválasztottaknak mindig egy évre szól a man-
dátumuk.

Az eredményről a jövő hónapban megjelenő Ge-
nerációk rovatban számolunk be. A Városi Diák Fó-
rum továbbra is vár minden érdeklődő fiatalt, hogy
az iskoláikon keresztül kapcsolódjanak be a fórum
munkájába, és minél több fiatal vegyen részt a vá-
ros közéletében.

Alkotó idôsek munkáiból nyílik kiállítás
fizikai kondícióik megőrzése mel-
lett az alkotók a múlt hagyomá-
nyait is ápolják azzal, hogy népi
és iparművészeti tárgyakat készí-
tenek. A fafaragások, kerámiák,

fonott kosarak, hímzések, csip-
kék mind-mind megtalálhatók a
kiállított tárgyak között, így is
megőrizve a régmúlt hagyomá-
nyait, hogy azok ne merüljenek

feledésbe. A népművészeti ihle-
tésű tárgyakon túl festmények is
lesznek, s megjelenik többek kö-
zött a tűzzománc, foltvarrás, fotó-
zás, paverpol technika is. A ren-

dezvény sok szépkorú számára a
megbecsülést, értékeinek elis-
merését jelenti. Ugyanakkor a
társadalom számára is bizonyítja,
hogy mennyi érték rejlik az idős
generációban.

A kiállítást Radnóti Ákos alpol-
gármester, az Idősügyi Tanács al-
elnöke nyitja meg október 16-án
15 órakor, a József Attila Művelő-
dési Házban (Móra tér 1.). A tár-
lat ettől kezdve november 10-ig
hétköznaponként 10–16.30-ig
látogatható. 

„Emberi érték a tehetség, ami
majdnem mindenkiben megtalál-
ható, csak sokáig kell faragni a kö-
vet, hogy végül megcsillanjon a
drágakő.”

(Dr. Czeizel Endre)
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Az esős idő ellenére sokan látogattak ki a Ma-
gyar Hagyományok Fesztiváljára és a X. Győ-
ri Pálinkafesztiválra a múlt hétvégén. Húsz
faházban háromszázféle pálinkával várták a
látogatókat a Dunakapu téren az ország leg-

jobb párlatait kínáló mesterek, és rengeteg
programból is válogathattunk, illetve a ter-

ményáldást is megrendezték a Széchenyi téren.
A hagyományokhoz híven kiválasztották Győr Vá-
ros Pálinkáját is, a címet negyedszer nyerte el a
Réti Pálinkaház, ezúttal Birs-Alma Vegyes Gyü-

mölcs kompozíciójukkal.

PÁLINKAPILLANAT   K

Fotó: O. Jakócs Péter
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Az idei évad kiemelkedő jelentősé-
gű a Győri Filharmonikus Zenekar
életében, hiszen 2018 márciusá-
ban ünnepli az együttes hivatásos-
sá válásának 50. évfordulóját.
Nemcsak a világhírű társulat jubi-
lál, hanem a születésnapos Jan-
csovics Antal karmester is, aki a
zenekart alapító Sándor Jánost
váltotta a karmesteri pulpituson. 

Jancsovics Antal 1937. szep-
tember 21-én született Orosházán,
budapesti tanulmányai után a Ma-
gyar Állami Operaházhoz került.
Később a Soproni Zeneiskola és a
Győri Zeneművészeti Szakiskola
igazgatója lett. A zenekar alapításá-
nak legendás 1968-as időszakára
így emlékszik vissza: „Amikor Sán-
dor János átvette a győri zenekart,
akkor éppen a szakközépiskola
igazgatója voltam, koncertjeire el-
vittük a növendékeket, így bepil-
lanthattam a társulati munkába.”
Jancsovics Antal hegedűsként,
majd brácsa-szólamvezetőként is
erősítette a győri zenekar munká-
ját. Az együttes dirigálását 1975-

Köszöntjük a 80 éves
Jancsovics Antal karmestert 

ben vette át. „80 esztendőben ez a
kilenc év, akár lehetne egy egysze-
rű számtani feladvány is, de szá-
momra hatalmas időszak volt.”

Művészeti vezetőként 1975 és
1984 között irányította a társulatot,
hitt abban, hogy egy fiatal zenész-
nek az egyszerű művektől kell eljut-
ni a bonyolultabbakig. Ebben a
munkában segítséget kapott a szó-
lamvezetőktől, elsősorban Pothof
Csaba koncertmestertől, aki konk-
rét zeneműveket ajánlott a szintén

vonós művészeti vezető figyelmé-
be. „Közös öröm volt számunkra
egy-egy új mű megtanulása, Csaj-
kovszkij: Vonósszerenádját Buda-
pesten például óriási siker kísérte.”

Jancsovics Antal megbízatása
1984-ben lejárt. Útja Budapestre
vezetett, a Magyar Néphadsereg
Művészegyüttesének élére. Egy-
mást követték a szép feladatok. A
budapesti zenekari teendők mellett
ismét elkezdett kutatni, zenei tábo-
rokban oktatta a fiatalokat. 

Egy sikeres koncert után. Jancsovics
Antal és a Győri Filharmonikus Zenekar

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô,
világviszonylatban 96 telephellyel rendelkezô
vállalata, gyôri  telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
OKJ-s targoncavezetôi tanfolyam
beiskolázási lehetôséggel                
Ha szeretnél ingyenesen OKJ-s targoncavezetôi
jogosítványt szerezni,  JELENTKEZZ!

Ami a munkakörök betöltéséhez szükséges:
• 8 ált. iskolai végzettség
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
Ami a munkakörök betöltéséhez szükséges:
• OKJ-s bizonyítvány (szakirányú képesítésrôl)
• Új típusú jogosítvány
§3324 Vezetôüléses targonca
§3313 Vezetôállásos targonca
§3312 Gyalogkíséretû targonca

Amit mindkét munkakör esetén kínálunk:
• hosszú távú munkalehetôség
• piacnak megfelelô bérezés

(a tanfolyam ideje alatt is)
• munkába járás támogatása
• stabil munkáltatói háttér
• Cafeteria rendszer

(lakáshitel-törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

Ha szeretnél egy dinamikusan fejlôdô
nemzetközi nagyvállalat munkatársa lenni,
JELENTKEZZ!

Kapcsolat: 96/661-213
hétfôtôl péntekig 8–16h 

Október a múzeumlátogatás hónapja.
Ez évek óta az országos programsoro-
zatnak, a Múzeumok Őszi Fesztiváljá-
nak köszönhető, amelyhez idén is csat-
lakozott a győri Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum. Az egész évsza-
kot behálózó rendezvénysorozat által a
látogatók széles spektrumon ismerked-
hetnek meg az intézmény kínálta prog-
ramlehetőségekkel, legyen szó irodalmi,
múzeumpedagógiai, kulturális vagy ép-
pen könnyűzenei programról.

2017-ben a több mint 150 múzeum
részvételével zajló rendezvény életkortól
függetlenül innovatív, tartalmas és szó-
rakoztató programkínálattal várja a mú-
zeumbarát közönséget. A rendezvény-
sorozat célja, hogy a múzeumokhoz kö-
tődő helyi közösségeket újjászervezze,
aktív szakmai és önkéntes munka révén
bevonja a program megvalósításába.
Fontosnak tartja ezt a Rómer-múzeum
is, így kínálatában erre a szemléletre is
komoly hangsúlyt fektet.

A rendezvénysorozat szeptember 25-
én indul és hét héten át tart. A múzeum
kezdő programként a tavaly már megis-

Ôsszel is fesztiválozik 
a Rómer-múzeum

mert Kulturális Kalandozás című prog-
rammal készül a mesés tájak és úti él-
ménybeszámolók kedvelőinek. Az előző
évekhez hasonlóan, most is „kiszakad-
hatunk” a városból egy külső helyszínre:
ez alkalommal Vénekre látogathatunk
sétahajóval a Zátony Étterem és Kikötő
közreműködésével. A múzeumon kívüli
programok ezzel nem érnek véget, szep-
tember 30-án az intézmény 11 kiállító-
helye között 11 km-es biciklitúrára vár-
ják az érdeklődőket. A klasszikus múze-
umi programok is minden évben na-
gyon sikeresek, így ezeket a hagyomá-
nyokat folytatva, idén is várják a látoga-
tókat múzeumpedagógiai foglalkozá-
sokra és előadásokra. Több egyedülálló
programmal is készülnek a szervezők:
ilyen lesz az Art Positions október 7-én
és 8-án, amikor megnyílnak Győr galé-
riái, műteremházai. 

A Rómer-múzeum ez alkalommal is
rengeteg programmal várja látogatóit
szeptember 26. és november 12. kö-
zött, melyekről minden információ elér-
hető hivatalos online felületeiken, illetve
személyesen a kiállítóhelyeiken.
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Győr a „Fröccs Városa” – olta-
lom alatt áll e szóvédjegy. Nyolc
évvel ezelőtt dr. Horváth József,
a Rotary Club Győr alapítója, az
ötletgazda, ezzel a bejelentés-
sel indította útjára az első
fröccskínálást. Idén a Győri Le-
gendák Napját kiegészítve, az-
zal egyidejűleg, szeptember 29.
és október 1. között rendezik
meg a Széchenyi téren a Győri
Rotary Fröccsnapokat.

Az évek során a Rotary Club egy-egy
nagyobb fesztiválhoz kapcsolódva,
fröccskínáló faházzal várta a vendége-
ket, idővel pedig fröccsfesztivállá fej-
lődött a rendezvény. A bevételből to-
vábbra is elsősorban a Kazinczy Fe-
rencről elnevezett Szép magyar be-
széd versenyt támogatják.

Az esemény keddi sajtótájékoztató-
ján a Látogatóközpontban Szeles Sza-
bolcs önkormányzati képviselő felele-
venítette, milyen gazdag program vár-
ta nyáron a látogatókat Győrben, töb-

Fröccsel a városi legendák nyomában
bek között az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál, amely igazi győri legendává
vált. „Azért is fontos az előttünk álló
esemény, mert jobban megismerhet-
jük legendáinkat, történelmünket, erő-
síti a lokálpatriotizmust, a jótékonyság
révén pedig a győri összefogást is” –
hangsúlyozta a képviselő.

Vidos László, a Rotary Club Győr so-
ros elnöke az újdonságok között emlí-
tette, hogy Harley-Davidson motorkiál-
lítást rendeznek az Apátúrház előtti té-
ren, ahol a gyerekek retro kisautókat is
kipróbálhatnak. A Látogatóközpontban
nagyszabású szódásüveg-kiállítás lát-
ható, amelyet Albert Zsolt, Bendecs
Gyula Gábor és Hámori Sándor gyűjte-
ményeiből rendeztek.

Dr. Horváth József a szódavíz, a fröccs
feltalálásának igaz történetéről és a legen-
dákról mesélt. Többek mellett arról, hogy
Jedlik Ányosnak és a győri bencés taná-
roknak gyakorta zavarta a gyomrát a ne-
héz Balaton-felvidéki, vagy Sokoró-aljai
bor, ezért azt savanyúvízzel itták. Csak-
hogy a savanyúvizet szekérrel hozták a vá-
rosba, ami kirázta belőle a „lelket”. Ezért
kérték meg a bencés atyák Jedliket, ké-
szítsen egy olyan szerkezetet, amely szén-

savas vizet állít elő. Jedlik feltalálta a szik-
vízgépet és így készülhetett el az első győ-
ri fröccs a Bencés Rendházban. Ez a tény.
És van egy legenda, amely fóti szüret né-
ven híresült el. A legenda szerint az irodal-

már-bankalapító Fáy András fóti préshá-
zába 1844-ben szüretre hívta barátait,
köztük Jedliket és Vörösmarty Mihályt.

