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• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

Nálunk van ido Önre.´́

Azonnali ügyintézéssel várjuk kedves Ügyfeleinket
újonnan nyílt irodánkban, személyre szabott finanszírozási 
és megtakarítási megoldásokkal.

• Egyedi kamatkedvezmények
• Ingatlancélú állami támogatások
• Lakástakarék – folyamatos számlanyitási akciók
• Gyorsított ügyintézés várakozási ido nélkül
• Szombaton is nyitva

9022 Gyor, Aradi vértanúk útja 12. Ny.: h–p.: 9–17, szo.: 9–13. Tel.: +36-30/986-2416

´́

´́

Idén először rendezik meg a Győri De-
sign Hetet. Az október 6–15-ig tartó
rendezvényről Nagy Zsuzsa, a fesztivál
kurátora elmondta: fő elhatározásunk a
győri és Győr környéki tehetséges de-
signerek felkutatása és bemutatása. 

A nyitóünnepség a fesztiválnak és
egyben egy kiállításnak a megnyitója,
mely győri kötődésű tervezőket vonul-
tat fel. A tárlatot Hefter László üveg-

Miként használja a győri parkokat, te-
reket, folyópartokat? Mi a véleménye
ezekről a helyekről, és milyen módon
hasznosítaná a köztereket az egész-
ség és a jól-lét megőrzése érdeké-
ben? – többek között ezekre a kérdé-
sekre keresi a választ egy új kutatás.

A győri önkormányzat a Széchenyi
István Egyetemmel és öt külföldi (két
német, két görög és egy holland) part-
nerszervezettel és egyetemmel
együttműködésben, az Erasmus+
program keretein belül nyújtotta be

A KAZINCZY A LEGJOBB. Az
ország száz legjobb gimnáziumá-
ról szóló HVG-kiadvány a héten je-
lenik meg, ám egy kis ízelítőt már
előzetesen közzétettek oldalukon.
Ebből kiderült, a vidéki iskolák kö-
zül Győr kapta a legmagasabb ran-
got: kilencedik helyen végzett a
Kazinczy Ferenc Gimnázium.

HIRDETÉS MOZAIK

Mibôl élünk?

Indul a Design Hét városunkban is 
művész nyitja meg a Dunakapu téri
Delikát-házban október 6-án 17 óra-
kor. A kiállításon bemutatkozik Kodo-
lányi Gábor designer, Hefter Brúnó
üvegművész, Tóth Judit ékszerterve-
ző, Farkas-Pap Éva szobrász, Balogh
Petra divattervező, Jakus Tamás for-
matervező, Csermák Zsuzska grafi-
kus, Meixner Etelka szilikát-tervező-
művész, Nagy Sarolta ékszertervező,

Mondja el véleményét
Gyôr köztereirôl!

Farkas Vajk üvegművész, Gyebnár
Hajnalka textiltervező és Fehér József
designer.

Október 8-án és 15-én 15 órától de-
signtúrák indulnak a Belvárosban, a részt-
vevők megismerhetik, hol ér össze a kép-
zőművészet, az urbanisztika, a formater-
vezés és a helytörténet, melyek Győr leg-
kevésbé ismert, ám design szempontból
mégis legjelentősebb épületei.

pályázatát az „Oktatás fejlesztése a vá-
rosi nyitott terek használatának növe-
lése érdekében, egészség és fitnesz
céljából – PREHealth” címmel. 

A program keretében az egyetem el-
készítette azt a kérdőívet, amely Győr
köztereinek még jobb hasznosítása ér-
dekében várja a lakosság válaszait. A
kérdőív elérhető többek között az onkor-
manyzat.gyor.hu bal oldali oldalsávjából,
PREHealth kérdőív címszóval.

A nemzetközi projekt elsődleges
célja az egészséges életmód népsze-

rűsítése, főként szabadtéri tevékeny-
ségeken és alulról szerveződő sport-
rendezvényeken keresztül. Fontos cél
a lakosság ösztönzése a városi, úgy-
nevezett nyitott terek jobb kihasználá-
sára sportolási, egészségfejlesztési
célból, illetve olyan – akár önkéntes
– kezdeményezések szervezése és
ösztönzése, amelyek fokozzák a pol-
gárok szerepvállalását a nyitott terek
jobb kihasználására, együttműködve
a helyi hatóságokkal és a civil társa-
dalommal.

Ezzel a címmel tart adatgyűjtést a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal (KSH) október
2. és december 15. között Győrben is.
A kutatás a háztartások életkörülmé-
nyeinek feltárására irányul. A válasz -
adás önkéntes és név nélküli, az adato-
kat bizalmasan kezelik, kizárólag sta-
tisztikai célra, összesítve publikálják. A
kérdezők fényképes igazolvánnyal ren-
delkeznek, hivatalos felkérő levelet jut-
tatnak el a kiválasztott háztartásokba.
A kérdésekre az interneten, vagy sze-
mélyesen is lehet válaszolni. A mintegy
kétszáz kérdés megválaszolása 30-60
percet vesz igénybe.  

A felmérés ingatlanokat, járműve-
ket, folyószámlákat, kötvényeket, be-
fektetéseket, hiteleket és egyéb tarto-
zásokat vizsgál és nyugdíj célú megta-
karításokkal kapcsolatos kérdéseket is
feltesznek. A személyes együttműkö-
dést a KSH ezerforintos étkezési utal-
vánnyal köszöni meg, és a kérdőívet ki-
töltők között táblagépeket sorsolnak ki.

Az adatokból képet kaphatunk a
háztartások gazdasági helyzetéről, jö-
vedelmi viszonyairól, fogyasztási és
megtakarítási szokásairól, eladóso-
dottságának okáról és mértékéről,
mindezt összehasonlítva Európa más
országainak háztartásaival.



tötték, majd sugár- és kemoterá-
pia következett. „Átéltem mindent,
amit ilyenkor egy ember – egy nő
– átélhet. Egyedül, kopaszon, lelki-
leg összetörve kerestem a kiutat
és a lehetőséget, hogy mihez kezd-
jek 45 évesen, rokkantnyugdíjas-
ként.” A műtét után egy kórházi
dolgozóval került egy szobába, ő
ösztönözte, hogy vegye fel a be-
tegtársakkal a kapcsolatot, akik az-
tán rengeteget segítettek. A pokol-
járás itt még nem ért véget, két év-
vel később az édesanyját műtötték
rosszindulatú emlődaganattal.
„Ekkor döbbentem rá, hogy én köz-
ben a saját nyomorúságom árán
kiképződtem segítőnek. Pontosan
tudtam, mit kell tenni. Édesanyám
nem esett kétségbe, azonnal or-
voshoz fordult. Azt hiszem, hogy
nekem köszönheti azt is, hogy szin-
te lelki sérülés nélkül túlesett az
egészen” – emlékezett vissza.

Még ebben az évben sorstár-
saival létrehozták az egyesületet,
2001-ben pedig megnyitották iro-
dájukat, ahol várják a rákbetege-
ket, s különböző programokat is

szerveznek nekik. Jelenleg közel
nyolcvanan járnak hozzájuk, 90
százalékuk emlődaganatos, ami
az egyik legnagyobb eséllyel gyó-
gyítható daganatfajta. „Tudatosí-
tani szeretnénk: a rák egyes ese-
tekben megelőzhető és gyógyít-
ható. Mozgalmat szeretnénk indí-
tani, a prevenció fontosságát
hangsúlyozva, valamint a gyógyí-
tási eredmények és az életminő-
ség javításáért. Abban a félelem-

mel teli időszakban pedig, amikor
a beteg megtanul együtt élni a be-
tegségével, kapjon meg minden
lehetséges támogatást és bizta-
tást. Hisszük, hogy a beteget a
gyógyításban szövetségessé kell
tenni, mert gyógyító ereje, hite a
gyógyulásnak ugyanolyan fontos
része, mint a magas szintű szak-
mai ellátás” – hangsúlyozta dr. Za-
upper Tamásné és hozzátette, a
betegség időben való felismeré-
sének egyik kulcsa, hogy ismer-
jük a saját testünket, amellett,
hogy részt veszünk szűrővizsgála-
tokon, önmagunkat is figyeljük. 

Október a mellrák elleni küzde-
lem hónapja, ennek apropóján
Győrben is lesz hídséta 13-án 15
órától. A csatlakozókat a Kossuth
híd révfalui oldalára várják, hogy az
összefogást szimbolizáló rózsaszín
szalaggal és lufikkal átsétáljanak a
rózsaszínbe öltöztetett hídon. A
program előadásokkal folytatódik
a Hotel Konferenciában, ahol szó
lesz többek között a lelki béke fizi-
kai hatásáról, az egészséges étke-
zés és a mozgás fontosságáról.

A győri Ed.Haas Hungaria Kft.
évek óta a mellrák elleni küzdelem
támogatója. Borsodi Petra termék-
menedzser elmondta, idén a győri
egyesület mellé álltak, akikkel közö-
sen szervezik a sétát, s anyagilag is
támogatják őket. Ezenkívül úgy
döntöttek, mivel a  rákbetegség di-
agnosztizálásánál az egyik legfon-
tosabb a szövettani vizsgálat ered-
ménye, a Petz Aladár Megyei Okta-
tó Kórház patológiai osztályát is tá-
mogatják két olyan eszköz megvá-
sárlásában, melyek megkönnyítik
a diagnózis felállítását, s ehhez
más cégek támogatását is kérik. A
részletekről érdeklődni dr. Kránitz
Noémitől, patológus osztályvezető
főorvostól lehet, a 96/418-
244/5601-es telefonszámon.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: illusztráció

Hazánkban nagyjából hét -
ezer-ötszáz nő szembesül az-
zal évente, hogy mellrákos. A
korai stádiumban csaknem
száz százalékuk meggyó-
gyulhat, de későbbi felisme-
résnél sem reménytelen a
teljes élet. Városunkban kö-
zel két évtizede működik az
Esély a Gyógyulásra Rákbe-
tegek Győri Egyesülete,
amely október 13-án sétára
invitál mindenkit az önkor-
mányzattal és az Ed.Haas
Hungaria Kft.-vel közösen,
hogy reflektort tartsanak az
egyszerű, de fontos tényre:
az életünk nem játék.

Egy sorstárs rengeteg erőt tud ad-
ni a bajban – ezt vallja dr. Zaupper
Tamásné, az egyesület elnöke, aki
néhány rákból gyógyult győrivel
együtt kezdett el másoknak segíte-
ni. Megjárta a poklot, s tudja,
mennyit jelent, ha van kire számí-
tani súlyos
helyzetben.
Dr. Zaupper
Tamásné férje
1 9 9 0 - b e n
hunyt el,
rosszindulatú
tüdődaganat,
majd áttétek miatt. „Itt maradtam
egyedül a 12 és 13 éves gyerme-
keimmel. Csak nekik éltem és a
munkámnak” – kezdte a mesélést.
1997 elején csomót vett észre a
mellében. A nőgyógyásza mam-
mográfiára küldte, az eredmény
azonban negatív lett, így néhány
hónapig a leleten javasolt ultrahan-
got is halogatta. Miután rászánta
magát, néhány napon belül rossz-
indulatú emlődaganattal megmű-

A HÉT TÉMÁJA HIRDETÉS
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Esély a Gyógyulásra Támaszadó Iroda
Győr, Rákóczi Ferenc u. 10., 96/519-287,
rakiroda@axelero.hu, rakbetegek.hu
Nyitva: hétköznapokon de. 10–12 óráig,
kedden és csütörtökön du. 15–17 óráig.

Séta az életért
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Kamara már a Facebookon is!

A KAMARA MINDENKIÉ
PROGRAMAJÁNLÓ — GYÔR

AZ IPARI TAGOZAT
SZERVEZI

A KÉZMÛIPARI
TAGOZAT AJÁNLJA

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

A kamara Ipari Tagozata 36 órás MS
Office 2013 képzést szervez csütörtökönként
vagy péntekenként a kamarai székházban.
Válasszon idôpontot! A szervezôk azt az
idôpontot indítják, amelyre többen jelentkeznek. 
A képzés díjából a kamarai tagok kedvezményt
kapnak. Jelentkezés: október 20-ig. 
Bôvebb információ: +36-20/322-4869

Vörös Gyula Ipari Tagozati elnök

Dr. Lakatos István Kézmûipari Tagozati elnök

• Fodrászoknak — szakmai fejlesztô és
kapcsolatépítô workshop október 9-én.
(Kedvezményes)

• 2018 online marketing trendek — tájékoztató
rendezvény október 10-én. Ezzel a tudással
érhet most el kiugrásszerû eredményeket. 
(Ingyenes)

Bôvebb információ: +36-20/430-9024

A KERESKEDELMI
TAGOZAT AJÁNLJA

Hanczné Mezô Edina
Kereskedelmi Tagozati elnök 

• Október 6. péntek — „A jelen tanulója,
a jövô mestere” tanulóverseny, melynek ideje
alatt non-stop programok, szakmai bemutatók
tekinthetôk meg. Nézzen be a kamarába!
(Ingyenes)

• Fókuszban a régió turisztikai értékesítése — 
konferencia október 6. 10 órától (Ingyenes)

• Autóbuszos utazás a velemi gesztenyefesztiválra
— családoknak is. (Kedvezményes)

• Szakmai tanulmányút Ausztriába,
október 12—14. (Kamarai támogatással)

Bôvebb információ: +36-96/520-222

A SZOLGÁLTATÁSI
TAGOZAT AJÁNLJA

Szabó László Szolgáltatási Tagozati elnök 

• Új belépô kamarai tagok fóruma — Profitáljon
Ön is a kamarából! — október 16. ((Ingyenes)

• Kommunikációs Klub — október 16. (Ingyenes)
• Bankár Klub — október 19. (Ingyenes)
• Tûzvédelmi felkészítés és szakvizsga.