Jedlik magával vitte a szikvízgépét, és be-
mutatta a borral elegyített szódát, amit
„spritzernek” nevezett. Vörösmarty in-
kább magyar elnevezést javasolt: a „fröcs-
csöt”. Ez lett volna az első fröccs a világon,
ennek örömére a költő ott helyben meg is
örökítette a „borban fölfelé” szállingózó
„gyöngyöt”, Fóti dal című versében.

Tótnhé dr. Kardos Krisztina, a Győri
Művészeti és Fesztiválközpont igazgatója
a programokról szólva kiemelte, izgalmas
és különleges eseményeken elevenítik fel
városunk történelmét, így ismét látogat-
ható lesz a régi börtön, a mai Városi Le-
véltár pincéje, ahol a győri vár és a lőcsei
fehérasszony mondája elevenedik meg.
A Győri Nemzeti Színház stúdiósai humo-
ros jelenetek segítségével ábrázolják a
győri történelmet, az Import Impró Társu-
lat művészei középkori témára rögtönöz-
nek színházi jeleneteket a színpadon, va-
lamint lesznek szakavatott, tematikus ide-
genvezetések is. A három nap zenei prog-
ramokban is bővelkedik, többek mellett
a Bencés Big Band, Gubás Gabi, vala-
mint Andorai Péter és Graceband szóra-
koztatja a közönséget. A gyerekek kéz-
műves foglalkozáson, játszóházban,
bábelőadáson vehetnek részt.

Nagy várakozás előzi meg a Győri
Nemzeti Színház Örökzöld évadának
bemutatóit, ami a bérleteladásokban
is megmutatkozik: az előzetes adatok
alapján rekordot dönthet a teátrum,
felülmúlhatják a tavalyi számokat is.

Az első nagyszínpadi bemutatót
szeptember 23-án, vagyis most szom-
baton, a Kossuth-díjas Valló Péter ren-
dezi, a szintén Kossuth-díjas Jordán
Tamás főszereplésével. Makszim Gor-

Orosz klasszikus
az elsô örökzöld

kij: Éjjeli menedékhely című drámáját
viszik színpadra.

Ezt követi az első Kisfaludy-termes
premier, szeptember 30-án. Presser
Gábor–Sztevanovity Dusán–Horváth
Péter: A padlás című kultikus darabját
Háda János rendezi. Ezt a társulat ok-
tóber 22-én a nagyszínpadon is be-
mutatja. „Erre az előadásra a jegyek
egy nap alatt keltek el” – tudtuk meg
Forgács Péter igazgatótól.

Simon Kornél, Jordán Tamás
és Nagy Johanna
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

DIE SAMMLUNGSAUSSTELLUNG des Kunstgewer-
be-Treibenden Bandi Schima aus Győr, geehrt mit dem
Goldenen Kranz, wird am 28. September um 17 Uhr in
der Ungarischen Ispita eröffnet (Nefelejcs köz 3.). Die
Kunstausstellung zeigt die reiche Laufbahn des Künst-
lers, den die Győrer hauptsächlich durch seine berühm-
ten Aushängeschilder, sowie seine Werke auf öffentli-
chen Plätzen und in Kirchen kennen. Die Ausstellung ist
für Besucher bis zum 10. Dezember täglich außer Mon-
tag zwischen 10 und 18 Uhr geöffnet.

DER GYŐR ARRABONA LI-
ONS CLUB wird am 23. Septem-
ber nun seinen schon XV. Wohltä-
tigkeitsspaziergang in Pannonhal-
ma abhalten. Er erwartet die Teil-
nehmer ab 9 Uhr auf dem Hof Hef-
ter Glasgalerie (Tóthegy 11/a.).
Der Erlös des Spazierganges er-
hält der Blinden- und Sehbehin-
dertenverein und die Stiftung Au-
tismus. Die Route ist als eine etwa
8 km lange Rundstrecke angelegt
und nimmt ungefähr 2 Stunden in
Anspruch. Am Ende der Wande-
rung werden die Teilnehmer mit
einer Gulaschsuppe erwartet.

AM 27. SEPTEMBER wird ab 10 Uhr ein
Tag der offenen Türen in der Győrer Feuer-
wehrkaserne (Munkácsy u. 4.) abgehalten.
Die Organisatoren möchten die Aufgaben
und Werkzeuge des Katastrophenschutzes
vorstellen, die Besucher können die Arbeit
der Feuerwehrleute kennenlernen und ei-
nen Blick in ihren Alltag werfen.

DER UNGARISCHE NATIONALZIRKUS
gastiert mit seinem nagelneuen Programm
in Győr auf dem Zirkusplatz bis zum 24. Sep-
tember. Im Programm des 70köpfigen En-
sembles sind die fliegenden Motorradfahrer
das erste Mal zu sehen, sie brachten auch
das größte exotische Tierrevue Europas mit
– insgesamt können 12 neue Weltnummern
in der Manage bewundert werden. 

EINE AUSSTELLUNG MIT DEN NATUR-
FOTOS von dr. Zoltán Alexay aus Anlass sei-
nes 80. Geburtstages kann im Arany János
Kulturhaus (Gebäude Flügelrad, ungarisch
„Szárnyaskerék”) bis zum 15. Oktober zwi -
schen 9 und 17 Uhr besichtigt werden.
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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!

SCHIMA BANDI győri iparművész, aranyko-
szorús mester gyűjteményes kiállítása nyílik
szeptember 28-án 17 órakor, a Magyar Ispitá-
ban (Nefelejcs köz 3.). A győriek által főleg hí-
res cégérei, valamint köztéri és egyházi alko-
tásai révén ismert művész gazdag pályáját
mutatja be a tárlat. A kiállítás december 10-ig,
hétfő kivételével naponta 10 és 18 óra között
látogatható. 

KRIPLI MARI címmel Lázár Kati Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmű-
vész, rendező, kiváló művész Jászai Mari-estjére várják az érdeklődőket
szeptember 30-án 18 órakor, az Újvárosi Művelődési Házban (Liget u. 55.).

DR. ALEXAY ZOLTÁN termé-
szetfotóiból látható kiállítás a fotó-
művész 80. születésnapja alkalmá-
ból, az Arany János Művelődési
Házban (Révai út 5.) október 15-ig,
9–17 óráig.

A GYŐR ARRABONA LIONS CLUB XV. Jó-
tékonysági Sétáját tartja Pannonhalmán, szep-
tember 23-án. A résztvevőket 9 órától várják a
Hefter Üveggaléria udvarán (Tóthegy 11/a.). A
séta bevételét a Vakok és Gyengénlátók Egye-
sülete és az Autista Alapítvány javára gyűjtik. A
táv körpálya formában körülbelül 8 km, s mint -
egy 2 óra alatt tehető meg. A túra végén gulyás-
levessel várják a gyaloglókat.

DR. PÁPAI LAJOS nyugalmazott győri
püspök tart előadást a Keresztény Értelmi-
ségiek Szövetsége Győri Szervezetének ren-
dezvényén, Kelet keresztényei címmel. Az ér-
deklődőket szeptember 27-én 18 órakor vár-
ják a Széchenyi István Egyetem Apáczai
Csere János Karán, a Dr. Barsi Ernő Terem-
ben (Liszt Ferenc u. 42.).

MIKLÓSYNÉ BERTALANFY MÁRIA WHO-koordinátor, Élet 50 fölött
című ismeretterjesztő előadását hallgathatják meg az érdeklődők, a harma-
dik életszakasszal járó változásokról és az egészség megőrzéséről, szep-
tember 28-án 17 órakor, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér Központi Könyvtár klubhelyiségében (Herman Ottó u. 22.).

HÁMOR VILMOS író, újságíró
a Pinnyédi Művelődési Házban
(Napfény utca 1.) szeptember 26-
án 14 órakor mutatja be a Püs-
pökerdőben játszódó „Csodacsá-
kó” című könyvét.

LUTHER ÉS AZ ANGOL RE-
FORMÁCIÓ címmel tart elő-
adást dr. Fabiny Tibor, a Károli
Gáspár Református Egyetem
Angol Intézetének vezetője, a
Magyarországi Luther Szövet-
ség elnöke a HéHa rendezvé-
nyen szeptember 25-én 18 óra-
kor, a Széchenyi Egyetem ÚT
114. termében.

SZŰCSINGER címmel Szá-
linger Balázs és Szűcs Kriszti-
án zenés, irodalmi műsorát
hallgathatják meg az érdeklő-
dők szeptember 27-én 18
órakor, a Kisfaludy Károly
Könyvtár rendezvénytermé-
ben (Baross G. út 4. ).

KERESZTES ILONA, a Fiatalok az Élet Szolgálatában (FÉSZ) közösség
alapítója, valamint a FÉSZ képviselői tartanak előadást „Élet a születés
előtt” címmel, a Győri Hittudományi Főiskolán szeptember 26-án 17 órá-
tól. Az esemény a Győri Egyházmegye életvédelmi programsorozatának
első alkalma lesz.



HIRDETÉS GENERÁCIÓK

14 / + / 2017. szeptember 22.

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!”

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A kosárfonás, színjátszás, szak-
rális körtánc, jóga és ékszerké-
szítés mellett hetvenféle cso-
port tevékenykedik a győri Ge-
nerációk Házában. A művelődé-
si ház tartalommal tele, viszont
az Aradi vértanúk úti épületre
ráfér a tatarozás.

„Augusztusban hétmillió forintból si-
került kicserélni az ablakokat, remél-
jük, a közeljövőben az épület külső va-
kolása is megtörténhet” – mondja Ko-
kas Éva, az intézmény igazgatónője.
Az egészen pici babáktól a nyugdíja-
sokig több százan megtalálják itt hob-

bijukat, hasznosan tölthetik el szabad -
idejüket. Kézműves- és művészeti,
néptánc- és tánc-, ismeretterjesztő,
jóga és mozgás, baba-mama és nyel-
vi programokat kínál a ház.

Újdonság, hogy kifejezetten fiúknak
indítanak a vasútmodellező csoport
mellett makettező szakkört is, melyhez
egy kiállítással szeretnének kedvet csi-
nálni, ami még egy hétig látogatható.

Az Arrabona Diákszínpad jelenleg öt
csoporttal működik, most új tagokat

Hetvenöt szakkörrel vár
a Generációk Háza

várnak, második és harmadik osztályos
gyerekeknek ajánlják a lehetőséget.

Negyedik, ötödik és hatatodik évfo-
lyamos diákoknak tanulást segítő foglal-
kozásokat szerveznek, a tízalkalmas ösz-
szejövetelen a gyerekek segítséget kap-
nak az intenzív tanulás elsajátításához.

Folytatódnak, és újabb érdeklődőket
várnak a kosárfonó, a foltvarró, a kerámia -
szakkörbe, a felnőtt kézművesműhely-
be. Ez utóbbi programban az ékszer-, a
népiékszer-készítést és a tűzzománco-
zást is elsajátíthatják a résztvevők.

Babás-mamás programokból sem
lesz hiány, Töreki Zsuzsi foglalkozásai
mellett indul a baba-mama jóga, vala-
mint a hordozós kangatraining is.

Idén a házban működő kézműves-
csoportoknak adnak bemutatkozási le-

hetőséget a kiállításokon, így megmu-
tathatják alkotásaikat többek között a
foltvarrók, a kerámiakészítők, a hobbi-
festők – tájékoztatott az igazgatónő.