Önkéntes tagoknak kedvezményes. Október 28.
• Munkavédelmi képviselôképzés — október 13.

és 20. — a gyôri térségi elnökség szervezésében.
Önkéntes kamarai tagoknak kedvezményes.

Bôvebb információ: +36-96/520-222

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Mintegy 600 millió hatvan év felet-
ti személy él a világon, számuk
2025-re akár meg is kétszereződ-
het – derült ki a hétfői, idősek napi
ünnepségen, a Városházán. Az
ENSZ közgyűlése 1991-ben nyil-
vánította október 1-jét az Idősek
Világnapjává. Győrben is hagyo-
mány, hogy az önkormányzat, illet-
ve az Idősügyi Tanács ünnepsé-
gen köszönti a város idős polgára-
it. „Bár városunk bővelkedik az
időseknek szánt programokban,
így az év során sok olyan alkalom
van, amikor találkozhatunk, az idő-
sek napi ünnepség mégis más, hi-
szen itt nem önöket szeretnénk
megmozgatni, mint például egy
vetélkedő vagy egy táncos est al-
kalmával, egyszerűen csak a tisz-
teletünket szeretnénk kifejezni
önök iránt” – fogalmazott dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester.
Mint mondta, a győri idősek aktí-
van kiveszik részüket a számukra
kínált programokból, nyugdíjas
egyetemre járnak, önkéntes na-
gyiként gyermekekre vigyáznak,
sőt, hazánk első olimpiai esemé-
nyén sokan önkéntesként is tevé-
kenykedtek. (A legidősebb önkén-
tes, Ottó Károlyné, Kati néni volt,
aki nem sokkal a kisolimpia előtt
ünnepelte nyolcvannegyedik szü-
letésnapját.) Az alpolgármester
azt kívánta az időseknek, hogy
maradjanak aktívak, járjanak kö-
zösségbe, programokra, és ápol-
ják a kapcsolatot a fiatalabb gene-
rációkkal, akiknek szükségük van
a szépkorúak tudására, tapaszta-
lataira.

Ha már az aktivitásról esett szó,
érdemes megemlíteni, hogy a 103
éves Szakács Pálné is részt vett az
ünnepségen, hogy személyesen
vegye át az elismerését.

A győri Városháza ezüst emlék -
éremben részesült továbbá Baksa
Péterné több évtizedes pedagó-
gusi munkásságáért, a nyugdíjas
közösségi életben végzett aktív te-
vékenységéért. Barabás Béla, aki
nyugdíjasként is aktív, a közössé-
get gazdagító, lelkiismeretes mun-
kájáért. Baranyai Lászlóné, a Rába
Győri Nyugdíjas Egyesületben
végzett aktív és példamutató
munkájáért. Bölcs Csaba Miklós-
né kiemelkedően segíti a város-
részben élő időseket, lelkiismere-
tesen, példaértékűen tesz a közös-
ségért. Czigány István, aki nyugdí-

Köszönet a szépkorúaknak
jasként is aktív, a közösséget gaz-
dagító, lelkiismeretes tevékenysé-
géért jutalmazták. Csomor Julian-
na, a Petz Nyugdíjas Klub aktív
tagjaként, a nyugdíjas közösségi
életben végzett sokoldalú tevé-
kenységéért, Domonkos László,
aki nyugdíjasként is aktív szerepet
vállal az idősek és a fiatalok sport-
tevékenységének szervezésében,
Fogarasi Ilona, a Pedagógusok
Klubjában végzett sokoldalú, pél-
damutató tevékenységéért, dr.
Herczegh Ernőné, aki nyugdíjas-
ként is aktív, a közösséget gazda-
gító, lelkiismeretes tevékenységé-
ért kapta a díjat. Horváth Ernő, a
Győri Polgári Nyugdíjaskör Egye-
sületben végzett sokoldalú, a kö-

zösséget gazdagító tevékenysé-
géért vehette át az elismerést.
Horváth Imre Újváros fejlődése ér-
dekében végzett példamutató te-
vékenységéért, a Komlókert Pol-
gári Kör tagjaként közösséget gaz-
dagító, áldozatos és aktív munká-
jáért, Horváth Károlyné a Márvány
dalkör megalapításáért, a Sem-
melweis utcai Idősek Klubjában
végzett sokoldalú és önzetlen
munkájáért, Hősi Rezsőné, a Ná-
dorvárosi Nyugdíjas Klub tagja-
ként végzett példamutató, a nyug-
díjas közösséget gazdagító tevé-
kenységéért részesült a díjban. 

Juhász Imréné, a Fegyveres
Erők és Testületek Nyugállomá-
nyú Klubjának tagjaként, áldoza-
tos és aktív szervezői tevékenysé-
géért, dr. Kapos Gyuláné, a belvá-
rosi nyugdíjas közösség aktív tag-
jaként, meghatározó szervező
munkájáért és az idősek érdeké-
ben végzett példamutató tevé-
kenységéért vehette át az emlék -

érmet. Kónya Jánosné több évti-
zedes pedagógusi munkásságá-
ért, sokoldalú, nyugdíjasként is
aktív művészeti tevékenységéért,
Losonci Elemérné, a Harmónia
Nyugdíjas Klub alapításáért, veze-
téséért, az idősek érdekében vég-
zett  fáradhatatlan tevékenységé-
ért, dr. Meidl Katalin, aki nyugdí-
jasként is aktív szerepet vállal a la-
kosság egészségmegőrzésében,
példaértékű és magas színvona-
lon végzett orvosi tevékenységé-
ért vehette át az elismerést. Nagy
Bélát, a Batthyányi téri Idősek
Klubjában végzett aktív és közös-
séget építő példaértékű tevékeny-
ségéért, Oláh Ferencet, a Győri
Apor Vilmos Kolping Családi

Egyesületben végzett aktív, a kö-
zösséget építő tevékenységéért
és Ottó Károlynét, a Győri Polgári
Nyugdíjaskör Egyesület tagjaként
végzett példaértékű, a nyugdíjas-
mozgalmat gazdagító tevékeny-
ségéért tüntették ki. Puskás Kál-
mánné, a Radó Kálmán Vízügyi
Nyugdíjas Klub tagjaként végzett
sokoldalú, a nyugdíjasmozgalmat
gazdagító tevékenységéért.
Dr. Ráday Jánosné, a Győri Pol-
gári Nyugdíjaskör Egyesület tag-
jaként végzett példamutató szer-
vező tevékenységéért, Szakács
Pálné, a Répce utcai Idősek Klub-
jának jelenleg is aktív tagjaként, a
nyugdíjas közösséget gazdagító,
fáradhatatlan tevékenységéért,
Weisz Jánosné, a Győri Apor Vil-
mos Kolping Családi Egyesület-
ben végzett aktív, a közösséget
építő tevékenységéért és a Be-
szélgető Hálózatban végzett áldo-
zatos, önkéntes munkájáért ve-
hette át az elismerést.
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Az Audi Hungaria járműgyártása fon-
tos mérföldkőhöz érkezett: elkészült
az ötszázezredik autó, egy Audi TT S,
ami indult is Nagy-Britannia felé, új tu-
lajdonosához. Az autó „viperazöld” szí-
nű egyedi lakkozást kapott és egy 2,0
literes négyhengeres benzinmotor
hajtja, amely szintén az Audi Hungari-
ánál készült. 

„Az első Audi TT modellek gyártá-
sa közel húsz évvel ezelőtt, 1998-ban
kezdődött Győrben. 2013-ban nyitot-
ták meg a teljes gyártási folyamatot
lefedő, új járműgyárat, ahol azóta öt-
százezer négykarikás autót gyártot-
tunk az első csavartól az utolsóig” –
mondta el Arnd-Robert Sponagel, az
Audi Hungaria járműgyártásért fele-
lős igazgatósági tagja. Hozzátette, a
következő évben a prémiumkategóri-
ás kompakt SUV-val, az Audi Q3 mo-
dellel tovább bővül a termékpaletta,
majd egy évvel később megkezdik az

Achim Heinfling váltotta Peter
Kösslert az Audi Hungaria Zrt.
igazgatóságának élén október
elsejével, mert ahogy korábban
már hírt adtunk róla, Peter
Kösslert az Audi AG igazgatóta-
nácsának termelésért és lo-
gisztikáért felelős tagjává ne-
vezték ki.

Az új vezető az ingolstadti gyárból ér-
kezik városunkba. Harminc éve dolgo-
zik az Audinál, ahol számos vezetői
pozíciót töltött be. 1996 és 1998 kö-
zött már részt vett a győri Audi fejlődé-
sében, majd 2007 és 2014 között mo-
torgyártásért felelős ügyvezető igaz-
gatóként tevékenykedett. 2014-től a
gyártástervezés motorok/aggregátok
terület vezetőjeként dolgozott az AUDI
AG-nál Ingolstadtban, előkészítette
az E-motorok sorozatgyártását Győr-
ben. Vezetése alatt a győri telephely
az Audi Konszern villanymotor-gyártá-
sának központja lesz.

szerző: koloszár tamás
fotó: illusztráció

Kutatás-fejlesztési központot avatott a közel-
múltban a Delta-Tech Mérnökiroda Kft. a Győri
Ipari Parkban. A 710 millió forintos fejlesztéshez
253 millió forint pályázati támogatást nyertek. A
vállalkozás garázscégből nőtte ki magát, árbe-
vétele tavaly meghaladta a kétmilliárd forintot.

A céget 1995-ben Balassagyarmaton alapí-
totta hátom mérnök. 2006-ban Bátorterenyén
létesítettek újabb kirendeltséget. A Győri Ipari
Parkban három éve vásároltak telket, s elkezdték
megtervezni immár harmadik telephelyüket.
Egy évvel az alapkőletétel után elkészült az új ku-
tatásfejlesztési központ, amely 1.500 négyzet-
méter nagyságú, és 26 mérnök dolgozik benne.

A Delta-Tech egyedi igények alapján, saját
tervezésű célgépek és gyártósorok tervezésé-
vel és kivitelezésével foglalkozik. Megrendelőik
között autó-, műanyag-, fémipari és elektronikai
cégek egyaránt megtalálhatók. 

Oravecz Tibor tulajdonos-ügyvezető az ava-
táson elmondta, Japántól Brazíliáig szinte min-
denütt megtalálhatók a termékeik, sikerük titka

A Külgazdasági és Külügyminisztérium Határmenti Gazdaságfej-
lesztési Főosztálya és az Arrabona EGTC közös rendezésében
kétnapos szakmai műhelytalálkozót tartottak Győrben a héten.

Az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési
Csoportosulást Győr, Mosonmagyaróvár, Dunaszerdahely és Somorja
alapította. 2017-ig további települések csatlakoztak, szám szerint 27-
en. „Fő tevékenységi körünk a határokon átnyúló együttműködés ösz-
tönzése, támogatása a tagtelepülések térségében, valamint a Duna-
völgy, mint ökológiai rendszer egyensúlyának megőrzése és fenntar-
tása érdekében az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló
programok és projektek végrehajtása” – mondta el Sárkány Péter igaz-
gató. Az Arrabona EGTC vállalkozási tevékenységet is folytat, elsősor-
ban pályázatírás, projekt- és pénzügyi menedzsment tevékenységek
körében. Ügyfeleik között elsősorban a csoportosulás tagönkormány-
zatai találhatók, de segítséget adnak más önkormányzatoknak, civil
szervezeteknek, vállalkozásoknak, egyházaknak is. Fennállásuk óta kö-
zel hétmilliárd forint értékben nyújtottak be és nyertek el pályázatokat
tagtelepüléseik, partnereik és saját szervezetük részére. Győri progra-
mokra több mint négymilliárd forint jutott. A legfontosabbak között em-
lítette Sárkány Péter a Győri Tudás-Parkot, valamint a fiatalok és a
GYES-ről visszatérő kismamák munkába állásának segítését.