Az idei nagy rendezvények közül ki-
emelte, az októberi „Tök jó napot”,
ahol több száz tököt faraghatnak ki a
résztvevők, valamint a decemberi ka-
rácsonyváró „Lámpást viszek” című
programot, emellett őszi és téli szüne-
ti játszóházakkal is készülnek a gyere-
keknek.

Kérjük, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát 2017. szeptember 27-ig az allas@somogyi.hu
e-mail címre vagy a H-9027 GyŐr, Gesztenyefa u. 3. szám alá.

A gyôri székhelyû Somogyi Elektronic® Kft.
folyamatos fejlôdésének biztosítása céljából,
raktáros csapata bôvítéséhez keres

Raktáros–áruösszekészítô
munkatársat központi raktárába

FŐBB FELADATOK:
• Áruösszekészítés, ellenőrzés
• Raktári munka, csomagolás

ELVÁRÁSOK:
• Önálló precíz munkavégzés
• Megbízhatóság, pontosság
• Megfelelő fizikai állapot
• Targoncavezetői jogosítvány

előnyt jelent

AMIT NYÚJTUNK:
• Versenyképes bér

és cafetéria rendszer
• 100%-os túlórapótlék
• 1 műszakos munkarend

hétfőtől péntekig

DIÁKOK ÉS NYUGDÍJASOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!



(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a you tube-on is megtalálja.)

SZERKESZTI: NAGY FERENC 

szerző és fotó: ujhelyy károly

Az ősz sokszínűségét nem csak a
levelek színpompája adja, ha-
nem a termések sokfélesége,
és azok téli tárolásának válto-
zatossága is. A leszedett
gyümölcsöket, zöldségeket
sokféleképpen lehet tartó-
sítani, eltenni a téli időszak-
ra, amikor nincs saját ter-
mésű friss zöldségünk. Ha
van lehetőségünk pincében
tárolni a termést, akkor pró-
báljuk elkülöníteni a zöldsége-
ket az almától, mert az érés során
kibocsátott gázok, a gyümölcs tar-
tósságát rontják, és a szagukat is átve-
szik. A tárolás megkezdése előtt a rekesze-
ket, polcokat tisztítsuk meg a korábban
tárolt növények gombafertőzéses ma-
radványaitól. Kiválóan alkalmas er-
re a trisó vagy a mosószóda is. A
pince légterét pedig kénlap
égetésével fertőtleníthetjük.
Ezután a pincét egy napig
zárva tartjuk, majd utána jól
átszellőztetjük. Ha a szőlő-
ből bort is készítünk, ügyel-
jünk arra, hogy a pincében
a forrás által keletkezett gá-
zok életveszélyesek lehet-
nek. A betakarított zöldség-
féléket fagyasztva is tárol-
hatjuk, de üvegekben,
dunsztolásos eljárással is tar-
tósíthatóak. Jó módszer, ha a
csavaros fedővel ellátott üvegre
először egy sor folpackot teszünk,
majd erre egy késhegynyi nátrium-
benzoátot, és ismét egy sor folpackot,
ezután rácsavarhatjuk a záró fedőt. Így le-
het eltenni zöldbabot, lecsót, paradicsomból
ivólevet vagy lekvárt. De ne csak a télre gondoljunk,
hanem a következő év tavaszára is. Már most el-
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vethetjük az áttelelő és majd tavasszal frissen fo-
gyasztható spenótot, salátát. A gyümölcsfacseme-

ték ültetésének az ideje a lombhullás
után, október–november hó-

napban van, de a helyüket
már most kell előkészí-

teni, kiásni, trágyával,
komposztfölddel

feltölteni.  Az egy-
nyári virágokat
még nyugodtan
tápoldatozhat-
juk, egészen a fa-
gyokig, de az éve-

lőket és a bokro-
kat már ne, mert a

vesszők nem érnek
be és elfagyhatnak. Az

örökzöldeket már ültet-
hetjük, és a korábban ültetett
fiatal örökzöldeket is öntöz-

zük, amíg a föld fagyossága enge-
di. A dézsás növényeket se tápolda-

tozzuk már. Még a fagyos éjszakák
előtt vigyük be az áttelelő helyük-

re. A hagymás virágok legmeg-
felelőbb ültetési ideje a szep-
tember és október hónap. A
dió val kapcsolatban van még
egy tennivalónk, ugyanis van
néhány gyümölcsfa, amelyet
nem tavasszal kell metszeni,
hanem szeptemberben. Ilyen
a dió- és a cseresznyefa, amely

tavaszi metszéssel elvérzik, so-
káig folyik a nedvük a levágott

ágakból. Metszés után minden-
képpen kenjük a vágási felületet fa-

sebkezelővel. Az új ültetésű és a fagy-
ra érzékenyebb növények takarására

már az őszi talajmunkáknál gondoljunk.
Gondoskodjunk a talaj termőképességének

megőrzéséről, a humusz és komposztföld után-
pótlásáról, hogy a növények jövőre is bőséges ter-
méssel lássák el az asztalunkat.

Sokszínû ôsz a kertben



16 / + / 2017. szeptember 22.

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

szerző  és fotó: tálos péter

A madárfotózás nem könnyű műfaja a fotográfiának,
és nem is olcsó! Persze senkinek a kedvét nem szeret-
ném elvenni az élménytől, amit a madarak megfigye-
lése és fotózása jelent. Számolni kell azzal, ha minél
közelebbi képet szeretnénk készíteni egy madárról,
annál drágább felszerelés szükséges a jó fotóhoz. Egy
veréb méretű madarat 8-10 méter távolságból „közel-
re hozó” 400-600 mm-es, jó fényerejű, minőségi ké-
pet adó teleobjektív ára 1,5–3 millió forint kö-
zött mozog, ezért minden egyes méter,
amivel közelebb tudunk kerülni az ál-
latokhoz, az akár több százezer fo-
rint megtakarítást jelent! Köny-
nyen belátható, hogy a mada-
rak, és persze egyéb fajok is,
félénkké válnak az ember je-
lenléte miatt, ezért cserkelés-
sel nagyon nehéz őket meg-
közelíteni. Az első képeimet
cserkelve készítettem Gyir-
móton, persze ezek minőségi-
leg meg sem közelítették az itt
látható fotóimat!

Kezdőknek ajánlom, ha van saját
kertjük, azt ki lehet madárbaráttá alakí-
tani. Számos módszert, eszközt alkalmaz-
hatnak, például itatókat, etetőket, odúkat a
fákon. Persze az igazán jó madárfotó egyik
ismérve, hogy a háttér neutrális, azaz
egyöntetű, zavaró dolgok nélkül. Láttam
olyan hobbi megoldást is, hogy a lakás
kertre néző egyik ablakába reflexiós
üveget szereltek a hagyományos he-
lyett, a párkányra pedig etetőt tet-
tek. Így a madarak nem látják a fo-
tóst és túl nagy objektívre sincs
szükség! Én a képeim nagy részét
profi lesekből készítettem, reflexi-
ós üveg mögül. Nem mondom,
hogy ez a kedvenc módszerem,
de profi fotók szinte csak így ké-
szíthetőek. Ezeket a leseket a világ
legjobb természetfotósának meg-
választott Máté Bence kezdte készí-
teni, de ma már számos helyen meg-
találhatók az országban. Nagyon sze-
retem a Hortobágyi Nemzeti Parkban
épített leseket, amik szigorú szabályok
mentén bérelhetők. Ott nagyon sok külön-
böző lesfajta létezik, a madarak szokásaihoz
igazítva. Ezekben a lesekben általában zoom
objektíveket használok az ismert gyártóktól, pél-
dául 50–500 mm, 100–300 mm, 70–200 mm gyúj-
tótávolságúakat. Két ismert márkájú gépvázat hasz-
nálok, az egyik egy APS-C szenzoros (hobbi szenzor),
a másik gép pedig egy úgynevezett fullframes (profi
szenzor). Lefordítva az egyik érzékelője kisebb, mint a
hagyományos 24X36-os filmkocka mérete, a másik
pedig ezzel megegyező méretű. A különbség a látó-

ZOOO+ SZEPTEMBER

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat 

Madárfotózás
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szögben és a leképzett kép minőségében van. Sajnos
nekem sem telik a pár milliós objektívekre. A fotózás
leginkább háromlábú állványról vagy botállványról tör-
ténik, de vannak olyan pillanatok, nagy szárnyfesztávú
gémeknél például, amikor a kezembe veszem a gépet,
és úgy próbálom meg lekövetni a jelenetet.

A legjobb időszak madarak fotózásához a tavaszi
párzási vagy az őszi gyülekezési időszak. Szá-

mos képet készítettem gyurgyalagokról
saját lessátorból, például Győrszent -

ivánon egy kis horgásztó mellett,
de mára már sajnos tönkretették

a területet. Megyénkben több
helyen megtalálhatók még
ezek a színes, nagyon szép
madarak. Tavasszal Gyir-
móton is hallani a hívó
hangjukat. Kezdő fotósok-
nak ajánlom az álcahálót,
amit magukra terítve, rejtve

maradhatnak a bokrok, fák
árnyékában.

Magyarországon a világ
mintegy 10 ezer madárfajából

373 fajt figyeltek meg, illetve láttak
idáig. Nekem eddig körülbelül 70 fajta

madarat sikerült lencsevégre kapnom. Na-
gyon szeretem a réti sasokat fotózni, mivel

a leglátványosabb madarak a maguk 2,4 mé-
teres szárnyfesztávukkal. Ezek a madarak

télen a Hortobágyon gyülekeznek, lehú-
zódva északról, a halastavak környé-

kén. Fantasztikus látvány, amikor a
sasok összevesznek az élelemért

a levegőben! Kedvenc helyem
még a Tisza-tó, ahol például
számos gémféle, nagykócsag
és bakcsó található – hogy
csak a legszebbeket említ-
sem. Ezeket a madarakat leg -
inkább csónakkal közelíthet-
jük és figyelhetjük meg, illet-
ve fotózhatjuk le. Meg kell
említenem a Fertő tavat is,

ahol életemben először láttam
mintegy tízezer nyári ludat a

mezőn legelni. Ősszel a tatai
Öreg-tavon is gyülekeznek, ott is

lehet szép felvételeket készíteni.
„Ha nem elég jók a képeid, nem

voltál elég közel!”– mondta egykor Ro-
bert Capa, és ez különösen igaz a ma-

dárfotózásra. Ezzel zárom ezt a rövid cikket
a teljesség igénye nélkül, hiszen a téma kifogy-

hatatlan. Jó fotózást, szép fényeket kívánok min-
denkinek!

a Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebookon és a you tube-on is megtalálja.)

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese,
várjon minket havonta megjelenő magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is!

Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján!
Jó szórakozást!
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Penthouse 106,4 m2 lakás, 6.53
m2-es erkéllyel, 69 m2-es tetôte-
rasszal. A lakás belsô kétszintes,
mely a 2. és a 3. emeleten helyez-
kedik el. Az épületben lift találha-
tó, parkolás zárt udvarban. Erkély-
burkolat az árban, klíma-elôkészí-
tés az árban, tetôre csövezve a
kültéri egységnek. Átadás 2017.
október vége.

97,77 m2 lakás, 4,12 m2-es erkéllyel,
19.89 m2-es tetôterasszal . A lakás belsô
kétszintes, így az a 2. és a 3. emeleten
helyezkedik el. Az épületben lift található,
parkolás zárt udvarban. Az ár az emelt
szintû fûtéskész állapotot jelenti. Erkély-
burkolat az árban, klíma-elôkészítés az
árban, tetôre csövezve a kültéri egység-
nek. Átadás 2017. október vége. CSOK,
hitelügyintézés díjtalanul!