Dr. Fekete Dávid alpolgármester elmondta, fontos, hogy a ha-
táron túli magyar területekkel együtt tudnak működni, ennek ke-
retében Győr és Dunaszerdahely közös kulturális projektet valósít
meg, s képviseleti iroda nyílik Dunaszerdahelyen.

Új vezetô érkezett 
a menedzsmentbe

Made in Gyôr: félmillió autó 
az Audi Hungaria új jármûgyárából

újabb, teljes egészében Győrben ké-
szülő modell, az Audi Q4 gyártását.
Ezzel a modellel az Audi belép a
Compact Utility Vehicles (CUV) szeg-
mensébe.

A járműgyártás négyezer munka-
társa jelenleg az Audi TT Coupé és
Roadster, valamint az Audi A3 Limou-
sine és Cabriolet modelleket gyártja

Győrben. Sportos testvéreik, az Audi
TT RS Coupé és Roadster, valamint az
Audi RS 3 Limousine szintén a győri
gyártósorról gördülnek le.

Az előkészületek már gőzerővel
folynak az Audi Q3 sorozatgyártására.

Az új  Q-modellek gyártásához egy
nyolcvanezer négyzetméteres ka rosz -
szé riagyár épül Győrben.

Gyôrben fejlesztett a Delta-TechEgyüttmûködés határokon át

pedig az, hogy folyamatosan fejlesztenek. A cég
ereje a kollégák fejében van – hangsúlyozta.

Az avatáson jelen volt Simon Róbert Ba-
lázs országgyűlési képviselő, a megyei fej-
lesztések miniszteri biztosa, aki elmondta,
eddig általában a nyugat-magyarországi cé-
gek fejlesztettek az ország keleti felében, ez-
úttal azonban egy balassagyarmati cég dön-
tött a győri fejlesztés mellett. Egy olyan cég,
amely magyar tulajdonban van, és a magyar
szellemi tőkének köszönheti sikereit. 
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csendes, zöldövezet

3 rétegû üvegezés

klíma- és redôny-elôkészítés

padlófûtés

CSOK igényelhetô!

SZABADHEGY, Panoráma Liget
48–116 nm-es lakások már leköthetôk
a beruházónál!

Az építkezés már elkezdôdött,
az 1. ütemben korlátozott számban
még lakások leköthetôk.

A 2018-as energetikai követel-
ményeknek megfelelô kivitelezés.

Milyen egy jó játékbolt? Természetesen olyan, ahol
jó játékokat lehet vásárolni.

A Mobilis Tudományos Játékbolt dolgozóiként
ennél sokkal többet szeretnénk nyújtani. Küldeté-
sünk, hogy megismertessük a vásárlókat a legjobb,
legkreatívabb játékokkal, amik szórakoztatnak, ki-
kapcsolnak, miközben észrevétlenül fejlesztik a
gyermekek különböző készségeit. Kínálatunk min-
den darabja, legyen az logikai vagy stratégiai játék,
kártya vagy ördöglakat, golyópálya vagy mechani-
kus modell, értéket képvisel, minőséget hordoz és
igazodik szigorú elvárásainkhoz.

Játékban a tudomány!

Ünnepélyes megnyitó keretében ad-
ták át a Gyárvárosi Általános Iskola új,
korszerű játszóterét. Az iskola alapít-
ványa nevében Varga Lászlóné igaz-
gatóhelyettes pályázott a Kantharosz
Civil Összefogás felhívására, akiktől
kétmillió forint támogatásban része-
sültek. A hiányzó összeget – egymillió
forintot – a győri önkormányzat adta,
Kalmár Ákos önkormányzati képvise-
lő közbenjárására.

A megnyitó ünnepségen elhangzott,
hogy a játszótér kettős célt szolgál. Egy-
részt az új játékszerek alkalmasak arra,
hogy a testnevelésórákon egy osztály-
nyi gyerek koordinációs képességét,
ügyességét, egyensúlyérzékét és erejét

A Mosoni-Duna-hídról rendezett szakmai
napot a Hidászokért Egyesület a közelmúlt-
ban, Győrben, a Széchenyi István Egyete-
men. A középpontban a keleti elkerülőn
épülő új híd állt.

Sitku László elnök elmondta, napokon belül meg-
kezdik a híd helyére tolását, amely Győrszentiván és
Bácsa között teremt közvetlen összeköttetést.

A szakmai napot köszöntötte Homolya Róbert, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára, aki
arról beszélt, az épülő Mosoni-Duna-híd mellett to-
vábbi hídépítések is szerepelnek a kormány prog-
ramjában. Öt a Dunán, négy pedig a Tiszán épül. Az
egyik legbonyolultabb és legszebb műtárgy a híd –
fogalmazott az államtitkár, aki beszélt arról is, 2022-
ig 900 kilométer gyorsforgalmi út és autópálya épül
az országban, a közlekedésfejlesztés ugyanis ki -
emelt terület a kormány stratégiájában.

Radnóti Ákos alpolgármester köszöntőjében ki-
fejtette, fontos, hogy a hidak szépek legyenek, szim-
bólumai legyenek a városnak. Szimbólum lett a vá-
ros által finanszírozott Jedlik híd, s az lesz az állami
forrásból megvalósuló új Mosoni-Duna-híd is. Az
alpolgármester beszélt arról is, nem csak az új hi-
dak fontosak, hanem az is, hogy a régieket felújít-
sák. Példaként a Kossuth hidat említette, amely a
teljes felújítás mellett díszkivilágítást is kapott.

Játszóteret avattak
a Gyárvárosi-iskolában

tudják fejleszteni játékos formában, ez-
zel megoldást nyújtva a mindennapos
testnevelés okozta helyhiányra. Más-
részt alkalmas arra is, hogy a délutáni,
napközis foglalkozások alkalmával, az
alsós diákok játszhassanak rajta. Mind-
ezek mellett a sivár, gyárfalakkal övezett
terület rendbetétele is fontos volt szá-
mukra. Az igazgatóhelyettes elmondta,
törekedtek arra is, hogy a teret esztéti-
kussá és otthonossá tegyék, így két pi-
henőpadot is kialakítottak. Kovács Ta-
más önkormányzati képviselő harminc
tuját adományozott az iskolának, melyet
az intézmény pedagógusai ültettek el.
Így elmondhatják, hogy a játszótér igazi
összefogás eredményeként jött létre.

A hidak
összekötnekSzülőként a legjobbat szeretnénk megadni gyer-

mekünknek, így van ez a játékok terén is. A legjobb
játék az, amivel nem csak jól szórakozik a gyermek,
hanem közben tanulási és nevelési célokat is szol-
gál. Eszköz, amellyel kommunikálni tudunk gyer-
mekünkkel, jobban megismerjük, megértjük egy-
mást. A jó játék megtanít gondolkodni, tervezni,
együttműködni, veszíteni és még hosszan sorolhat-
nánk. Mindent összevetve, a jó játék boldoggá tesz. 

„A játék a kutatás legjobb módja” (Albert Einstein)
Akár gyerek, akár felnőtt, mindenki kíváncsi és sze-

ret játszani. A különbség csupán abban van, hogy
más-más típusú játék kelti fel az érdeklődésünket. A

Mobilis Tudományos Játékboltban mindenki sze-
mélyre szabott tanácsot kap, akár saját részre keres
játékot, akár ajándékot szeretne vásárolni. Itt minden
kipróbálható, bárki beülhet üzletünkbe, hogy köze-
lebbről megismerhesse a kártyákat, társasokat vagy
akár az építő, konstruáló játékokat. 

Játékra fel! Találkozzunk a Mobilisben! (x)

Azok a vásárlók, akik a kivágott cikkel
érkeznek, októberben ajándék törzsvá-
sárlói kártyát kapnak vásárlásuk mellé,
mely a továbbiakban 10 százalék ked-
vezményt nyújt tulajdonosának.
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FESZTIVÁL KÉPRIPORT

Többek között le-
gendameséléssel, szabadtéri színház-
zal, koncertekkel, töktusával és természetesen jóté-

kony fröccskínálással telt az elmúlt hétvége városunk-
ban. A Széchenyi téri Győri Rotary Fröccsnapokra és

Győri Legendák Napjára sokan kilátogattak, az enyhe
őszi időjárás kiváló volt a nyári fröccsözések felidézé-

sére. Mostantól pedig, ahogy arról az újság köze-
pén található Borlapunkban is szó van, elő-
kerülhetnek a lágyabb, fűszeresebb vörös-

borborok, s lassan a forralt változat is, „hi-
szen közelít a tél”, vele együtt pedig a leg-
hidegebb évszak örömei is érkeznek. 

Fröccsözéssel 
hosszabbítottuk 
meg a nyarat
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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

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL
fizetek!

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Az Öt Templom Fesztivál előkelő társaság-
ba került, a legjobb 26 fesztivál közé sorolta
az európai szövetség. A listára kerülőket
715 európai rendezvény közül válogatták.

Az Európai Fesztiválok Szövetsége minősítési eljá-
rására 39 országból érkeztek pályázatok, s az ösz-
szes beérkezett jelölésből tavasszal 715 európai
fesztivál – köztük 30 magyar pályázó – nyerte el az
EFFE Minősített Fesztivál címet. Közülük választot-
ta ki az EFFE nemzetközi zsűrije azt a 26 díjazott
fesztivált, akik a jövőben büszkén viselhetik az „EF-
FE Laureate Festival” címet.

„Egy évtizede a győri fesztiválkínálat teljes
megújuláson ment keresztül, s ma már sok ven-
dég érkezik hozzánk direkt egy-egy nagyrendez-
vény miatt” – hangsúlyozta dr. Fekete Dávid al-
polgármester. Hozzátette, idén az eddiginél is
nagyobb figyelmet kapott a város Európától, kö-
szönhetően a nyári EYOF-nak. Hogy odafigyel
ránk Európa, az a mostani díjból is látszik, illetve
abból, hogy a közelmúltban egy másik rangos lis-
tára, a 168 európai „kulturális és kreatív város”
közé is felkerült Győr. Mint mondta, ezek nagyon
fontos visszajelzések akkor, amikor a város gőz -
erővel dolgozik a 2023-as Európa Kulturális Fő-
városa pályázaton.

Gyôri fesztivál Európa legjobbjai között
„Ez egy óriási elismerés Győrnek és az Öt

Templom Fesztiválnak!” – kezdte értékelését Már-
ta István, a Magyar Fesztivál Szövetség elnöke.
Hozzátette, a kiválasztásnál a fő szempont a mű-
vészi érték, a társadalmi beágyazottság és a nem-

zetközi elkötelezettség volt, és az Öt Templom
Fesztivál mindhárom tekintetben kiemelkedő. Ek-
képp vélekedett a város kulturális életéről is, mint
mondta, Győr jó eséllyel pályázik az Európa Kultu-
rális Fővárosa címre, ebben a szövetség is támo-
gatja a várost.

Pál Kálmán, az Öt Templom Fesztivál igazgatója
és Borsa Kata, a fesztivál programigazgatója kifej-
tette, ez a díj egy út vége és egy új út kezdete. Egy
rangos társaságba került a rendezvény, egy olyan
európai hálózat tagja lett, amelyből sokat profitálhat
a fesztivál és a város. „12 évvel ezelőtt sokan értet-
lenül néztek ránk a helyszínválasztás miatt, pedig
egyedülálló, hogy egy utcában öt vallás temploma
található. Ez a fesztivál máshol egyszerűen nem ren-
dezhető meg. Azóta Újváros óriási fejlődésen ment
keresztül, az Öt Templom Fesztivál pedig a város-
rész életének szerves része lett” – foglalta össze
Borsa Kata. Pál Kálmán hozzáfűzte, nincs bonyolult,
megfejthetetlen üzenet, ez a fesztivál egyszerűen a
szeretetről és az elfogadásról szól.

„Az elmúlt években közel megduplázódott a ná-
lunk töltött vendégéjszakák száma, az idén akár a
bűvös négyszázezres számot is elérhetjük, s ez ran-
gos fesztiváljainknak is köszönhető, köztük az Öt
Templom Fesztiválnak. Bízunk a hasonló folytatás-
ban, s Győr kulturális életének továbberősítésén
dolgozunk” – summázta végül dr. Domanyik Eszter,
a Városháza Városmarketing és Programszervezési
Főosztályának vezetője.
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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 

szerző: sulyok l. istván
fotó: marcali gábor

„Szabadságharcunk letűnt napvilága,
Te vakító nap a század delén.
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény.”