Alábbi ingatlanunk az „A11”
jelzésû 66,24 m2 lakás, 7 m2-
es erkéllyel mely a 2. emele-
ten helyezkedik el. Az épület-
ben lift található, parkolás zárt
udvarban. CSOK, hitelügyin-
tézés díjtalanul!

Alábbi ingatlanunk az „A8” jelzésû
66,62 m2 lakás, 6,53 m2-es erkéllyel,
mely a 2. emeleten helyezkedik el. Az
épületben lift található, parkolás zárt ud-
varban. Az ár az emelt szintû fûtéskész
állapotot jelenti. Erkélyburkolat az árban,
klíma-elôkészítés az árban, tetôre csö-
vezve a kültéri egységnek.Korszerû mi-
nôségi anyagok beépítésével készül. Át-
adás 2017. október vége. CSOK, hitel-
ügyintézés díjtalanul! 

Alábbi ingatlanunk a  48,51
m2 lakás, 6,48 m2-es erkéllyel,
mely a földszinten helyezkedik
el, saját 85 m2-es kerttel. Az
épületben lift található, parko-
lás zárt udvarban. Korszerû
minôségi anyagok beépítésé-
vel készül. Átadás 2017. októ-
ber vége. CSOK, hitel-ügyinté-
zés díjtalanul!

Alábbi ingatlanunk a
61,45 m2 lakás, 4,12 m2-
es erkéllyel, mely a föld-
szinten helyezkedik el.
Korszerû minôségi anya-
gok beépítésével készül.
Átadás 2017. október
vége. CSOK, hitel-ügyin-
tézés díjtalanul!

Minden városban vannak helyek, ahol a kis lakásokra sorban állnak az érdeklôdôk. A Pacsirta lakó-
park is egy ilyen hely. Kertváros, ahol nem kell lemondania a városi élet kényelmérôl. A lakópark közvetlen
környezetében élelmiszerbolt, üzletközpont és több oktatási intézmény (kétnyelvû óvoda, iskola, egyetem)
is található. A Belvárosba akár 10 perc alatt kényelmesen eljuthat. A földszinti lakásokhoz kertkapcsolat,
az emeletiekhez tágas, napfényes és panorámás erkély vagy terasz tartozik. Élvezze a hely adottságainak
köszönhetôen mindig friss, kristálytiszta levegôt és a környék zöld felületeit felölelô panorámát! 2018 év
nyári átadásra kerül a terület mellett az autópálya keleti elkerülô szakasza. Ezzel az autópálya és az ipari
park pár perc alatt elérhetô közelségbe kerül.  Leköthetô még néhány lakás. 

ÉRTÉKET TEREMTÜNK! ÉRTÉKET KÖZVETÍTÜNK!

UTOLSÓ LAKÁSOK!

Ár: 49.900.000 Ft Ár: 38.900.000 Ft

Ár: 18.400.000 Ft Ár: 21.800.000 Ft 

Ár: 23.900.000 Ft Ár: 21.900.000 Ft

Földszinti: 44,49–60,13 m2-es  ár: 14.500.000 Ft-tól 1. emeleti, 44,5–73,17 m2-es, ár: 14.217.000 Ft -tól
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A Rotary Club Győr Rába nemes külde-
tésre vállalkozik: teret kíván adni a he-
lyi művészek és mecénások találkozá-
sának, hogy a Győrhöz és a régióhoz
kötődő művészek és alkotásaik na-
gyobb publicitást, egyben elismertsé-
get kapjanak, s ezzel formálódjon, gaz-
dagodjon a képzőművészet iránt fogé-
kony, a gazdasági és társadalmi élet-
ben is proaktív támogatói kör. 

E küldetést a Rotary Club Győr Rába kezde-
ményezésére létrejött Art Agora projekt való-

ART AGORA — ahol a mûvészek és mecénások találkoznak
sítja meg, amely több civil szervezet (Art
WORLD Hungary Egyesület, M5 Klub) és mű-
vészetet pártoló személy együttműködésé-
ben „ART AGORA – Egy este a művészetért”
jótékonysági rendezvényt szervez 2017. októ-
ber 26-án 18 órakor, a győri zsinagógában. A
civil kezdeményezés célja, hogy a jótékonysá-
gi est keretében teret adjon a Győrben és a
szűkebb régiónkban élő és különböző művé-
szeti ágakban alkotó művészek és fiatal győri
tehetségek támogatásának. A rendezvényen
8 győri művész 15 alkotása kerül árverezésre,
további 8 alkotó 13 műve pedig fix áron meg-

vásárolható. A rendezvény győri mecénások
bevonásával, a Széchenyi Egyetem művészeti
karának indulását is szolgálja tehetséges köz-
és felsőoktatásban tanuló fiatal, pályakezdő
alkotók támogatásával.

Művészeti fővédnök: Prof. Dr. Rechnitzer
János egyetemi tanár, iskolavezető, műgyűj-
tő. Fővédnök: Mészáros Zoltán kormányzó,
Rotary Magyarország. Védnökök: Löndör
István és dr. Horváth Károly Rotary Club
Győr Rába soros elnökök. Art Agora projekt-
vezető: Görcsné dr. Muzsai Viktória egyete-
mi docens.

ART AGORA –
Rotaryval a művészetért

2017. október 13–25. 

MTA Geometria Galéria
(9022 Győr, Liszt Ferenc u. 10.)

Megnyitó:
2017. október 13. péntek, 17 óra

A kiállítást megnyitja: Prof. Dr.
Rechnitzer János egyetemi tanár,
iskolavezető, műgyűjtő, művészeti
fővédnök

ART AGORA –
Egy este a művészetért 

művészek+műalkotások+művészet+
jótékonyság

Helyszín: győri zsinagóga (Győr,
Kossuth Lajos út 5./Petőfi tér)

Időpont: 2017. október 26. 18 óra

Program: – a társművészetek (iroda-
lom, zene, tánc) bemutatkozása – fel-
ajánlott műalkotások aukciója, – mű-
vészek és mecénások találkozója

Művészeti vezető: Csurák Erzsébet

A jótékonysági est előtt a műalkotások az alábbi kiál-
lításokon tekinthetők meg:

ART AGORA –
művészek és mecénások találkozása 

2017. szeptember 28–október 10.

GYMSKIK Nemzetközi Kereskedelmi Központ aulája
(Győr, Szent István út 10/A.)

Megnyitó: 2017. szeptember 28. csütörtök, 17 óra

Házigazda: Pintér-Péntek Imre kamarai elnök. Köszön-
tőt mond: Dr. Horváth Károly Rotary Club Győr Rába
soros elnök. Kiállítást megnyitja: Prof. Dr. Tolnay Imre
egyetemi tanár, képzőművész

ESEMÉNYEK, RENDEZVÉNYEK 
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Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Szeptember 24. 9 és 20 óra
Kulisszák mögött

Szeptember 26. 21:30
ZOOO+

Hello Győr! minden kedden, a Híradó
után! Németh Antal, mindenki Tóni bácsi-
ja a Bezerédj-kastélyban mai napig aktí-
van modellezik. A vasúttársaságnál dol-
gozott, de hajó- és repülőmodellezésre is
tanítja az érdeklődőket. A modellezés aty-
ja, az országosan is elismert Tóni bácsi
most bepillantást enged az életébe.

Szeptember 26. 19:30
Hello Győr!

Szeptember 29. 19:30
Gázfröccs

Szeptember 25. 18:10
Asztrológia

Az őszi adásban elsőként a mostanában
rendkívül divatos nano-akváriumokról ké-
szült összeállításunkat tekinthetik meg.
Utána egy népszerű kutyafajtával, a fran-
cia buldoggal ismerkedhetnek meg. És
végül egy rendkívül közismert győri ter-
mészetfotóssal készült riportunkkal zár-
juk adásunkat.

Egy négyszáz lóerős kabrióban búcsúz-
tattuk a nyarat. A győri gyártású Audi TT
RS Roadster hangja és sebessége mell-
bevágó élmény. Emellett persze a józa-
nabb, kisebb, de kategóriájában nem ke-
vésbé vonzó új Ford Fiesta is megmutat-
ta városi vagányságát, és szupercsendes
utasterét.

Szombaton és vasárnap 8–16 óra
Győr+ Hétvége

Szeptember 24. 11 és 19 óra
Divertimento

Az elmúlt hetekben már több jelentős
eseménynek adott otthont a Győri Nem-
zeti Színház. Szeptember 8-án itt nyitot-
ták meg az országos évadot, ezt követő-
en a társulat megtartotta évadnyitó tár-
sulati ülését. Műsorunkban összefoglalót
láthatnak az 1 nap a kulisszák mögött VIII.
rendezvényéről is. 

Megnyitotta kapuit a Rómer Ház! Műso-
runkban beszámolunk a legtrendibb
programokról, koncertekről, filmekről és
előadásokról!

Szeptember 29. 19 óra
RómerHázAktuál

Az idei évad kiemelkedő jelentőségű a
Győri Filharmonikus Zenekar életében,
hiszen 2018 márciusában ünnepli az
együttes hivatásos zenekarrá válásának
50. évfordulóját. De nemcsak az együttes
ünnepel, hanem a születésnapos Jan-
csovics Antal karmester is, aki a zenekart
alapító Sándor Jánost váltotta a karmes-
teri pulpituson. Műsorunkban a születés-
napost kérdezzük. 

Úton, munkában vagy otthon? A Győr+
Rádió hétvégén is Önökkel van, színes té-
mákkal és a város kedvenc zenéivel!

Kíváncsi, hogy mit üzennek a csillagok?
Az egyes csillagjegyeknek mire kell oda-
figyelniük a héten? Szakács Anna asztro-
lógus segítségével mindenre fény derül!

TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

Szeptember  23. szombat
07:00 Híradó 07:30 Gázfröccs 08:00
Híradó 08:30 Zooo+ 09:00 Híradó
09:30 Civil kurázsi 10:00 Üzleti negyed
10:30 Vény nélkül n 11:00 Képújság
18:00 Credo 18:30 Vény nélkül 19:00
Győri7 19:45 Konkrét 20:00 Üzleti ne-
gyed 20:30 Zooo+ 21:00 Hello Győr!
21:30 Építech 22:00 Győri7 22:45
Konkrét 23:00 Vény nélkül n 23:30 Ké-
pújság

Szeptember 24. vasárnap
07:00 Civil kurázsi 07:30 Nyugdíjas
Egyetem 08:15 Konkrét 08:30 Credo
09:00 Kulisszák mögött 09:30 Hello
Győr! 10:00 Üzleti negyed 10:30 Civil
kurázsi 11:00 Képújság 18:00 Győri7
18:45 Konkrét 19:00 Hello Győr!
19:30 Creative chef 20:00 Kulisszák
mögött 20:30 Gázfröccs 21:00 Vény
nélkül n 21:30 Hello Győr! 22:00
Győri7 22:45 Konkrét 23:00 Credo
23:30 Képújság 

Szeptember 25. hétfő
07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Nyugdíjas Egyetem 08:45 Konkrét
09:00 Vény nélkül n 09:30 Képújság
19:00 Híradó 19:30 Építech 20:00 Hír-
adó 20:30 Építech 21:00 Híradó 21:30
Konkrét 21:45 Arrabona évszázadai
22:00 Híradó 22:30 Kulisszák mögött
23:00 Híradó 23:30 Képújság 

Szeptember 26. kedd
07:00 Híradó 07:30 Építech 08:00 Hír-
adó 08:30 Kulisszák mögött 09:00 Hír-
adó 09:30 Konkrét 09:45 Arrabona év-
századai 10:00 Képújság 19:00 Híradó
19:30 Hello Győr! 20:00 Híradó 20:30
Hello Győr! 21:00 Híradó 21:30 Zooo+
22:00 Híradó 22:30 Credo 23:00 Hír-
adó 23:30 Képújság

Szeptember 27. szerda
07:00 Híradó 07:30 Hello Győr! 08:00
Híradó 08:30 Zooo+ 09:00 Híradó
09:30 Credo 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:30 Üzleti negyed 20:00 Hír-
adó 20:30 Üzleti negyed 21:00 Híradó
21:30 Konkrét 21:45 Arrabona évszá-
zadai 22:00 Híradó 22:30 Építech
23:00 Híradó 23:30 Képújság

Szeptember 28. csütörtök
07:00 Híradó 07:30 Üzleti negyed
08:00 Híradó 08:30 Építech 09:00
Híradó 09:30 Konkrét 09:45 Arrabo-
na évszázadai 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:30 Vény nélkül n 20:00
Híradó 20:30 Vény nélkül 21:00 Hír-
adó 21:30 Civil kurázsi 22:00 Híradó
22:30 Hello Győr! 23:00 Híradó
23:30 Képújság

Szeptember 29. péntek
07:00 Híradó 07:30 Vény nélkül n
08:00 Híradó 08:30 Civil kurázsi 09:00
Híradó 09:30 Hello Győr! 10:00 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:30 Gázfröccs
20:00 Híradó 20:30 Creative chef
21:00 Híradó 21:30 Konkrét 21:45 Ar-
rabona évszázadai 22:00 Híradó 22:30
Üzleti negyed 23:00 Híradó 23:30 Kép -
újság

Szeptember  23. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélgetése-
iből válogatunk (benne: helyi hírösszefoglaló) 6:00
Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló) 7:00 Magyar
óra 8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs Benne
9:30 Kulisszák Mögött – Farkas Mónika 18:00
Győr+ DJ – Valódi diszkó slágerek Orosz Sanyi vá-
logatásában! 19:00 Ismétlés / Magyar óra 20:00
Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Szeptember 24. vasárnap
5:00 Ismétlés - a hét legérdekesebb beszélgetése-
iből válogatunk (benne: helyi hírösszefoglaló) 6:00
Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló) 7:00 Magyar
óra 8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs 11:00
Divertimento – a győri filharmonikusok műsora Far-
kas Mónikával 14:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy
Balázs 18:00 Magyar óra 19:00 Divertimento ismt.
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Szeptember 25. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító –
Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reggeli – Velünk ébred
a város! Orosz Sanyi és Nagy Roland 6:40 Német
hírpercek 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi
11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV
híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Far-
kas Mónika, a nap legfontosabb eseményeivel!
18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 18:10 Heti aszt-
rológia Szakács Annával 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár

Szeptember 26. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító –
Farkas Mónika:  az előző nap legfontosabb történé-
sei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és Nagy Ro-
land 6:40 Német hírpercek 7:30 Városüzemeltetési
körkép a Győr-Szol Zrt. munkatársaitól 9:30 Meg-
szólal a Vaskakas (Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Dél-
előtt – 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+ Délutá-
ni Gyors – Farkas Mónika,  a nap legfontosabb ese-
ményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi Vendé-
günk Pribránszki Marianna, a Gyerkőcökkel Sutto-
gó 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Szeptember 27. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító –
Farkas Mónika:  az előző nap legfontosabb történé-
sei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és Nagy Ro-
land 6:40 Német hírpercek 8:00 Programajánló –
Kutatók Éjszakája a Mobilisban 9:30 Rómer Maga-
zin – a Rómer Múzeum aktuális összefoglalója (Baj-
zát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi
11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV
Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas
Mónika,  a nap legfontosabb eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi F5 – IT Magazin Kukel
Attilával 19:10 Rómer Magazin ism. 19:30 Fodrász
percek 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00
D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Szeptember 28. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító –
Farkas Mónika:  az előző nap legfontosabb történé-
sei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és Nagy Ro-
land 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer Ház Aktuál
( A Rómer Ház programajánlója Simon Pankával)
10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üzene-
tek 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 leg-
fontosabb eseményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát
Zsuzsi Témánk a Múzeumok Őszi Fesztiválja - Mú-
zeumpedagógia 19:10 Megszólal a Vaskakas ism.
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Szeptember 29. 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 10:00
Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek
órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Délután –
Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló
17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mónika,  a
nap legfontosabb eseményeivel 18:00 Győr+
Este – Bajzát Zsuzsi 19:00 Rómer Ház Aktuál ( A
Rómer Ház kibővített magazinja Simon Panká-
val) 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár
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HIRDETÉS FELHÍVÁS

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet alapján „Győr
Közművelődéséért” és „Győr Művészetéért”díjakat adományoz.

„Győr Közművelődéséért” díj annak a személynek vagy annak a közművelődési feladatot ellátó közösségnek ado-
mányozható, aki vagy amely Győrben a közművelődés vagy a kultúra területén végzett kiemelkedő munkájával,
környezetében megbecsülést szerez. „Győr Művészetéért” díj azon egyéni alkotónak vagy alkotó közösségnek
adományozható, aki vagy amely a város művészeti életében végzett kiemelkedő munkájával, környezetében meg-
becsülést szerez vagy Győr város hírnevét gyarapítja. Évente együttesen legfeljebb három elismerésre javasolt részére
adományozhatók a díjak. A díjak átadására a 2018. január 22-i Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnep-
ségen kerül sor. A kitüntetettek emléktárgyat, díszes oklevelet kapnak, és pénzjutalomban részesülnek.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet: A polgármester, a Közgyűlésben mandátummal rendelkező
önkormányzati képviselő, győri székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri
szervezete azzal, hogy elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhatnak.
Javaslatot tehet továbbá: A Közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes szervezeti egysége, az
önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény, valamint Győrben működő művészeti csoport.

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell: Az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási
helyét és idejét, lakcímét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét, életútjának, munkásságának, telje-
sítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és részletes indoklását.

Az írásba foglalt javaslatokat GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális és Sport FŐosztályának
vezetŐjéhez kell benyújtani személyesen vagy postai úton (9021 GyŐr, Városház tér 1., fszt. 56-os iroda).

Beérkezési határidő: 2017. október 20. 12.00 óra

Az előkészítés és a döntés során csak a javaslattételre megjelölt határidőig beérkezett és a megjelölt tartalmi
elemeket tartalmazó javaslat vehető figyelembe.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának
Kulturális Osztályán személyesen (GyŐr, Városház tér 1., fszt. 54-es iroda), valamint telefonon a 96/500-198-as
számon. A vonatkozó önkormányzati rendelet, a javaslattételi felhívás, valamint a javaslattétel benyújtását segítŐ
adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu internetes oldalról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztálya
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Beruházó: Orientik Kft.

Várható kezdés: 2016. IV. negyedév
Várható átadás: 2017. IV. negyedév

Csendes, zöldövezet

3 rétegû üvegezés

klíma- és redôny-elôkészítés

padlófûtés

CSOK igényelhetô!

SZABADHEGY, Panoráma Liget
48–116 nm-es lakások már leköthetôk
a beruházónál!
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„A rugalmasság az erősségünk!” –
kezdi a beszélgetést Perényi Sza-
bolcs, a Flex-Fény Kft. győri vezetője,
amikor a cégükről kérdezzük. „Ezt a
mottót tevékenységünk minden terü-
letén fontos küldetésnek is tekintjük!
Folyamatos rendelkezésre állással,
magas raktárkészletekkel, gyors és
precíz kiszolgálással, szakértő alkal-
mazástechnikai tanácsokkal, célratö-
rő megoldásokkal segítjük elő partne-
reink sikereit. Velünk időt és energiát,
pénzt takaríthatnak meg!” – sorolja
fel, majd folytatja a cég bemutatását:
„Kezdetben hegesztéstechnikával és
csiszolóanyagokkal foglalkoztunk 40
nm-es, mosonmagyaróvári bérelt üz-
letünkben. A vásárlói igények hatásá-
ra kezdtük meg a kézi és elektromos
szerszámok forgalmazását. Gyorsan
fejlődtünk, az üzlet mérete és tevé-
kenysége folyamatosan bővült. Ma
már 1000 nm-en (Mosonmagyaróvá-
ron és Győrben) foglalkozunk hegesz-
tés- és csiszolástechnikával, kézi és
elektromos szerszámok, maró, forgá-
csoló eszközök, munkavédelmi felsze-
relések, kötőelemek, ipari gázok for-
galmazásával. Az alapításakor egyfős
cég mára már közel 30 főt számlál” –
folytatja Szabolcs, akinek az interjú

„A rugalmasság az erôsségünk!”
alatt is csörög a mobilja: „A termelés
nem állhat meg, ha egy szerszám hi-
ányzik, akkor az jelentős bevételki -
esés lehet! Volt, hogy szombati tenisz-
partiról mentem sportruhában az

egyik ügyfelünkhöz, mert sürgősen
kellett neki egy alkatrész, különben
csúszott volna a szállításuk. Manap-
ság aki nem így kezeli a partnereit, az
nem lesz versenyképes!” – szűri le a
tanulságot. De a cég számára az is vi-

lágossá vált, hogy az ipari vállalkozá-
sok maximális kiszolgálása mellett, a
fejlődés érdekében lépéseket kell ten-
ni a lakossági igények kielégítésére.
Így 2002-ben beléptek az ausztriai 3E

Beszerzési Társulásba, melynek fő
előnye a kedvező ár. A 3E 2005-ben
kialakította a „Let's DO it” nevű fran-
chise-t, melyhez az elsők között csat-
lakoztak. A szerződés szigorú minő-
ségbiztosítási követelményei miatt

2002-ben átadták a móvári telephe-
lyet, amelyet azóta bővítettek, korsze-
rűsítettek. 2008 óta működik webáru-
házuk (www.szerszamstore.hu)), ahol
10 ezer termék található.

„2011 elején már elengedhetetlen
volt, hogy a helyi partnereink gyor-
sabb kiszolgálása érdekében, Győr-
ben is nyissunk üzletet. A Puskás T. ut-
cai telephelyünk jelenleg még elsősor-
ban az ipari beszállításaink bázisa, de
iparosok és magánvásárlók is felke-
resnek bennünket. Legfontosabb
partnereink közül kiemelném a profi
szerszámok egyik piacvezető márká-
ját, a Milwaukee-t, amelynek a győri
üzletünk a referenciapontja. De meg-
található nálunk a Kärcher takarítógé-
pek és a Stihl fafeldolgozó eszközök
teljes palettája is. Erőfeszítésünk ered-
ményeként elmondhatjuk, hogy Mó-
váron és Győrben az egyik leginkább
fejlődő beszállítók lettünk! Jelmonda-
tom: Ipari beszállítás, de csak felsőfo-
kon!” – zárja a beszélgetést Perényi
Szabolcs, aki kollégáival együtt várja
az Önök megtisztelő érdeklődését a
Flex-Fény győri telephelyén: Győr,
Puskás Tivadar út 17. 96/310-313,
www.flexfeny.hu

(x)
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N á d o r v á r o s
kedvelt részén,
közel a Vásár-
csarnokhoz, el-
adó egy panel-
programos, 3.
em-i, 36 nm-es
garzonlakás 4
emeletes tömb-
ben. A társas-
ház hőszigetelt

és fűtés-korszerűsített, nyílászárói mű-
anyagok és redőnyösek.

Ár: 11,5 M Ft
Venczel-Tóth Anita 06-30/371-3718

Győrben,
M a r c a l -
város I-
en eladó
68 nm-es,
négyszo-
bás panel-
lakás. Az

ingatlan négyemeletes házban találha-
tó. Központi helyen fekszik, közelben
találhatók üzletek, iskolák, buszmegál-
ló.  A lakás részben felújított. Kitűnő
befektetés!