Palágyi Lajos ezekkel a drámai szavakkal emlékezett a
13 aradi vértanúra, a szabadságharc mártírjaira. Az
azóta eltelt 168 év során megtudtuk, hogy a 13 áldozat
nem csak 13 név, hiszen az ő sorsuk szinte tipikusnak
tekinthető, ha eszméért, hazáért való kiállásról, elvek
melletti kitartásról, és katonai becsületről, emberi tisz-
tességről beszélünk. Többen voltak, mint tizenhárman,
s többekké lettek, mint a felsorolt nevek. S nem csak
gróf Battyhány Lajos miniszterelnökre kell gondolnunk,
hiszen akadtak még számosan, akik egyéb retorziót
voltak kénytelenek elszenvedni. 

„Sokra sír, sokra vak börtön borul, / Kik élünk: járunk
búsan, szótlanul” – írta a kor szomorú krónikása, Tom-
pa Mihály. A megtorlás, a Bach-korszak elnyomása el-
lenére, a nemzet élni akart, és élt is. Az aradi vesztőhely
zarándokhely lett, és az ma is. Az aradi Tűzoltó téren ál-
ló emlékmű alakjai szinte kirobbannak a dombormű-
ből, s tekintetük nem a vesztesek földre szegezett te-
kintete, hanem azoké, akik győztek. Győztek a kis stílű
bosszún, felülkerekedtek az elmúláson, emlékük át-
szárnyal a szétszakító határokon. Mert ahogy a zászló
alatt a nemzeti összetartozás napján együvé hajol min-
den magyar, így kell büszkének lenni dicsőséges már-
tírjaink emléknapján. Nem azon szomorkodni, hogy

szerző: földvári gabriella
fotó: orosz sándor

Két éven át készült a kiállítás, amely a győriek által főleg
híres cégérei, valamint köztéri és egyházi alkotásai ré-
vén ismert Schima Bandi ötvösművésznek állít emlé-
ket. A tárlat végül múlt csütörtökön nyílt meg a Magyar
Ispitában, s az ötvösművész életművét műfajok szerint
mutatja be, a tárgyakhoz kapcsolódó, önálló grafikai
értéket képviselő, míves tervek kíséretében. Az alkotá-
sok között az egyházi tulajdonban levő és tárlaton ed-
dig még sosem szerepelt liturgikus tárgyak mellett a
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum gyűjte-
ményében és magántulajdonban található használati
és dísztárgyak, útinaplók, írott dokumentumok, levelek,
valamint Schima Bandi életét és legfontosabb alkotá-
sait bemutató fotók tárulnak a közönség elé, felidézve
a gazdag művészi pálya fontosabb állomásait.

A megnyitón dr. Somogyi Tivadar alpolgármes-
ter elmondta, a kiállításon mindenki számára kide-
rülhet, hogy Schima Bandi nem csak az Aranyhajó
és a Rigófészek cégért készítette, hanem szakrális
tárgyakat is, valamint számos más remekművet ha-
gyott az utókorra. Hancz István, a Győri Ipartestület
titkára Schima Bandi élettörténetét elevenítette fel.
Többek mellett arról beszélt, hogy ő volt a magyar
vasművesség egyik legjelentősebb alakja, 1882-
ben Orosházán született, 1919-ben költözött Győr-
be, ahol közel fél évszázadon keresztül élt és alko-
tott. Az Aranykoszorú-díjas művészt külföldön is el-
ismerték, II. Vilmos német császár és V. Mohamed
török szultán is kitüntette. Győrben ma már utca is
viseli nevét, valamint tisztelői kezdeményezték egy
állandó kiállítás létrehozását. Grászli Bernadett, a
múzeum igazgatónője elárulta, az Apátúr-ház felújí-
tását követően, ott lesz helye Schima Bandi életmű-
vének is. Pápai Emese művészettörténész, a kiállí-
tás kurátora elmondta, az eddigi legteljesebb élet-
mű-kiállítást láthatják az érdeklődők, s a tárlat min-
den szempontból tényfeltáró. 

A kiállításhoz katalógus is készül, valamint előadás-
sorozat keretében összegzik a muzeológusi háttér-
munkák tanulságait. A kiállítás szeptember 28. és de -
cember 10. között, hétfő kivételével naponta 10-től 18
óráig látogatható, a Nefelejcs köz 3. szám alatt.

Feltárták Schima Bandi hagyatékát

Október 6. az aradi vértanúk napja

Köszönettel tartozunk…

ilyen véget értek, hanem örülni életüknek, tisztelni, sze-
retni őket haló porukban is. És így lesz az egykori tör-
ténelmi tragédia mai tetteink motorja, a mindennapok-
nak értelmet adó, élő példa. És mindezért köszönettel
tartozunk nekik: Batthyány Lajos gróf miniszterelnök
(1807–1849) vértanú, Pest – és a 13 aradi vértanú: 

Aulich Lajos tábornok (1792–1849) • Damjanich
János tábornok (1804–1849) • Dessewffy Arisztid tá-
bornok (1802–1849) • Kiss Ernő altábornagy (1800–
1849) • Knezić Károly tábornok (1808–1849) • Láhner
György tábornok (1795–1849) • Lázár Vilmos ezredes
(1815–1849) • Leiningen-Westerburg Károly gróf tá-
bornok (1819–1849) • Nagysándor József tábornok
(1804–1849) • Poeltenberg Ernő tábornok (1813–
1849) • Schweidel József tábornok (1796–1849) • Tö-
rök Ignác tábornok (1795–1849) • Vécsey Károly gróf
tábornok (1807–1849) 
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Új bérletsorozattal, új helyszíneken vár-
ja a zenekedvelőket a fél évszázados
fennállását ünneplő Győri Filharmoni-
kus Zenekar. Fűke Géza bejelentette: az
új bérlet a 17:18 nevet viseli, mely elne-
vezés nemcsak az idei évadra utal, ha-
nem arra is, hogy a koncertek 17 óra 18
perckor kezdődnek. A zenekar a csalá-
dos és a Győr vonzáskörzetében élőkre
gondolt az új sorozattal, amelyek egy
óra hosszúak lesznek. A koncert alatt a
gyerekekről a Prohászka Ottokár Óvo-
da óvónői gondoskodnak. 

Folytatódnak az Istvánffy Benedek-
bérlet koncertjei, az egyházi ünnepek-
hez kötődő hangversenyek a felújított
evangélikus öregtemplomban, vala-
mint a Nagyboldogasszony-baziliká-
ban lesznek. Veres András megyés
püspök reményét fejezte ki, hogy a no-
vember 6-i, halottak napjához kap-
csolódó nyitó hangversenyt, Verdi Re-
quiem-jét már a belsőleg megújított
székesegyházban hallgathatják meg,
akik az ünnephez kapcsolódó zenei él-
ményre vágynak. Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egy-
házkerület püspöke elmondta, az
öregtemplom orgonáját koncertorgo-

Várják a filharmonikusok 17:18-kor!
nává újították fel, így ez az épület is be-
kerülhet a város zenei vérkeringésébe.

Berkes Kálmán művészeti vezető az
évad programjairól szólva kiemelte, az
idei szuperprodukció Bizet Carmen cí-
mű operájának koncertszerű előadása

lesz, az Audi Arénában. Ismét Győrben
vezényel Kobayashi Ken-Ichiro, az es-
ten közreműködik Anderkó Dániel kla-
rinéton. Aranyvasárnap Salzburgi kará-
csony címmel rendeznek koncertet
Bényi Tibor vezetésével, márciusban
Rossini Stabat Mater című művét ad-
ják elő, májusban Mozart olasz operá-
ját, a Lucio Silla nyitányát és Schubert
V. szimfóniáját mutatja be karmester-
ként Michael Martin Kofler.
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szerző: z. a. 
fotó: orosz sándor, o. jakócs péter

Idén is erős a nyitány a Győri
Nemzeti Színházban, egymást
érik a premierek: a társulat már
játssza  Gorkij mesterművét, az
Éjjeli menedékhelyet a nagy-
színpadon, a Kisfaludy Terem-
ben pedig a kultikus musicalt, A
padlást mutatták be múlt héten
a Presser Gábor, Sztevanovity
Dusán és Horváth Péter triótól,
szombaton pedig Shakespeare
Makrancos Katája kerül sorra az
Örökzöld évadban.

Az Éjjeli menedékhely című dráma a
Kossuth-díjas Valló Péter rendezésé-
ben került színre, a szintén Kossuth-dí-
jas Jordán Tamás főszereplésével. Na
dnye – A mélyben, ezzel a címmel jelent
meg Makszim Gorkij mesterműve
1902-ben, könyv alakban, és már akkor
nagy sikert aratott. A lét perifériájára
sodródott, lepusztult emberek egy mai
„éjjeli menedékhelyen” tengetik életü -
ket, s a pinceszálló egyúttal a zsákutcá-

ba került emberiség sajátos szimbólu-
ma is: akad köztük tolvaj és utcalány, le-
vitézlett mágnás, de becsületes ember
is. Se otthonuk, se biztos megélheté-
sük, némelyiküknek már neve sincs.
Csak múltjuk, valami homályos régi
bűnnel. A kíméletlen társadalmi rend
pedig nem enged többé emberi életet
számukra. „Ez a fajsúlyos darab minden
korban arról szól, hogy ha válsághelyze-
tek mutatkoznak egy társadalom, kö-
zösség életében, miként találhatjuk
meg a kiutat, mit tehetünk, hogy az élet
értelme megmaradjon. Többek között
olyan kérdésekkel foglalkozom, amik a

Beindult az Örökzöld évad, 
egymást érik a premierek

magyar társadalmat erőteljesen érintik:
részvét, szolidaritás, egymás elfogadá-
sa, megbecsülése és még sorolhat-
nám” – mondta el Valló Péter és hozzá-
tette, a katartikus előadás záloga a kivé-
teles színészi munka. A darabban
ugyanis tizenhat egyformán jó szerep
van. A játék nagyfokú egymásra hango-
lódást kíván a társulattól, s a rendező fel-
adata, hogy kihozza a színészekből a
műhöz való személyes viszonyukat. Mi
pedig, ha megnézzük a darabot, min-
den bizonnyal feltesszük majd az örök
kérdéseket: mi dolgunk a világban és le-
het-e jót cselekedni?

A múlt szombaton bemutatott A
padlás című musicalt Presser Gábor és
Sztevanovity Dusán 1986 nyarán írta
meg, míg Horváth Péter a prózai része-
ket alkotta. A zenés mű ténylegesen egy
padláson és annak tetején játszódik,
„kelet és nyugat között”. „Ég és föld kö-
zött”, ahol „iszonyú piszok van” – hang-
zik el az emblematikus dalban.

Háda János rendező minden kor-
osztálynak ajánlja a darabot. Mesés ele-
meire azonban nem csak a fiatal nézők
lehetnek fogékonyak, hiszen felnőtt-

ként is vágyunk a csodákra. „Valószínű-
leg mindannyiunkat foglalkoztatja,
hogy mi történik a halál után: itt mara-
dunk, megyünk egy másik bolygóra

vagy teljesen megszűnünk? A darab-
ban szereplő szellemek a múltba men-
nek vissza, és újra találkoznak a szeret-
teikkel. Valami felé haladnak, miközben
a Rádiós rámutat: „Nekem itt van dol-
gom, nekem itt vannak álmaim…”

Presser Gábor saját bevallása sze-
rint a Rádiós szerepét a színész ikonra,
Kaszás Attilára írta. A győri teátrum-
ban Fejszés Attila bizonyíthat a kulti-
kus szerepben. A legendás musicalt
egyébként a társulat játszotta már
1994-ben, Korcsmáros György rende-
zésében. Az akkori darab szereplői kö-
zül többen visszatérnek. Bende Ildikó
ismét elénekli a Szilvásgombóc című
dalt, Kszel Attila Üteget játssza, Török
András Témüllerként nevettet meg
bennünket, az előadás koreográfusa
pedig ismét Fekete Miklós.

Az évad eleji premierek sora
Shakespeare Makrancos Katájával

folytatódik, Bagó Bertalan rendezésé-
ben. William Shakespeare korai vígjá-
tékának központi témái a hatalmi har-
cok, valamint a férfi és nő közötti vi-

szálykodás. „Az angol drámaíró az
egyik kedvenc szerzőm, többször ren-
deztem is már Shakespeare-t más
színházakban. A művei olyan monst-
rumnak számítanak a világirodalom-
ban, olyan hegyeknek, amikre többféle-
képpen lehet felmászni, s mindig talá-
lunk bennük új utat” – utalt a rendező ar-
ra, hogy többféle értelmezés sejlik fel a
nézőkben is, az eredetileg Makrancos
hölgy című vígjáték megnézését köve-
tően. Többen a nőgyűlölő jelzővel is
meggyanúsították már a szerzőt, hiszen
a címszereplő, Kata – akit Szina Kinga
alakít – egy olyan nő, aki nem tűri a kor-
látokat és a férfiak kizárólagos uralmát.
Apjának mégis sikerül férjhez adnia,
egy olyan férfihoz, aki engedelmes fele-
séggé próbálja változtatni, s ehhez ke-
gyetlen eszközöket is használ. A darab
azonban nem csak Kata és Petruchio vi-
szonyáról, vagyis a férfi–nő kapcsolat ki-
számíthatatlanságáról mesél, hanem
például a családon belüli feszültségek-
ről is képet ad. „A nő és a férfi hol ilyen,
hol olyan – örök talány. A szituációk által
méretik meg az emberi nagyság, hogy
az adott helyzetekben hogyan viselked-
nek” – magyarázta a rendező.

A Makrancos Katát Varró Dániel
fordításában láthatjuk a színházban,
korunk nyelvén elevenednek meg
Shakespeare figurái, de nem realista
módon, hiszen ez egy képzelt világ.

A következő premier Kszel Attila
Szemben a nappal című színműve
lesz, az ősbemutatót október 21-én
láthatják a nézők.

Bende Ildikó ismét elénekli
a Szilvásgombóc című dalt 

Az évad első bemutatója
Jordán Tamás főszereplésével 

A főszerepeket Szina Kinga
és Sárközi József játsszák 
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Mára már minden napra jut valamilyen esemény: kon-
cert, mozi, színház, kiállítás, klubfoglalkozás a Rómer
Házban, amikből mindenki megtalálhatja a neki tet-
sző programot. A felújított kerthelyiségben a nyáron
sokan töltötték szabadidejüket, például a filmvetíté-
seken. Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválhoz kap-
csolódva, nagysikerű akusztikus koncertsorozat ré-
szesei lehettek a helyi és külföldi sportolók, és a
#szerdák is nagy népszerűségnek örvendtek, a lazu-
lós, táncolós bulikkal. „A nagy érdeklődésre való te-
kintettel, ez utóbbi programot ősztől kéthetente szer-
dánként folytatjuk” – mondta el Takács Krisztián, a
Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kom-
munkációs és marketing csoportvezetője, aki felele-
venítette a nyár eseményeit és beszámolt az ősz prog-
ramkavalkádjáról.  A multifunkcionális ifjúsági tér az
elmúlt két évben megújult, gazdag és színes esemé-
nyeivel beváltotta a hozzá fűzött reményeket, a fiata-
lok egyik közkedvelt találkozási helye lett.

Az ősz Burger Péter „Első sorban” című fotókiál-
lításával indult, a házba betérők az elmúlt két év kon-
certjeinek legizgalmasabb pillanatait láthatják a tár-
laton. Szilveszterig minden pénteken és szombaton
lesznek koncertek, a hazai könnyűzenei élet legjava
lép majd fel – ígérte a csoportvezető. Újdonságként
jazz-esteket tartanak, a műfaj világhírű előadói mu-
tatkoznak be október 18-tól, kéthetente, öt alkalom-
mal a Rómer Házban.

A júniusi rendezvény visszaigazolta, hogy a már dol-
gozó, fiatal párkeresőknek, illetve az elvált „újrakez-
dőknek” is igényük van olyan programra, helyre,
ahol személyesen ismerkedhetnek. Az októberi
program tervezésekor a nyári program tapasztala-
tait, visszajelzéseket is felhasználták a szervezők,
hogy a párkeresők még kellemesebben érezzék ma-
gukat az eseményen.

A Villám Randi közismert forgatókönyve szerint
egy csoportban hét nő és hét férfi hét-hét percig
beszélgethetnek egymással kettesben, majd a fér-
fiak közben helyet cserélnek. Párhuzamosan három
csoportban folyik majd így az ismerkedés, ezt köve-
tően pedig egy rövid, félórás játék nyújt alkalmat ar-
ra, hogy a különböző csoportok tagjai is közelebb
kerülhessenek egymáshoz.

A program október 10-én 18:30-tól indul, hely-
színi regisztrációval, s körülbelül 20:30-ig tart. Az
Októberi Randevún való részvétel ingyenes, de elő-
zetesen regisztrálni kell a Légy ott! projekt facebook
oldalán (facebook.com/legyott) található linken, a
legyottgyor@gmail.com e-mail címen, vagy a +36-
30/622-1449-es telefonon. 

Az Októberi Randevú a Győriek Egészségéért
Közhasznú Egyesület Légy ott! projektje keretében
valósul meg, és a Rómer Flóris Művészeti és Törté-
neti Múzeum „Múzeumok Őszi Fesztiválja” prog-
ramsorozatának része.

Októberben újra 
Villám Randi

Mindennap vár a Rómer Ház

Folytatódnak a népszerű mozis programok, ahol fő-
leg új magyar és európai művész-, szerzői, játék-, doku-
mentum- és animációs filmeket vetítenek. Az Import
Impró Társulat és a RÉV Színházi és Nevelési Társulat
újabb színházi darabokkal lepi meg nézőit. Hétfőnként
pedig kvíz-estek várják a szellemi felfrissülésre vágyókat.

Szintén újdonságként említette Takács Krisztián,
a testet és lelket egyaránt karbantartó Futókalando-
kat. Az érdeklődőket keddenként 18:15-kor várják
közös futásra, melynek a rendszeres sportolás és
közösségépítés mellett a végső célja a jövő évi Ult-
raBalaton maratoni futóversenyen való részvétel. 

Most szombaton először ünneplik meg a házban
az állatok világnapját, melyre várják a házi kedven-
ceket gazdijaikkal közös fotózásra, kiállításra, elő-
adásra, és kutyás kiegészítők készítésére.



2017. október 6.   / + / 13

HIRDETÉS



14 / + / 2017. október 6.

A
 m

el
lé

kl
et

et
 a

 H
at

os
 é

s 
Tá

rs
a 

N
ye

lv
is

ko
la

 K
ft.

 fo
rd

íto
tt

a

A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

AM WOCHENENDE öffnen die Galerien und Ateliers der
Stadt Győr. Präsentiert werden Werke und Schaffende, man
bekommt ein Bild zur künstlerischen Inspiration und wie die
Themenauswahl der Werke erfolgt. Unter anderem kann man
auch das Győrer Grafik Atelier besuchen, wo man auch Ein -
blick in die Arbeit der Győrer Kreativen gewinnen kann.
Detailliertes Programm auf der Webseite www.romer.hu  

AM 8. OKTOBER findet zwischen 9
und 15 Uhr wieder der Erzeugermarkt
auf dem Dunakapu-Platz statt. Neben
dem Kauf von leckeren Gemüsesorten,
Früchten, Marmeladen, Eingemachten,
Süßigkeiten und Geräuchertem singt
ab 10 Uhr Bíró Eszter ihr „tierisch mu-
sikalisches ABC”, und ab halbzwei mu-
siziert die Band „Fák Alatt”.  

I N T E R N AT I O N A L E
K AT Z E N A U S S T E L -
LUNG für Katzenfans
vom 7.-8. Oktober in Győr,
im Dunacenter. 300 Kat-
zen aus 12 Ländern in 20
Arten kämpfen um den
Preis der schönsten Katze.
Auf der Veranstaltung hat
der Katzenfreund Gele-
genheit alle möglichen
Utensilien zur Katzenhal-
tung zu erstehen, ebenso
können Besucher Katzen-
waisen adoptieren.

AM 11. OKTOBER um 18 Uhr
geben die Mitglieder von „Ame-
rican Double” (USA), Philip Fi-
csor (Geige), und Constantin Fi-
nehouse (Klavier) ein Konzert in
der Győrer Synagoge. Auf dem
Konzert erklingen Werke von
Brahms, W. Bolcom und C.
Frank. 
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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!

NEMZETKÖZI MACSKAKIÁLLÍTÁS várja a
cicák rajongóit október 7-én és 8-án a Dunacen-
terben. 12 ország, 20 különböző fajtájú 300 cicá-
ja verseng a legszebb macska díjért. A rendezvé-
nyen az állatbarátok beszerezhetnek különféle
eszközöket a macskatartáshoz, de akár árva kis-
cicákat is örökbe fogadhatnak a látogatók. 

AZ AMERICAN DOUBLE (USA) tagjai, Philip
Ficsor (hegedű) és Constantin Finehouse (zon-
gora) adnak koncertet a győri zsinagógában
október 11-én 18 órától. A koncerten Brahms,
W. Bolcom és C. Frank művei csendülnek fel.

HÉTVÉGÉN MEGNYÍL-
NAK GYŐR GALÉRIÁI,
MŰTEREMHÁZAI. Bemu-
tatkoznak a művek és alkotó-
ik, képet kaphatunk a művé-
szi inspirációról és a műalko-
tás témaválasztásáról. Láto-
gatást tehetünk mások mel-
lett a Győri Grafikai Műhely-
be is, ahol az alkotók munká-
jába is bepillantást nyerhe-
tünk. Részletes program a
www.romer.hu oldalon. 

KÉPI HANGULATOK ÉS VERSEK címmel
nyílik fotókiállítás október 11-én 18 órakor a
Gyárvárosi Közösségi Házban (Külső Árpád u.
6–8.). Kiállítók: Bognár Imre Tivadar és Molnár
László, a 60 éves Győri Fotóklub Egyesület tag-
ja. A tárlatot Virág Lajos nyitja meg, közremű-
ködik Kerecsényi Éva és Ötvösné Németh Edit
versmondók, Orbán Kata énekes.    

A KATOLIKUS KULTURÁLIS
HETEK keretében október 13-án a
Pannonhalmi Apátsági Múzeum és
Galériában (Mátyás király u. 1–3.)
16 órától a Palinta Társulat interaktív
előadása kezdődik, 17 órától kézmű-
ves foglalkozás várja a családokat.
Az érdeklődők kulcstartót készíthet-
nek, melyet ősi technikával dekorál-
hatnak. A program ingyenes, de re-
gisztrációhoz kötött.

„BIOETIKAI KÉRDÉSEK, AVAGY LÁBJEGYZETEK A
HALÁL KULTÚRÁJÁHOZ” címmel tart előadást Dékány
Ferenc plébános, tanár, a Győri Hittudományi Főiskolán
(Káptalandomb 7.), október 11-én 18 órakor. 

AZ IMPORT IMPRÓ TÁRSULAT Behind the színész cím-
mel új produkciót mutat be a Rómer Házban (Teleki L. u. 21.)
október 8-án 18 órakor. Nézzenek be a színész mögé, lessék
meg, hogy a társulat tagjai hogyan vallanak őszintén magukról,
az életükről, és hogy mindez miként jelenik meg a színpadon.

A GYŐRI SPORTÉLET BÜSZKE-
SÉGEI elnevezésű beszélgetéssoro-
zat következő vendége Őri József ököl-
vívó, edző lesz október 12-én 17 órától,
a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közössé-
gi Tér Központi Könyvtárának klubjá-
ban, az Olimpiatörténeti Kiállításon
(Herman Ottó u. 22.).
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Az „ART AGORA – Egy este a művészetért”
jótékonysági est, valamint a kapcsolódó kiállítá-
sok lehetőséget teremtenek a győri művészek
és a művészetpártolók találkozására. A Rotary
Club Győr Rába jótékony célú kezdeményezésé-
be az Art World Hungary Egyesület és az M5
Szalon művészei kapcsolódtak be. Az ismert
mesterek által felajánlott alkotások bevételéből
tehetséges, fiatal pályakezdő művészek támo-
gatása a cél.

Kortárs mûvészekbôl lesznek a jövô klasszikusai
A művész számára az alkotás személyes, ma-

gányos cselekvés, de a közösségben alkotók
kölcsönösen inspirálják egymást. A közös mun-
kában olyan kulturális tér nyílik meg, amely szé-
lesebb annál, amit az egyén magában átfoghat,
megélhet. A közvetítés képességével megáldott
művész életformája az alkotás, egy küldetés,
melyben képes szavak nélkül közös élményt
nyújtani eszmék, gondolatok és érzések képi
megjelenítésével. 

Az alkotásokat győri festő-, szobrász-, üveg-, gra-
fikus, textiltervező és fotóművészek – Borbély Károly,
Csizmadia István, Farkas Vajk, Kurcsis László, Kustán
Melinda, Lipovics János, Malasits Zsolt, Szabó Béla
és Bentze Ibby, Demeter D. Zoltán, Horváth Ákos,
Izsay Alexandra, Jakus Tamás, Mózes László, Stipsits
Ibolya, Varga György – ajánlották fel. A jótékonysági
aukcióra egy rendkívül színes kulturális program ke-
retében kerül sor, melyen a művészet különböző ága-
it képviselő fiatal győri tehetségek lépnek fel. 