Ár: 15,4 M Ft
Horváth Csilla 06-70/321-7759

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: 21,8 M Ft
Horváth Csilla 06-70/321-7759

Győr-Ménfőcsanak és Győrújbarát ha-
tárán, a Százszorszép lakóparkban
épül ez a 21 lakásos társasház, itt eladó
ez a br. 96 nm, nettó 66 nm-es lakás.
Az ingatlan elosztása tökéletes akár na-
gyobb családok részére is, mert a 3 szo-
ba mellett nappali is helyet kapott.

Ár: 19,9 M Ft
Búza Tímea 06-70/321-7759

Nádorvárosban, 26 lakásos, liftes,
mélygarázsos, új építésű társasházban,
34–80 nm-es és penthouse lakások le-
köthetőek. Ennek a fszt.-i 52,15 nm-es
lakásnak az elosztása amerikai kony-
hás nappali + 1 szoba. 

Ár: 19,3 M Ft
Venczel-Tóth Anita 06-30/371-3718

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban (Szi-
tásdomb), 45,21 nm-es, első emeleti,
amerikai konyhás nappali + 1 szobás,
új építésű lakás eladó. A terasz mérete
8,24 nm.

Ár: 14,5 M Ft
Budai Mónika 06-30/640-8794

MOST AJÁNDÉK GÉPKOCSIBEÁL-
LÓ! Nádorvárosban új építésű, föld-
szinti, 77,1 nm-es, nappali + 2 szobás,
teraszos lakás eladó családias, kis tár-
sasházban.

Ár: 29 Mft
Horváth Edina 06-70/587-4020

AJÁNDÉK GÉPKOCSIBEÁLLÓ! Győr-
Pinnyéden, új építésű, 6 lakásos társas-
házban amerikai konyhás nappali + 3
szobás, 75,24 nm-es, első emeleti lakás
eladó 4,3 nm nyugati tájolású terasszal!
A válaszfalakon még módosíthat! A la-
kás két garzonná alakítható!

Ár: 24,99 M Ft
Horváth Edina 06-70/587-4020

Győr Belvárosában, frekventált helyen,
újonnan épülő társasházban eladó máso-
dik  emeleti, 58 nm-es, nappali plusz egy-
szobás lakás. Az amerikai konyhás nappa-
li és háló mellett gardróbhelyiség, vala-
mint  3 nm loggia tartozik a lakáshoz.

Ár: 28,6 M Ft
Budai Mónika 06-30/640-8794

Győr déli határán, Kismegyeren új, mo-
dern kialakítású lakóparkban, társasházi
lakások eladóak. Ez a 44 nm-es, erkélyes la-
kás a földszinten található. Elosztása ame-
rikai konyhás nappali+1 hálószoba. A 3,8
nm-es erkély csendes belső udvarra néz,
melyhez 46 nm saját kert kapcsolódik.

Ár: 14,6 M Ft
Budai Mónika 06-30/640-8794

Révfalu kedvelt utcájában eladó ez az új
építésű, 41 nm-es tetőtéri lakás. A lakás-
hoz 4,78 nm erkély kapcsolódik. Elosztá-
sa amerikai konyhás nappali + 1 szoba. A
20 lakásos liftes társasházban 38 nm és 57
nm közötti lakások kerültek kialakításra.

Ár: 15,4 M Ft
Venczel-Tóth Anita 06-30/371-3718

Ménfőcsanak ked-
velt részén, új épí-
tésű, 15 lakásos tár-
sasházban 50–75
nm-ig lakások el-
adóak! Ez a lakás

az emeleten található, 60,05 nm, melyhez
5,98 nm-es erkély tartozik! A ház 30 cm-
es téglából, 12 cm-es külső szigeteléssel,
3 rétegű műanyag nyílászárókkal épül. A
fűtésről házközponti kazán gondoskodik,
lakásonként egyedi hőmennyiségmérő-
vel, radiátoros hőleadókkal, igény esetén
padlófűtés is kérhető!

Ár: 18,9 M Ft
Tomena Ildikó 06-20/669-3903

Győrújfalun,
új építésű, 70
nm-es, első
emeleti, nap-
pali + 3 szo-
bás lakás el-
adó, 31,4 nm

terasszal, kelet–nyugati tájolással, MOST
AJÁNDÉK tárolóval. A liftes ház 30-as
téglával épül, amely 15 cm szigetelést
kap. 3 rétegű műanyag nyílászárók kerül-
nek beépítésre. Fűtését központi kazán
biztosítja, lakásonként egyedi mérőórák-
kal, padlófűtéssel.

Ár: 22,7  M Ft
Budai Mónika 06-30/640-8794

Szigetköz szívében, Győrzámolyon kíná-
lom eladásra ezt a minden igényt kielégí-
tő ikerházat. A 90 nm-es házhoz tartozó
telekrész 500 nm. Elosztását tekintve ki-
válóan alkalmas nagyobb családok szá-
mára is, hiszen az amerikai konyhás nap-
pali mellett kialakításra került 3 hálószo-
ba. A házhoz 12 nm terasz kapcsolódik.

Ár: 22,9 M Ft
Budai Mónika 06-30/640-8794

Győr-Szabad-
hegy új építé-
sű részén
épül ez a min-
den igényt ki-

elégítő, rendkívül magas műszaki tarta-
lommal rendelkező, garázsos ikerház. A
92 nm-es belső kétszintes, garázsos iker-
házhoz tartozó telekrész 300 nm. A föld-
szinten amerikai konyhás nappali, vala-
mint háztartási helyiség, az emeleten pe-
dig 3 hálószoba került kialakításra. A föld-
szinten 15 nm-es terasz, az emeleten pe-
dig 4,61 nm-es erkély található.

Ár: 39,9 M Ft
Budai Mónika 06-30/640-8794

MOST 500 E Ft értékű
AJÁNDÉK KONYHA-
BÚTOR-UTALVÁNY!
Nádorvárosban, a Bel-

város szélén, 6 lakásos + 1 üzlethelyiségből
álló, liftes társasház épül, melyben szinten-
ként 2 lakás helyezkedik el. Az 1. és 2.
emeleten 64 és 67 nm-es, a 3. emeleten pe-
dig egy 89 nm-es penthouse lakás eladó!
Ez a II. emeleti lakás 64 nm alapterületű +
3,4 nm-es erkély tartozik hozzá, keleti tájo-
lású. Elosztását tekintve amerikai konyhás
nappali + 2 szoba, tároló résszel, de a vá-
laszfalakon még változtathat.

Ár: 27,6 M Ft
Venczel-Tóth Anita 06-30/371-3718
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AKCIÓS ÁRON A TÁROLÓ ÉS A GÉP-
KOCSIBEÁLLÓ! Győr-Kisbácsán, a Pa-
csirta lakóparkban (Szitásdomb) első
emeleti, erkélyes, amerikai konyhás
nappali + 2 szobás, 72 nm-es lakás el-
adó, új építésű, 14 lakásos társasházban.

Ár: 19,1 M Ft
Horváth Edina 06-70/587-4020

UTOLSÓ LAKÁS! Kisbácsán, a Pa-
csirta lakóparkban eladó földszinti,
51,51 nm-es, nappali + 1 szobás, kert-
kapcsolatos lakás, új építésű társas-
házban!

Ár: 16,2 M Ft
Horváth Edina 06-70/587-4020

Győr rohamosan fejlődő részén, a Pa-
csirta lakóparkban épül ez a minden
igényt kielégítő ikerház. A 90 nm-es
házhoz tartozó telekrész: 400 nm. El-
osztása amerikai konyhás nappali, 3
hálószoba, valamint háztartási helyiség
és kamra. A nappaliból léphetünk a
nagyméretű, 15 nm-es teraszra.

Ár: 24,9 M Ft
Budai Mónika 06-30/640-8794

Győr -Ménfő -
csanak új lakó-
parkjában kíná-
lom eladásra
ezt az ikerházat,

melynek közös fala nincs. Alapterülete
90 nm, melyhez kb. 390 nm saját telek-
rész tartozik. Elosztását tekintve na-
gyobb családok számára is ideális lehet,
mert a 3 szoba mellett tágas nappali és
egyéb helyiségek is kialakításra kerül-
tek. A házhoz  terasz kapcsolódik. Az
ingatlan  saroktelekre épül, ezért nincs
szolgalmi út, nincs közös fal!

Ár: 26,9 M Ft
Budai Mónika 06-30/640-8794

Győr-Szabad-
hegy kedvelt
városrészé-
ben eladó há-
romszobás,
59 nm-es, el-
ső emeleti,
téglaépítésű
társasházi la-
kás. Az ingat-

lan egyedi fűtésű, radiátoros, gáz-cirkó
rendszerű. Kedvező elosztású, kényel-
mes közlekedő, három külön bejáratú
szoba, ablakos fürdő található a lakásban. 

Ár: 19,8 M Ft
Horváth Csilla 06-70/321-7759

Marcalvá-
ros I-en, Ná-
dorvároshoz
közeli részén
eladó ez a 37
nm-es, 3.
emeleti, er-
kélyes panel -

lakás! A ház 1993-ban épült, a konyhát
2017-ben felújították, víz-villanyvezetéke-
ket kicserélték ezen a részen. A szoba la-
minált parkettával, a többi helyiség járó-
lappal ellátott. A nyílászárók műanyagok,
redőnnyel felszereltek.

Ár: 12,9 M Ft
Tomena Ildikó 06-20/669-3903

Győr-Ménfőcsanak kertvárosi részén el-
adó 71 nm-es, 3 hálószobás, amerikai
konyhás nappalival rendelkező téglaépí-
tésű társasházi lakás. Jellemzően modern,
fiatalos belső kialakítású. A beltéri ajtók
és a konyhabútor fából készült.

Ár: 21,9 M Ft
Horváth Csilla 06-70/321-7759

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

Ünnepelje velünk 4. születésnapunkat, 
és legyen részese akcióinknak!

Van már lakástakarék-pénztára?
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!

Révfalu új
építésű  ré-
szén épül ez a
modern, min-
den igényt ki-

elégítő, liftes társasház, melyben 43,8
nm–76,3 nm-es lakások és egy 107 nm-
es penthouse leköthető! Ennek a fszt.-i
lakásnak az alapterülete 64,13 nm +
6,45 nm terasszal, 21 nm saját haszná-
latú kertkapcsolattal (+210.000 Ft). El-
osztását tekintve, amerikai konyhás
nappali +2 szoba, de a válaszfalakon
még változtathat.

Ár: 22,7 M Ft
Horváth Csilla 06-70/321-7759



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

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen (időpont-
egyeztetést követően) vagy telefonon kérhető: GyŐr-Szol Zrt. Vagyon-
kezelési Üzletág. Tel.: 96/505-053. E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

Bérlemény
A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját tulajdoná-
ban lévő Győr, Semmelweis utcában található 28–
56,53 m2-es nyugdíjasházi bérlakásait.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen (idŐpont-
egyeztetést követŐen) vagy telefonon kérhetŐ: GyŐr-Szol Zrt. Vagyon-
kezelési Üzletág. Tel.: 96/505-053. E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

Bérlemény
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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 22—28.

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

Libacomb 2790 Ft
Libazúza 840 Ft
Libaszív 390 Ft
Liba far-hát 119 Ft

Friss pecsenyekacsa
„A” minôségû

899 Ft/kg

Friss libamáj

999 Ft/kg

Farmer tejföl 
20%-os, 330 gr, 

603,03 Ft/kg

215 Ft/db

Happy Fucht
Kidney bab 
400 g, 362,50 Ft/kg 145 Ft/db

Burgonya zsákban
15 kg-os,
II. osztályú,
B.

Fehérboros káposzta konzerv
810 gr, 197,53 Ft/kg

160 Ft/db

119 Ft/kg

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. felvételt
hirdet az alábbi munkakörök betöltésére:

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
Feltétel: • C kategóriás jogosítvány • GKI (gépjármûvezetôi képesítési
igazolvány) • Digitális tachográf kártya

KUKARAKODÓ
Feltétel: • 8 általános. Elônyt jelent: • darukezelôi végzettség • kon-
téneremelôi végzettség

UDVARI MUNKÁS
Feltétel: • min. 8 általános. Elônyt jelent: • nem dohányzó

AUTÓMOSÓ
Feltétel: • 8 általános • jó állóképesség • szabadban végzett munka
speciális körülményeinek tûrése

Bérezés: Munkabérrôl és juttatásokról személyes elbeszélgetés során
adunk tájékoztatást.

Önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. 9028 Gyôr (Sashegy), Külsô Fehérvári u. 1., vagy munkaugy@gyhg.hu. A borítékra,
kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a munkakör megnevezését.

A GYHG Nonprofit Kft. Takács Tímea és Szabó Jenő önkor-
mányzati képviselők kérésére és támogatásával, a háztartá-
sokban felhalmozódott lom jellegű hulladékok elhelyezésére
gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri alkalommal. Az esemény
szeptember 30-án, szombaton 8 és 16 óra között lesz Mén-
főcsanakon, a vasútállomás melletti rakodótéren, a LAVILL
telephelyével szemben. A helyszín a Koroncói út felől közelít-
hető meg. A hulladékok átvételére kizárólag a gyűjtőhelyen
van lehetőség. Elhelyezhető itt például elektronikai, fém, mű-
anyag hulladék, nyesedék, építési törmelék, csomagolóanya-
gok, bútorok, berendezési tárgyak. Veszélyes hulladékot a ki-
helyezett gyűjtőponton nem lehet leadni. 

A hulladék lerakására a győri lakosok, a Győrben sze-
métszállítási díjat fizetők jogosultak. Jogosultságukat iga-
zolhatják a hulladékszállítási díj befizetéséről szóló számlá-
val, akiknek pedig ilyen nincs – mert a társasház közösen
fizet –, a korábban kiadott Győr Kártyával vagy lakcímkár-
tyával, illetve személyi igazolvánnyal érkezzenek. A kihelye-
zett szelektív hulladékgyűjtés a rendőrség és a közterület-
felügyelet kiemelt biztosítása mellett zajlik.

Kihelyezett
szelektív hulladékgyûjtés
Ménfôcsanakon

szöveg és fotó: pannon-víz

Szeptember 17-én vasárnap 44 mm
eső esett, legtöbbször egy hónap
alatt sincs ennyi csapadék. A győri
szennyvíztisztító 40 ezer m3 szennyvi-
zet tisztított meg, a záporkiömlőkön
pedig további 76 ezer m3 csapadék-
vízzel hígított szennyvízzel tehermen-
tesítettük az elvezető rendszert. 

Többen feltehetik a kérdést, mit is
jelent ez a záporkiömlő, hogyan lehet
tehermentesíteni a rendszert? 

A záporkiömlők – nevük is mutatja
– arra valók, hogy nagy zápor vagy sok
csapadék esetén, tehermentesítsék a
csatornát. Ha a városi csatornaháló-
zat ilyenkor telítődik, a csapadékvízzel
tízszeresen hígított szennyvíz ezeken
a záporkiömlőkön keresztül jut a fo-
lyókba. Így szól a városi szennyvízelve-
zető rendszer hatóság által jóváha-
gyott üzemeltetési szabályzata. Négy
záporkiömlő működik Győrben: Újvá-
rosban kettő – a Kazamata utcában
és a Petőfi hídnál –, a harmadik az Ár-
kádnál, a negyedik pedig a Mártírok
útján, a stadion mellett. 

Működésük fokozza az elvezető
rendszer teljesítményét. Ha a záporki-
ömlők nem működnének, a város mé-
lyebb fekvésű területein összefüggő ut-
carészek, pincék, garázsok, földszinti la-
kások, gépkocsik kerülnének víz alá.

Múlt hét végén a záporkiömlőkön 76
ezer m3 csapadékvízzel kevert szennyvíz
jutott a folyóba. Jól érzékelteti a mennyi-
séget, hogy 30 darab olimpiai méretű

úszómedencét lehetne megtölteni ennyi
vízzel. A hatalmas teljesítményű átemelő
szivattyúknak – a záporkiömlők segítsé-
gével is – közel háromnegyed órába telt,
míg sikerült leküzdeni a csatornák teltsé-
gét. Ezután a csatorna mindenhol el tud-
ta vezetni a csapadékvizet. Fokozatosan
mindenhol megszűnt a vízborítás, mely
legtöbb helyen az útszegélykövek ma-
gasságát sem haladta meg.

A záporkiömlôk segítettek megbirkózni az esôvel



Belvárosi, 1 szobás, 38 nm-es,
félkomfortos, felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne,
2 szobás, 50-55 nm-es, határozatlan
idejű, maximum harmadik emeletig
lévő bérleményre. (Hirdetésszám:
390.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 43 nm-
es, összkomfortos, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne, bel-
városi vagy nádorvárosi 36–80 nm-
es, 1+ fél szobástól 3 szobásig lévő,
határozatlan idejű bérleti szerződé-
ses 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, fél-
komfortos, egyedi gázfűtéses, hatá-
rozatlan idejű, teljesen felújított, ame-
rikai konyhás, bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás vagy annál
nagyobb, 56 nm-től, határozatlan-ha-
tározott idejű bérleményre. Elsősor-
ban Sárás, Révfalu, Belváros város-
részen. Tartozás kizárva. (Hirdeté s -
szám: 395.) 

ÉPÍTŐANYAG

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-Szabadhegyen, tégla-
építésű, gázfűtéses, bútorozott gar-
zonlakás dolgozó, egyedülállónak ki-
adó. 06-30/496-8030

Győr, Szúnyogszigeten el-
adó 200 nöl telek+18 nm-es faház.
Horgászási lehetőséggel. 06-
20/481-9986

Győr-Marcalváros II-n 68
nm-es, 3 szoba+hallos, igényesen
felújított, klímás lakás eladó. 17,99
M Ft. Tel.: +36-70/256-6742,
www.ingatlan.com/23675211

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, fel-
újított, műanyag ablakos, határozat-
lan idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 50-60 nm-es, 2-3 szobás,
határozott-határozatlan idejű bérle-
ti szerződéses bérleményre. Sziget,
Újváros, tartozás kizárva. (Hirde-
tésszám: 388.) 

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

ÁLLÁS 

MŰKÖRMÖST és KOZME-
TIKUST KERESEK belvárosi
üzletbe! Tel.: 06-70/615-4660.

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, sze-
mélyre szabott nyelvtanfolya-
mok. Különböző szintű és típusú
nyelvvizsgák. Hétköznapi be-
szélt angol, hogy boldogulj a
mindennapokban. Várunk tanfo-
lyamainkra október 2.-ától.
www.xlc.hu. 06-30/206-
0525; 06-30/748-5365.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

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

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

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

Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gását is vállalom, zöldhulladék el-
szállításával. 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.

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

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

• fûtéskorszerûsítés • helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés • gázkészülékcsere
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NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

2011. novemberi ezüst metál 
Suzuki SX4

elsô tulajdonostól (nô) 
60.000 km-rel. 

Irányár: 1.980.000 Ft

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

ELADÓ

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

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

Kertek rendezését, fűka-
szálást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják nyírá-
sát vállalom. +36-20/517-2701

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

EGYÉB

Kutyakozmetika! Őszi
szőrápolás, fürdetés céljából
kutyamodelleket keresek ta-
nulóknak. Tel.: 06-30/393-
5687.

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

Nem kell hónapokat várnia

CSONTSÛRÛSÉG-VIZSGÁLATRA
tudjon meg többet csontjai állapotáról. 
Elôzze meg a csonttörését!

A vizsgálat 3 különbözô szerkezetû csonton
történik és beutaló nem szügséges!

Bejelentkezés: 96/827-744, 30/860-5329
Cím: Gyôr, Bem tér 14/B Szent György Egészségcentrum.
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HIRDETÉS SPORT

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

A tanfolyam elvégzése után azonnali munkalehetôség 
Ausztriában vagy Magyarországon.

Biztos munkahely, kiemelkedô bérezés.

 INGYENES
gipszkartonszerelô tanfolyam indul
Gyôrben azonnali munkakezdéssel.

Jelentkezzen most! +36-70/245-6744

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

TÔLÜNK 

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Ha szívesen kézbe venné...

CÉGAUTÓT!

...BÉRELJEN

Az Iváncsik névnél semmi sem hang-
zik jobban, ha a győri férfi kézilabdáról
beszélünk. A világválogatott, IHF-ku-
pagyőztes és több olimpiát is megjárt
édesapához Iváncsik Mihályhoz, a
nyolcvanas-kilencvenes évek cunder-
királyának klasszisához az utódok is
felnőttek. A legkisebb fiú, Ádám is ké-
zilabdázott az élvonalban, a legidő-
sebb testvér Gergő, és a középső fiú
Tamás pedig legendás játékossá vált,
irigylésre méltó karriert zárt a profik
között. Iváncsik Tamás, tizennégy év-
vel azután, hogy nevelőegyesületéből,
az ETO-ból elindult, hogy a világ leg-
jobbjai között bizonyítson, visszatér,
és újra a klub játékosa lesz, így hétről
hétre a zöld-fehérek NB I/B-s együt-
tesében láthatjuk majd.

„Sokáig mérlegeltem, hogy lezárjam-e
a profi pályafutásomat. Több külföldi
ajánlatom is volt, mindegyik egy évre
szólt. Feleségemmel együtt eldönthet-
tük, hogy vagy felpakoljuk a családot és
elmegyünk még valahova Európában,
felvállalva ennek minden kellemetlensé-
gét, vagy hazatérünk oda, ahol mindig
is elképzeltük a jövőnket. A nagyobbik
lányom jövőre iskolás lesz, szeretnénk,
ha már itt kezdhetné el. Minket minden

Győrhöz köt, akkor is a városba jöttünk
haza, amikor Veszprémben vagy külföl-
dön játszottam. Örülök, hogy a szövet-
ség által ajánlott munka mellett a győri
utánpótlás-nevelésben is nagy felada-
tok várnak rám, és ami a legfontosabb,
játszhatok abban a klubban, ahol kézi-
labdázó lett belőlem.”

Iváncsik Tamás hosszú profi pálya-
futást tudhat maga mögött. Az ETO

Iváncsik Tamás az ETO-SZESE csapatához igazolt
után Tatabányán és Dunaújvárosban
játszott, legnagyobb sikereit pedig
Veszprémben érte el. Hétszer lett ma-
gyar bajnok, nyert EHF-kupát, megvá-
lasztották az év játékosának, Junior

Prima-díjat kapott, pályára lépett a
Bajnokok Ligája négyes döntőjében,
a válogatottal pedig részt vett Európa-
és világbajnokságokon. Legutóbb
Norvégiában légióskodott, ahol két-
szer is bajnoki címet szerzett. Győr-
ben is nagy tervei vannak.