Art Agora – Rotaryval a művészetért
október 13–25. 
MTA Geometria Galéria (Győr, Liszt Ferenc út 10.)
Megnyitó: október 13., péntek 17 óra
A kiállítást megnyitja:  Prof. Dr. Rechnitzer János
egyetemi tanár, iskolavezető, műgyűjtő,
művészeti fővédnök

Program:
• „Kis esti irodalom” – Dudás Dorottya
• Raab Vonósnégyes koncertje
• Duo Vivo kamarakoncertje
• Szívek tánca” – Győri Tánc-

és Képzőm. Isk.  növendékeinek
bemutatkozása

• Keszei Johanna fuvolakoncertje
• „Latin Fever” – az El Paso verseny-

táncosai
• Felajánlott műalkotások aukciója

Művészeti vezető: Csurák Erzsébet

ART AGORA – Egy este a művészetért

RÉSZVÉTELI ÉS
TÁMOGATÓ JEGY VÁSÁRLÁSÁVAL 
ÖN IS MECÉNÁS LEHET!

Az október 26-i jótékonysági est előtt az aukcióra és
fix áras megvásárlásra felajánlott műalkotások az
alábbi kiállításokon, valamint honlapunkon, a
www.art-agora.hu tekinthetők meg:

Art Agora – művészek és mecénások találkozása 
szeptember 28. – október 10.
GYMS KIK Nemzetközi Kereskedelmi Központ aulája
(Győr, Szent István út 10/A.)
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Kondákor Zsófi szépségtitkai
dalézeres szőrtelenítés. A célzott ha-
tékonyságú kezelés végleg elpusztítja
a szőrtüszőket, ezt követően nem nő
többé pigmentált szőr. 

Ráadásul, az őszi megújulást most
szuper kedvezményekkel indíthatod
az Aestheticánál: az 1+1+1 akció ke-

Bejelentkezés a www.aesthetica.hu weboldalon vagy a +36 (40) 374-606-os telefonszámon.

Évről évre előkerülnek ősszel azok a
praktikák, melyek segítségével kívül-
belül megújulhatunk. A sikeres szí-
nésznő és családanya, Kondákor Zsó-
fi most bepillantást engedett minden-
napi rutinjába, és elárulta, hogyan
spórol időt a rohanós hétköznapokon. 

„Számomra a szőrtelenítés mindig
is sarkalatos pont volt a reggeli készü-
lődés során. A létező összes módszert
kipróbáltam már, és mondanom sem
kell, hogy amíg az egyik nem jelentett
tartós megoldást, addig a többit a bő-
röm nem hálálta meg.”

Zsófi egy színésztársa ajánlására
kereste fel az Aesthetica Orvosi
Központot, hogy végérvényesen le-
számoljon a zavaró szőrszálakkal. 

„Már három kezelésen túl vagyok
és csupán öt alkalom van hátra. Szin-
te rögtön elégedett voltam az ered-
ménnyel, ugyanis egyre kevesebbszer
kell szőrtelenítenem és a szőröm sű-
rűsége és erőssége is jelentősen
csökkent.”

Szerencsére Budapest után már
Győrben is elérhető az amerikai
csúcstechnológiás eljárás, azaz a dió-

retén belül egy testrész lézeres szőr-
telenítése mellé egy másik testrész
szőrtelenítése és egy harmadik test-
rész első kezelése ajándék. A kedvez-
ményre jogosító kuponokat keresd az
októberi GLAMOUR magazinban, a
GLAMOUR-kuponfüzetben. (x)

A győri önkormányzat, a környezetvé-
delemről szóló helyi rendelete értel-
mében, az avar és kerti hulladék (fa-
lomb, kaszálék, nyesedék, egyéb nö-
vényi maradványok) égetése a szerve-
zett háztartási hulladékszállításba be-
kapcsolt területeken tilos, kivéve ápri-
lis és október hónapokban, az alábbi
területeken:

Új megoldás
a fák védelmére

Októberben több helyen engedélyezett
az avarégetés

Az égetést a felsorolt területeken is
csak 18 év feletti személy végezheti, ki-
zárólag a saját telkén, a szomszédos tel-
ken lévő épületektől 10 méternél, saját
telken lévő épülettől 5 méternél na-
gyobb távolságra. Égetésre szélcsen-
des időben, 8 és 17 óra között, légszá-
raz állapotú avar és kerti hulladék ese-
tén kerülhet sor. Az égetés személyi biz-
tonságot nem veszélyeztethet, vagyoni
és környezeti kárt nem okozhat, a kelet-
kező hő és füst a környékben levő zöld
növényeket, fákat, bokrokat nem káro-
síthatja, és nem zavarhatja a környező
ingatlanok használatát. 

A tüzet felügyelet nélkül hagyni tilos,
őrzéséről és veszély esetén annak eloltá-
sáról az égetést végző köteles gondos-
kodni. Ennek érdekében az égetés hely-
színén megszerelt kerti locsolótömlőt,
vagy edényben legalább 50 liter vizet,
vagy egy darab 34 A, vizsgálati tűz oltásá-
ra alkalmas tűzoltó készüléket kell készen-
létben tartani. A tűz terjedésének meg-
akadályozása céljából lapátot, ásót, vas-
villát vagy egyéb kéziszerszámot kell az
égetés helyszínén készenlétben tartani.

• Bácsa, Gyirmót, Győrszent -
iván, Jancsifalu, Kismegyer, Li-
kócs, Ménfőcsanak, Pinnyéd,
Révfalu, Sárás, Sziget, Újváros,
• Gyárváros területén a Stadi-
on u., Tompa u., Toldi u., Nagy-
sándor J. u. 4 szintes lakó-
tömbjei kivételével,
• Nádorváros területén a ma-
gas beépítésű területek által
körbezárt, családi házas lakó-
övezetekben,
• Adyváros területén a Tihanyi
Á. út–Mester u.–Török István
u.–Szigethy A. út–Fehérvári út
által határolt családi házas la-
kóövezetekben,
• Szabadhegy területén a Jere-
váni u., Erfurti u., Soproni u.,
Szőnyi Márton u. kivételével.

Befejeződött a faveremrácsok cseré-
jének első üteme. A Baross úton és
az Arany János utcában mintegy 80
fa tövébe került korszerű burkolat.  A
fák töve körül kialakított rácsok bal-
esetveszélyessé váltak, helyenként
megsüllyedt a térkő burkolat, néhol
pedig felnyomták azt a fák gyökerei,
és az eredetileg beépített faveremrá-
csok nem tudták betölteni funkcióju-
kat. A botlásveszély elhárítása és a
könnyebb kezelhetőség érdekében
Radnóti Ákos városüzemeltetésért is
felelős alpolgármester kezdeménye-
zésére keresett új technológiai meg-
oldást a hagyományos rácsok kivál-
tására a Győr-Szol Zrt. 

Az elmúlt hetekben a belvárosi fák
tövét új anyaggal töltötték fel, amely
esztétikai, biológiai és balesetvédelmi
szempontból is korszerűbb. A burkolat
műgyanta és kavics vagy kőzúzalék ke-
veréke, felülete kemény, jól járható, csú-
szásmentes, tartós, fagyálló és UV-sta-
bil. A víz számára teljesen átjárható: a
lehulló csapadékot az alépítménybe ve-
zeti, ahonnan az a talajba elszivárog, a
felfelé tartó talajpárát pedig átengedi.
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A Magyar Látszerész Szövetség
és az optikai szakma közös szer-
vezésében 2017 októberében is-
mét megrendezésre kerül a „Lá-
tás Hónapja” elnevezésű rendez-
vénysorozat, melynek keretében
Győrben, a Trend Optikákban, a
„Látás Hónapja” kampány kije-
lölt üzletében idén októberben is
jelentkezhetnek ingyenes látás -
ellenőrzésre és szaktanácsadás-
ra az érdeklődők. A program
2017. október 1-jétől október 31-
ig kerül megrendezésre. 

Miért született a program? Nagyidai-
né Kiss Györgyi, a Trend Optika opto-
metrista, kontaktológusa elmondta:
2008-ban indult, Európában is egye-
dülálló „Látás Hónapja” akciós kezde-
ményezés célja a rendszeres látásvizs-
gálaton való részvétel fontosságára
való figyelemfelhívás volt. Az orszá-
gos, és egységes megjelenéssel kí-
sért rendezvénysorozat iránti érdeklő-
dők rendkívül magas száma igazolta,
hogy az optikai piac szereplőinek egy-
séges fellépésével és közreműködé-
sével tehetünk a magyarországi látás-
kultúra fejlődéséért, és az éles látás
iránti igény kialakításáért. 

A program céljai: Világszintű felméré-
sek alapján az emberek több mint 50%-
ának lenne szüksége valamilyen látás-
korrekcióra, ezzel szemben Magyaror-
szágon közel 1,5 millióan még sosem
vettek részt szemvizsgálaton, pedig nem
látnak jól. Szeretnénk elérni, hogy az ez
évi országos kampány során ezek az em-
berek is felkeressék az akcióban részt ve-
vő Trend Optika üzletünket, látá-
suk felülvizsgálata céljából.
Míg napjainkban a rend-
szeres tüdőszűrésen
vagy fogorvosi kontroll-
vizsgálaton való részvé-
tel szükségessége már
mindenki által elfoga-
dott tény, ezzel szemben
látásunk és legfontosabb
érzékszervünk, a szemünk ál-
lapotával érdemtelenül keveset fog-
lalkozunk. Kevesen tudják, hogy a látás-
vizsgálat során nemcsak egy esetleg ké-
sőbb súlyossá váló szembetegségre, de
például a cukorbetegségre vagy akár a
magas vérnyomásra utaló jelek is felfe-
dezhetők. A gyakori fejfájás, rossz közér-
zet kiváltó oka sok esetben az éles látás
és a dioptriakorrekció hiánya, vagy a
nem megfelelő látásjavító eszköz viselé-
se. Szinte minden korosztály érintett,
mert az élet- és munkakörülmények vál-

Látás Hónapja — 2017 októberében, 
a TREND Optikákban!

tozásával egyre több embernek van
szüksége korrekcióra. Mindemellett az
éles látás egy olyan életminőséget befo-
lyásoló szükséglet és egyben lehetőség
is, melynek köszönhetően sikeresebbek
lehetünk a munka, a sport vagy tanulmá-
nyaink során, röviden: teljesebb életet él-
hetünk. Egy helyesen elkészített szem-
üveg vagy kontaktlencse nélkül elképzel-
hetetlen a jó közérzet, a pontos munka-
végzés, vagy akár a közlekedésben való
felelősségteljes részvétel, hiszen a világ
nem alkalmazkodik látásunkhoz. A
szemüveg egy „szükséges rossz” szem-
lélet szerencsére az elmúlt évek során so-
kat változott, mégis még mindig sokan
vannak azok, akik tudják, hogy nem lát-

nak jól, mégsem hordanak szemüveget
vagy kontaktlencsét. Első szemüvegvá-
sárlásunk előtt legtöbbünkben felmerülő
félelmeink miatt – mint pl. a szemüveg
hátrányosan befolyásolja megjelenésün-
ket, mit szól hozzá a környezetünk, szem-
üveget viselni kényelmetlenségekkel jár

– sokan döntenek úgy, hogy inkább
nem látnak jól. Napjainkban a

szemüveg egyszerű látásjavító
eszközből megjelenésünk
egyik legmarkánsabb kiegé-
szítőjévé vált, hiszen az ar-
cunkon viseljük, amit a sta-
tisztikák szerint elsőként a

legtöbben néznek meg. A
Trend Optika szemüvegkerete-

inek szín- és formaválasztéka ga-
rantálja, hogy megtaláljuk az egyénisé-
günkhöz, stílusunkhoz legjobban illő és
azt kiegészítő szemüveget. Szemüveget
viselni divat, amit az is bizonyít, hogy ritka
az a divattervező, aki ne foglalkozna
szemüvegkeret tervezésével. Amennyi-
ben a szemüveggel szemben támasztott
ellenérzéseinket nem tudjuk legyőzni, jó
megoldást jelenthet a kontaktlencse vi-
selése. A kontaktlencse ma már egy egy-
szerű, kényelmes hétköznapi dolog. Vá-
laszthatjuk állandó viseletre szemüveg

helyett, vagy csak alkalomszerűen spor-
toláshoz, vagy csak azért, mert szeret-
nénk időnként változtatni megjelenésün-
kön. Üzletünkben a nappali viseletű kon-
taktlencsék mellett ma már kaphatóak
akár 1 hónapig is folyamatosan, éjjel-
nappal hordható termékek, míg igé-
nyeink szerint találunk akár egynapos
viseletre való kontaktlencséket is. Az
akció további célja az előre gyártott
szemüveg viselésének veszélyeivel
kapcsolatos tájékoztatás. A szemüveg
egy, a saját adottságaink, fiziológiás jel-
lemzőink alapján készült eszköz, hiszen
a két szem távolsága páciensenként el-
térő, akárcsak a két szem dioptriaigénye.
Az előre gyártott egyen szemüvegek az

átlagos adatokat veszik figyelembe –
olyan ez, mintha abból kiindulva, hogy a
magyar férfi és női népesség együttes,
átlagos cipőmérete 40-es, mindenkinek
40-es, egyen cipőt ajánlanánk. Kezde-
ményezésünkkel szeretnénk elérni, hogy
azok az emberek, akiknek dioptriakorrek-
cióra van szükségük, a helyes korrekció-
jú, minőségi és szakszerűen elkészített
látásjavító eszközöket – szemüveget
vagy kontaktlencsét viseljenek. 

A program lényege: A „Látás Hónap-
ja” kampány által kínált szolgáltatás in-
gyenes látásellenőrzésből és szak ta -
nács  adásból áll. A kampány adta lehe-
tőségeken túl október hónapban a tel-
jes körű szemészeti vizsgálatot, szürke-
hályog- és glaucoma-szűrést is térítés-
mentesen végzik orvosaink – folytatta a
Trend Optika optometristája. 

Amennyiben úgy érzi, hogy látása
nem kielégítő, bármilyen problémája
akad a látásával, vagy csak egyszerű-
en kíváncsi, hogy milyen a látáséles-
sége, keresse fel a Trend Optika szak-
üzletét, ahol a legkorszerűbb géppark
használatával, szemész szakorvosok,
dipl. optometrista kontaktológusok,
látszerész mesterek állnak az Ön ren-
delkezésére. (x) 

A világ nem 
alkalmazkodik

látásunkhoz. 
Lásson tisztán

Ön is!  
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A szüret valóban ünnep volt, akár a nagybirtokokon,
akár a kisbirtokosok szőlőhegyein. A munkák végeztével
következtek az ünnepi felvonulások, szüreti
bálok. Ezeknek minden bizonnyal ókori

eredetük lehet, valószí-
nűleg a görög-római
kultúrkörbe vezet-
nek vissza bennün-
ket. Dionüszosz, il-
letve Bacchus kul-
tusza a keresz-
ténységben is to-
vább élt, igaz, lé-
nyegesen szoli-
dabb formában.

Erre utalnak a felcicomázott lovas
kocsik, a maskarába öltözött lányok-
fiúk felvonulása, és sok helyen Euró-
pában és Magyarországon feltűnik Bac-
chus is, mint szobor vagy beöltöztetett sze-
mély. Tokaj környékén, a szüreti felvonulásokon Bac-
chust például „Baksus" néven, magyaros öltözetben,
hordóra ültetve hordozták végig az utcán. Szűkebb
pátriánkban, Győr környékén, a szüreti felvonulásokon
a lányok fiúnak, a fiúk lánynak öltöznek, az utcán min-
denfelé, maskarás fiatalok korommal kenik be az arra
járó, mit sem sejtő járókelők arcát.

A felvonulásból nem maradhatott el egy kisebb ze-
nekar sem, hogy a talpalávaló se hiányozzon. A mene-
tet gyakran vezette fel egy hosszú rúdra felakasztott,
szőlőből készített, hatalmas fonat, amely egyértelműen
bibliai utalás, s a bőséget, jólétet szimbolizálta. A tör-
ténet lényege, hogy a Kánaán felé közeledő zsidók kö-
vetei, rudakra aggatott óriási szőlőfürtöket vittek Mó-
zes elé, ezzel is bizonyítva, termékeny területre értek.

A szüreti felvonulást és az egész szüreti idő-
szakot szüreti bál zárta le, amely mél-
tóképp fejezte ki a nép életszeretetét,

élni akarását. A korábban említett szőlőfonatokat a
bálban ügyes „tolvajok" dézsmálták, illő volt ugyanis

a kedvesnek néhány szemet a kiállított füzér-
ből megszerezni. Ha az illető lebukott

és észrevették, zálogot fizetett, sok
helyen pedig vicces feladatokat

kellett teljesítenie.
Hasonlóan vidáman teltek a

tehetősebb gazdák szőlőszü-
retei. Az uradalmi szőlők-
ben, később a híres embe -
rek, írók, költők, politikusok
szőlőiben hagyománnyá vál-
tak a szüreti összejövetelek,
ahol a sok dolgos kéz igénye
inkább csak ürügy volt a vi-

dám, de néha nagy horderejű
közéleti találkozók megrendezé-

sére. A Balaton mellett, a főváros
környékén gyakoriak voltak az efféle

mulatságok. Híresek voltak például Jókai Mór,
Fáy András és Blaha Lujza szüreti találkozói, ahol
a kor nagyjai gyűltek össze, akár több napon ke-
resztül is, és természetesen zenével, tánccal, la-
komákkal és kötetlen beszélgetésekkel múlatták
az időt.

llyen lehetett Fáy András fóti közéleti szüreti
mulatsága is 1842. október 5-én, amikor a ran-
gos vendégek sorában feltűnt a Győrből érkező
Jedlik Ányos is, aki ekkor mutatta be a neves kö-
zönségnek a szénsavas szódavízzel készült bor-
elegyét, amit saját találmányával, a szódásszifon-
nal frissen készített. Fontos nap ez a magyar ital-
kultúra színes, történelmi lapjain, hiszen a spric-
cernek nevezett italt a kóstolás után, a sarokban

üldögélő, híres, borértő költő,  Vörösmarty
Mihály, hirtelen ötlettől vezérelve,

elnevezett fröccsnek.

Lassan célegyenesbe fordul az idei szüret, amely reményeink szerint ismét remek bo-
rokat hoz majd. Az egész éves munka gyümölcse végre beérik, s a szüret egyfajta ün-
nep is, mint ahogy minden korban, minden szőlőtermő helyen az volt az ókor óta.

NAGY RÓBERT
gyor@borhalo.com

Lisicza Primôr Rosé 2017

KURUCZ KINGA
gyor@borhalo.com

Már nagyon vártuk Lisiczáék új primőr roséját, amely rendkívül gyorsan, már szeptemberben pa-
lackba került. A nero szőlőből készült friss rosé nem hazudtolja meg magát, parfümös, ropogós
igazi illatbomba ízében pedig megtaláljuk a nero szőlőre jellemző vadságot, az erdei bogyós gyü-
mölcsök ízvilágát. Ez a bor is jelzi számunkra, hogy nyakunkon a 2017-es évjárat, amely ha minden
jól megy, remek borokkal fog elkényeztetni bennünket. 

1.790 Ft/
1,5 l magnum palack
1.193 Ft/liter

Mulatozással zárul a szüret

A bor
kismértékben

gyógyszer, 
nagymértékben

orvosság

A szümphozion manapság tudományos
kifejezés, az egyes tudományokban szer-
vezett komoly beszélgetéseket, tanács-
kozásokat jelenti. Az ókori görögöknél
ezek a fiatal férfiak kedvelt összejövete-
lei voltak, amelyek lényegében borivásra
szakosodott, lerészegedést eredménye-
ző „házibulik” voltak. A házigazda töl-
tötte be a legfontosabb szerepet, mivel
tőle függött, hogy milyen arányban ke-
verjék a borokat vízzel. Ha a cél a gyors
mámor elérése volt, nemigen került a ke-
verőedénybe víz, ha sokáig tartott az
összejövetel, inkább vizezték a borokat.
A házigazda az első kortyot a földre löty-
tyintette és felajánlotta az isteneknek,
főként természetesen a bor és mámor
kedvelt istenének, Dionüszosznak. Az
ezután elkezdődő ivászat és lakoma,
amelyeket gyakran zenészek és táncos-
nők is kísértek, inkább egyfajta borgő-
zös orgiára emlékeztetett, nem pedig a
szimpózium mai értelemben vett tudo-
mányos tanácskozásaira.

Tudta?
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HORVÁTH BENCE
horvath.bence@borhalo.com

SAMU ATTILA
samu.attila@borhalo.com

A Csobánc környé-
ki kistermelők ösz-
szefogásából ké-
szült fehér házasí-
tás igazi különle-
gesség. A kis tölgy-
fa hordós érlelés-
nek köszönhetően,
ez a 2015-ös re-
mek évből szárma-
zó bor nagyon szép érlelési ízeket
és illatokat produkál. Az egykori
vulkánok lankáin termett szőlők
alap ízeihez komoly ásványosság tár-
sul, ezt a mineralitást az érlelés még
jobban közel hozza, és a borban
megtalálható szép, harmonikus,
hosszú ízlecsengésű cuvée-t ered-
ményeztek. A borban jelen van a
furmint, szürkebarát, rajnai rizling,
chardonnay, olaszrizling, a mosta-
nában elterjedő vulcanus és az újvi-
lági termelőktől ismert chenin blanc
is, amelyek különleges fűszerként
viselkednek, és egy kicsit mézes íz-
világot ad a bornak. Igazi nagy-
ágyú! Érdemes kipróbálni. 

SZTANITY SZILÁRD
sztanity.szilard@borhalo.com

Csobánci
Bormanufaktúra

Fehér Cuvée 

A nyár végi, ősz eleji időszak mindenképpen a legderűsebb pillanatok okozója
az évben. A természeti jelenségek visszafogottan játszanak egymással, a szél
a fákkal, a nap szelíd fénye a levelekkel. A kora őszi napsütés példázza szá-
munkra azt a belső méltóságot, amellyel nekünk is egymásra kellene néznünk.
Azt érezzük gyakran: most pont jó.

1.690 Ft/
1,5 l magnum palack

1.127 Ft/liter

Mostanra elfogyott a szódánk, végre
jöhet már valami lágy, fűszeres vörösbor,
ami könnyen, játékosan szól hozzánk,
mint a szekszárdi veres. Már a neve is
megkapó, Kosztolányi talán csak azért
nem vette fel a tíz legszebb magyar szó
(láng, gyöngy, anya, ősz, szűz, kard,
csók, vér, szív, sír) közé, mert Babits ott
született. A tengerentúli borbemutató-
kon is felcsigázva kóstolgatják az itteni
bort, hiszen az angol frazeológiában a
szekszárdi: Szex R. D., vagyis Szex Rea-
search and Development (Szex Kutatás-
Fejlesztés) jelentésben híresült el. A szek-
szárdi mesterek a kékszőlőket részesítik
előnyben, ezekből is főképp a lágyabb,
zamatos, összetett savstruktúrájú, keve-
sebb tanninnal rendelkező kadarkát,
kékfrankost (581 ha), de jelentős meny-
nyiségű zweigelt, merlót, és cabernet
franc, és sauvignon is terem. Szekszár-
don reneszánszát éli a kadarka fajta,
mely még a törökök elől menekülő szer-

Ôszi borkaland — Szekszárd

bektől került hozzájuk. A Balkán érzé-
keny és fűszeres követe egyre inkább hó-
dít a borértők körében, de nagy kihívá-
sok elé állítja a borászokat. Babits úgy
fogalmazta meg a kadarka lényegét,
hogy: „Oly mézes-forró s drágán töppe-
dő, Mint szenvedélyes szerető vad ajka."
A borvidék talajadottságai egyébként
kedveznek a kevésbé testes fajtáknak,
hiszen alacsony mésztartalmú lösz- és
vályogtalaj jellemzi a Szekszárd környéki

Miről lehet megállapítani egy
bor minőségét vásárlás előtt?
Sokan az alkoholfokot nézik, hi-
szen ez az egyetlen egzakt adat
a címkén. Nincs igazuk.

A bor minőségét meghatározó ténye-
zők között számon tartjuk a szőlőfajtát, a
termőhelyet, az évjáratot, a borkészítés
technológiáját és még pár hasonló dolgot.
Az alkoholfok éppenséggel nincs közöt-
tük. Az alkoholtartalom ezek szerint mit
se számít? Valami jelentősége azért csak
van… A Kaliforniai Egyetem kutatása sze-
rint az 1992 és 2009 közötti évjáratok ese-
tében a világban termelt borok átlagos
szesztartalma 13,56 térfogatszázalék volt,
Magyarországon ez a szám az éghajlati,
fajta- és technológiai adottságok miatt va-
lamivel kisebb, az átlag valahol 12-13 szá-

Boros tévhitek: Az alkoholfok mutatja a minôséget?