„Jól döntöttem, hogy a profi karriert
nem egy egykori csillagként fejeztem
be, hanem egy olyan kézilabdázóként,

aki norvég bajnoki címet szerzett, és né-
hány hónapja utolsó válogatott mecs-
csén az egyik kedvenc csarnokában, a
Veszprém Arénában húzhatta fel a cí-
meres mezt. Sok van még bennem, és

aki ismer, tudja, hogy mindegy, hogy
Bajnokok Ligája, vagy NB I/B, én a ma-
ximumot kiadom magamból a pályán,
így lesz ez az ETO-ban is.”

Iváncsik Tamással akkor is gyakran
találkozhattunk Győrben, amikor kül-
földön élt és kézilabdázott, ilyenkor a
zöld-fehérekkel edzett, így a játékos-
keret sem volt ismeretlen számára.
Egy ideje már a Deáki István vezette
együttessel készül, úgy érzi, gyorsan
beilleszkedett a csapatba.

„Nagyon jó társaság jött össze az
ETO-nál, a rutinos játékosok mellett

rengeteg a tehetséges fiatal. Kilenc éves
BL-tapasztalattal sem mondom azt,
hogy minden meccsen 10-12 gólt szer-
zek majd, de rajtam nem múlik majd a
siker. Apuék idejében az IHF-kupagyőz-

tes és bajnoki címeket nyert aranycsa-
pat a legnagyobbak közé emelte a klu-
bot, egyszer szeretnénk visszajuttatni
erre a szintre az ETO-t, remélem, ennek
a folyamatnak én is részese lehetek. Ad-
dig is jó meccseket szeretnénk játszani,
lehetőleg sok szurkoló előtt.”

Iváncsik Tamás személyében tehát
világklasszist és példaképet igazolt az
Agrofeed ETO-Szese. A szélső akár
már a hétvégi hazai bajnokin bemutat-
kozhat nevelőegyesületének színei-
ben, a szombaton 18 órakor kezdődő,
Csurgó elleni bajnokin.

Kovácsovics László, az ETO-SZESE csapatkapitánya: Sokat jelent a fi-
ataloknak, hogy világklasszissal szerepelhetnek egy csapatban, vele
együtt gyakorolhatnak az edzéseken. Tamás soha nem éreztette ve-
lünk, hogy a sportág egyik sztárja, Ő száz százalékig csapatjátékos,
rengeteget tanulhatunk tőle. Nagy szó, hogy az ETO-ban folytatja pá-
lyafutását, ebből sokat profitálhat a győri férfi kézilabda.
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ÉRDEKLŐDÉS, BEJELENTKEZÉS: 
Ladocsi-Tóth Mónika | 30/627-87-22 | www.vidrauszoiskola.hu

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

A VÍZI TORNA CSODÁLATOS 
EDZÉSEIT AJÁNLJUK:
• fogyni vágyóknak,
• ülő foglalkozást végzőknek,
• ízületi és gerincbántalmakban 

szenvedőknek
• csontritkulás esetén
• rehabilitációs mozgásként; 

műtétek, betegségek után

IDŐPONTOK: hétfő 19.00–20.00 | szerda 18.00–19.00 és 19.00–20.00 |
péntek 19.00–20.00 | szombat 09.00–10.00. 

A vízitorna-edzéseket Ladocsi-Tóth Mónika tartja, vezényli, aki az aquafitnesz
képesítését, diplomáját egy londoni úszóközpontban szerezte.

ÚJ! ÚJ! ÚJ!

Az Aquafitneszt úszástudás nélkül, kortól, nemtől és testsúlytól függetlenül bárki
végezheti, mivel a  gyakorlatok könnyen elsajátíthatók

GYŐRBEN KÉSZÜLNEK AZ EURÓPA-BAJNOKSÁGRA. A magyar pa-
ra-asztalitenisz-válogatott a szlovéniai Eb-t megelőző utolsó összetartásán Győr-
ben találkozott a Club Aréna Sportközpontban. „Velünk készül Pálos Péter, Lon-
don paralimpiai bajnoka, aki Rióban bronzérmes lett és Csonka András, a 2016-
os olimpia második helyezettje is” – mondta a győri testnevelő, Vigh Zsolt, aki a
para-válogatott szövetségi kapitánya. Az Eb-re utazó válogatottban Bicsák Bet-
tina, Csonka András, Simon Ferenc, Berecki Dezső, Major Endre és Kaiser János
szerepel még. A szakmai stábot Vigh Tímea gyógy- és sportmasszőr, Aranyosi
Péter férfi válogatott szövetségi kapitány, valamint Vigh Zsolt alkotja.

Kim Rasmussen, a magyar női kézilabda-váloga-
tott szövetségi kapitánya kihirdette keretét a Ko-
szovó és Fehéroroszország elleni Európa-bajnoki
selejtezőkre. A dán szakember által megnevezett
22 játékos szombattól készül majd együtt Buda-
pesten, négy nappal később a fővárosi Elek Gyu-
la Arénában küzd meg Koszovó legjobbjaival, jö-
vő vasárnap pedig Fehéroroszországban lép pá-
lyára. A hónap végén kezdődő selejtezősorozat-

Az Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC férfi kosár-
labdacsapata az NB I/B Piros-csoportjában, vagyis a
felsőházban szerepel az idén. A játékoskeret alaposan
megváltozott az előző idényhez képest. Az új edző, a
kispadon Csaplár-Nagy Ervint váltó Bukics Zsolt úgy
érzi, jól sikerült a felkészülésük, a cél pedig az 1–8. hely
megszerzése. „Hat új játékos érkezett, Domsitz Már-
ton Pozsonyból, a szolnoki nevelésű, az Olajjal felnőtt
magyar bajnoki címet is szerzett Csaba György Újpest-
ről, Gáll Dominik Zalaegerszegről, Bodó Balázs Kapos-
várról, Geiger Bálint Sopronból és Mándity Dániel Ba-
járól. A tavalyi csapatból távozott Kovács Soma és He-
gedűs Gergely. „Átalakultunk egy kicsit, annak ellenére
is ezt mondom, hogy a keret magja megmaradt. Hogy
mennyivel lettünk erősebbek, arra majd az éles mérkő-
zések adnak választ, de a képességek alapján nem túl-
zott elvárás, hogy a csoportban megszerezzük az első
nyolc hely valamelyikét.”

A fiúk a hétvégén lejátszották első bajnoki találko-
zójukat, az Oroszlány elleni idegenbeli rangadó 91–77-
es vereséggel végződött. A győriek legeredménye-
sebb játékosa Gáll volt 23 ponttal, Nárai 17, Ruják 16
pontot szerzett. „Túlzott a különbség, mert végig parti-
ban voltunk a hazaiakkal. Kulcsmomentum volt a közeli
és középtávoli dobások minőségének különbsége, saj-
nos sok ilyen lehetőséget kihagytunk. Pozitív, hogy a
hazaiak nagyobb előnyénél sem kezdtünk el kapkodni”
– értékelte a meccset Bukics Zsolt vezetőedző.

Az Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC a 2.
fordulóban pénteken az MTK Törökbálintot fogadja
19 órakor, az Egyetemi Csarnokban.

Vereséggel kezdtek

Négy ETO-játékos a válogatottban
ban még Hollandia szerepel a magyarok csoport-
jában, a négyesből pedig az első kettő jut ki a jö-
vő decemberi, franciaországi kontinenstornára.
A nemzeti csapatban a Győri Audi ETO KC-t
négy játékos képviseli, a kapus Kiss Éva, a me-
zőnyjátékosok közül pedig Bódi Bernadett, Gör-
bicz Anita és Tomori Zsuzsanna. Ott lesz a keret-
ben a DVSC-ben kölcsönben szereplő ETO-szél-
ső, Hársfalvi Júlia is.

Bódi Bernadett és Tomori Zsuzsanna is
tagja a válogatott keretnek
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Románia mellett Argentínával és
Algériával vívja csoportmérkőzé-
seit New Jerseyben a Danone Fo-
cikupa a Gyermekekért labdarú-
gótorna idei győztese, a Győri
ETO U12-es csapata. A világ leg-
nagyobb, 10-12 éves gyermekek-
nek szervezett, a FIFA által is elis-
mert, professzionális világkupát
32 ország részvételével rendezik
meg. A négynapos torna döntője
szeptember 24-én, a Red Bull Aré-
nában lesz, ahol a győri gyerekek
találkozhatnak a világ legeredmé-
nyesebb válogatott focistájával,
Abby Wambachhal is, Zinedine Zi-
dane – a Danone Nations Cup
nagykövete – pedig videóüzenet-
ben biztatja majd őket.

A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség által tavasszal megrendezett
Danone Focikupa a Gyermeke -
kért magyarországi tornáján 12
régió 96 csapata, vagyis 1.150
gyermek küzdött meg azért,
hogy Magyarországot képvisel-
hesse Amerikában, a torna nem-
zetközi döntőjén. Idén az ETO 12
játékosának teljesült az az álma,

A negyedik idényével folytatódik a Nemak Futsal
Kupa. A népszerű megmérettetésen az előző sze-
zonban 14 általános iskola vett részt, volt olyan in-
tézmény, amely mind a négy korcsoportban indított
csapatot. Idén a tavalyihoz hasonló mezőnnyel szá-
molnak a szervezők, akiknek a célja az, hogy minél
többen megszeressék a futsalt és a labdarúgást.

„Amikor elindult ez a sorozat, nagyjából 120 gye-
rek vett részt rajta hat iskolából. Mára tizennégy in-
tézmény és 450 tehetség a rendszeres versenyzője
a tornának” – mondta David Toth, a Nemak Győr Kft.
ügyvezető igazgatója. Az általános iskolások futsal-
bajnoksága négy évvel ezelőtt indult a Lukács DSE
szervezésében. A Nemak Győr Kft. már akkor a kez-
deményezés mellé állt. Így már a középiskolásoknak
szóló bajnokság mellett a fiatalabbak is komoly meg-
mérettetésen vehetnek részt hétről hétre.

„A torna az egyik dunaszerdahelyi iskola részvé-
telével vált nemzetközivé. A győri csapatokon kívül
indul a győrzámolyi és a bőnyi intézmény is” – mond-
ta Pozsonyi Márk, a kupa koordinátora. A Nemak Ku-
pa idei szezonja szeptember 26-án rajtol, és onnan-
tól kezdve minden kedden rendeznek meccseket a
Lukács-Nemak Sportközpontban. A bajnokság
rendkívül népszerű, tavaly a negyven csapat 210
meccsén összesen 1522 gól született. A legutóbbi
idényben az 1-es korcsoportban a Szabadhegyi, a
kettesben a Kölcsey, a hármasban a Győrzámolyi is-
kola lett a bajnok, míg a négyes korcsoport aranyér-
mét a Gyárvárosi iskola szerezte meg.

Újra Nemak Kupa
Gyôri gyerekek képviselik
Magyarországot New Jerseyben

hogy magyar színekben játszhas-
son a tizenhat éves múltra vissza-
tekintő megmérettetésen, amin
eddig mintegy 2,5 millió gyer-
mek vett részt világszerte.

„A csapatunk jól felkészült és ki-
váló formában van, a gyerekek játé-
kán meglátszik az egész éves ke-
mény munka. Nagy elszántsággal
vágunk neki az előttünk álló mérkő-

zéseknek. A szereplésünket nem
bízzuk a véletlenre, ezért az edzése-
ket már a nyári szünet alatt meg-
kezdtük. Persze, ahogy közeledik
az indulás időpontja, úgy izgulnak
egyre inkább a fiúk, de már nagyon
várják, hogy Amerikában képvisel-
hessék Magyarországot és a győri
ETO-t” – mondta Sárközi Attila, az
ETO utánpótlásedzője.
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