Ahogy közelednek a hideg esték, egyre bátrabban nyúlunk újra a
vörösborokhoz, amelyek közül érdemes kipróbálni a Twickel Szőlőbirtok Holdfogyat-
kozás Cuvée-jét. A kiválónak számító 2012-es évjáratból egy merlot, cabernet franc, pinot noir
házasítás készült, amelyet szépen megfűszerez a környék jellegzetes kadarkája is. A szekszárdi lankákra
jellemző bársonyosság, elegancia és kellő gyümölcsösség szépen párosul a 14 hónapos tölgyfa hordós
erjedés vaníliás, csokoládés ízjegyével, és teszi ezt a bort igazán komplex, jó ivású, különleges itallá.
Akik most kóstolják, azoknak igazi őszi élmény, akik pedig már ismerik, a nyári kihagyás után érdemes
újra kóstolniuk, hiszen a bor a palackban az elmúlt hónapok alatt csak tovább nemesedett. 

2.490 Ft/
1,5 l magnum palack
1.660 Ft/liter

Twickel Pincészet — Holdfogyatkozás

dombokat. A vörösborok magasabb sav-
tartalmát, potenciálját hosszabb héjon
erjesztéssel tudják biztosítani. Szerencsé-
re Szekszárdon is a hosszú távú sikerben
bíznak, és drasztikus hozamkorlátozás-
sal próbálnak az átlagos minőség fölé
menni. A szekszádi borászok közül ezt
az elvet képviseli Takler Ferenc, Mészá-
ros Pál, Heimann Zoltán, Dúzsi Tamás,
Vida Péter és a Tringa Pincészet is.

Ha szekszárdi borral randevúzunk,
gondoljuk meg Hamvas Béla szavait kor-
tyolgatás közben: „A szekszárdi kifeje-
zetten nőbor, éspedig leginkább hu-
szonhét-huszonnyolc éves asszonyhoz
hasonlítanám, erejének és szépségének
teljében, szerelmi tudásának csúcspont-
ján, tökéletesen felszabadulva, de bámu-
latra méltó ízléssel és elképzelhetetlen,
édes tűzzel. A szekszárdi a lakodalom
bora. Ez emeli át a menyasszonyt a há-
zasságba. A merő tiszta Venus-bor."
Cheers!

zalék között van. Ehhez képest beszélünk
tehát alacsony vagy magas alkoholtarta-
lomról.

Ha alacsony... A minőséginek tekin-
tett borok természetes alkoholtartalmá-
nak alsó határa 9 százalék, de azért nem
bízunk különösebben egy 9 százalékos
alkoholtartalmú borban, ugye? Van is
ennek alapja. Nyilván mindig volt – és
lesz is –, aki az alkohol miatt issza a bort,
de maradjunk annál az esetnél, amikor
az ízélmény miatt fogyasztjuk. Ehhez el-
vileg nem szükséges magas alkoholfok.
Ha viszont egy bornak kicsi az alkohol-
tartalma, könnyen eredhet abból, hogy
az alapanyagául szolgáló szőlő nem volt
elég érett. Ilyenkor nemcsak a cukor a
kevés a termésben, az ízanyagok sem
fejlődtek ki megfelelően. Nemcsak a má-
mor marad el, hanem az ízélmény is. Ki-

vételek persze akadnak. Bizonyos szőlő-
fajták genetikailag úgy vannak progra-
mozva, hogy a teljesen érett termésük
sem lesz túl édes. Ne lepődjünk meg, ha
alacsony alkoholtartalmú Irsai Olivért,
kövidinkát, rizlingszilvánit vagy kadarkát
látunk. Ezeknél a fajtáknál ez normális.

(folytatjuk)
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Mert a pohár kéknyelű mel-
lett Szarka Gyula, a Ghymes
együttes alapítója mesél. Szü-
ret után van, a préselésen is túl,
az olaszrizling hordóban várja
a zajos erjedést, ráérünk tehát
beszélgetni arról, hogyan kö-
tött ki a Kossuth-díjas művész
hajója a vízpart helyett egy ki-
csit feljebb, Hegymagason, a
szőlő és a bor mellett. 

„Mindig borivó ember voltam, de iga-
zán 20 évvel ezelőtt, egy portugál turné
után kezdtem el érdeklődni a borok
iránt, s azután már tudatosan figyeltem
a hordók és palackok tartalmát utazása-
im során. Családommal gyakran jártunk
felvidéki lakhelyünkről a Balatonra, és
mindig vágytunk arra, hogy ha egyszer
úgy alakul, vegyünk itt egy kis házat.” 

És úgy alakult. A ház mellett pedig pin-
ce is volt, ráadásul nagyobb, mint amire
Szarka Gyula először gondolt, s fel is kel-
lett újítani. Nem volt rest, belekezdett.
Megújult a boltíves pince, fölé pedig – el-
sősorban statikai okok miatt – vendégház
épült. Ennek már tíz éve, ahogy annak is,
hogy Szarka Gyula a zeneszerzés mellett
egy másik alkotói tevékenységbe is bele-
fogott, s borászkodni kezdett. 

„Mindig érdekelt, hogyan jönnek létre
a dolgok, így eszembe sem jutott, hogy
mondjuk borászt vegyek fel. Az alkotás

öröme ambicionált. Végigkóstoltam a kör-
nyező pincészetek tételeit, és feltett szán-
dékom lett, hogy én is megpróbáljam. Be-
lekezdtem, aztán időközben rájöttem,
hogy nem kell varázslónak lenni, hiszen itt
olyan az éghajlat, a talaj, illetve a terroir
egyéb adottságai, hogy ha valaki nem nyúl
bele a természet dolgába különböző vegy-
szerekkel, akkor csodát ad maga a hely.”

Szarka Gyula a hagyományos borké-
szítés híve, szemben az acéltartályos, re-
duktív technológiával.

„Hozzám közelebb állnak az oxidatív
borok, így nálam az erjedés és az érlelés
is a hordóban történik. Minél nagyobb a
hordó, annál tovább tudja az ember érlel-
ni benne a bort. Tapasztalataim szerint a
badacsonyi borok 3-4 év után hozzák ki
igazi, karakteres ízüket. Persze ehhez
megfelelő beltartalom kell, hiszen a fahor-
dó azokat a borokat szereti, amelyeknek
jók a kondíciói, megfelelő a sav-, illetve az
alkoholtartalmuk.”

Szarka Gyula, akárcsak a zenében, itt
is a harmóniára törekszik. Úgy véli, a fo-
gyasztónak nem az a fontos, hogy tudja
az adott tétel paramétereit, hanem,
hogy harmóniát érezzen, amikor kóstol. 

Csak annyi bort készít, amennyit át
tud látni, így 2-3 ezer palackot tölt meg,
amelyek néhány vinotékában is kapha-
tók. Fajták tekintetében is a hagyo-
mányt követi, és leginkább a borvidékre

Akik jártak már a Szent György-hegyen, azt mondják, biztosan visszatérnek még oda. A Balaton-felvi-
dék Tapolcai-medencében fekvő magányos tanúja fél szemével a nagy vizet kémleli, fél szemmel pedig
a szigligeti várra kacsint. Bazaltorgonái nem muzsikálnak, csendben hallgatják a szőlőültetvények kö-
zött őrködő pince gazdájának zenéjét s meséjét.

WURMBRANDT
ANDRÁS

jellemző fehér szőlőkkel, az olaszrizling-
gel, a kéknyelűvel és a szürkebaráttal
foglalkozik. De hárslevelűt is palackozott
már, idén pedig az ezerjó és a bouvier
keresztezéséből származó zeusból is ké-
szít bort. 

Kísérletező típus, szíve-
sen házasítja az egyes faj-
tákat, ennek eredménye a
most palackba kerülő, fe-
le-fele arányban olaszriz-
linget és kéknyelűt tartal-
mazó Duett. 

„Nagy a gyanúm, hogy
ez az egyik legjobb borom,
egy évig érlelődött. Sajnos
csak 400 palackkal készült
belőle, de több éves poten-
ciált látok benne. Mindkét
fajtát nagyon kedvelem
egyébként, de alapvetően olaszrizling-ra-
jongó vagyok, hiszen napi borivásra is al-
kalmas, és különleges nagy borokat is le-
het belőle készíteni.”

A piac és a trendek egyébként nem
befolyásolják. Úgy véli, a manapság di-
vatos illatos, gyümölcsös reduktív borok-
ra szükség van, de ha az embernek van
rá módja, ideje, érzékenysége, akkor vé-
gül az oxidatív boroknál fog kikötni. 

A Kisangyalom, a Szarkabarát és a
többiek a hegymagasi pince borvacsorá-
in is megkóstolhatók, ahol legtöbbször
maga Szarka Gyula mutatja be borait az
érdeklődőknek, akik sokszor másnapra,
sőt harmadnapra is maradnak, hogy él-
vezzék a borok és a szabadság ízét
Szent György-hegy bazaltorgonái alatt. 

„Leginkább azt szeretem, hogy miután
elkészítettem a bort, felöltöztetem, rára-
kom a címkét és kirakom az asztalra. Ez
egy gyönyörű dolog, ha nem adnám el, az
sem számítana. Mindig misztikus volt ne-
kem kicsit a pince hangulata, és az, hogy
van egy saját borom, ez sokkal emberkö-
zelibb, mintha boltban vennék valamit,
hisz ebben talán benne vagyok én is.”

A hónap borászata: Szarka Gyula Pincéje

Hordóban erjedt csodák Hegymagasról
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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

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

KARÁCSONYOZZON ÚJ LAKÁSÁ -
BAN! UTOLSÓ LAKÁS! Győr-Révfalu
határán, Vízivárosban újonnan épülő
társasházban eladó ez a 67 nm-es, nap-
pali +  kétszobás lakás, mely a második
emeleten található. A nappalihoz 7 nm-
es terasz kapcsolódik.

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

Győrú j fa lu
csendes, új
építésű részén
kínálom el-
adásra ezt a

minden igényt kielégítő ikerházat. A ház
saroktelken kerül felépítésre, közös faluk
nincs. A 80 nm-es házhoz tartozó telek-
rész 350 nm. Elosztása: nagyobb csalá-
dok számára is ideális választás lehet,
mert a nagyméretű, amerikai konyhás
nappali mellett kialakításra került 3 há-
lószoba. A nappalihoz 12 nm terasz is
kapcsolódik.

Ár: 24,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

OTTHON, ÉDES OTTHON! Győrújba-
ráton, a Vadpipacs utcában épül ez a
78 nm-es családi ház. Elosztása: 3 szo-
ba + nappali, ezért kiváló családok ré-
szére is.

Ár: 27,5 M Ft.
Búza Tímea: +36-70/425-5590

MOST AJÁN-
DÉK 500.000 Ft
értékű KONY-
H A B Ú T O R -
UTALVÁNY-
NYAL október

31-ig! Nádorvárosban, a Belváros szé-
lén 6 lakásos + 1 üzlethelyiségből álló
liftes társasház épül. Ez az 1. emeleti la-
kás 64 nm alapterületű, 3,4 nm-es, fe-
dett erkély tartozik hozzá és keleti tájo-
lású. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 2 szoba, tárolószobával, de a vá-
laszfalakon még változtathat.

Ár: 27,6 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

KIZÁRÓLAG NÁLUNK! Győr-Kisbá-
csán, a Pacsirta lakóparkban, 15 laká sos,
új építésű társasházban 27–61 nm-es la-
kások eladók. Ez a 42,12 nm-es lakás a
földszinten található, melyhez 8,26
nm-es terasz tartozik. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali + 1 szoba.

Ár: 13,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

KARÁCSONYOZZON
ITT! UTOLSÓ 4 LA-
KÁS! MOST AJÁN-
DÉKKAL! Szabadhe-

gyi, 82 nm-es lakás a második emeleten
található, elosztása miatt kiváló választás
lehet nagyobb családok számára is, hi-
szen az amerikai konyhás nappali mellett
kialakításra kerül 2 hálószoba, de igény
esetén még egy hálószoba kialakítható! A
lakás egyediségét a nappaliból megköze-
líthető, örök panorámával rendelkező 19
nm-es erkély adja, melyről gyönyörű ki-
látás nyílik Győr városára.

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

Győr-Ménfő-
csanak új la-
kóparkjában
kínálom el-
adásra ezt az
i k e r h á z a t .

Alapterülete 90 nm, melyhez kb. 390 nm
saját telek rész tartozik. Elosztása miatt
nagyobb családok számára is ideális le-
het, mert a 3 szoba mellett tágas nappali
és egyéb helyiségek is kialakításra kerül-
tek. A házhoz  terasz kapcsolódik. Az in-
gatlan  saroktelekre épül, ezért nincs
szolgalmi út, nincs közös fal!

Ár: 26,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

BEM TÉRNÉL BOM-
BA ÁRON! AZON-
NAL KÖLTÖZHETŐ!
Győr-Nádorváros ked-
velt utcájában kínálom

eladásra ezt a 60 nm-es, földszinti, nagy
teraszos (10 nm), újszerű lakást, 5 laká -
sos társasházban. A társasház 2010-ben
épült, a lakás elosztása: amerikai kony-
hás nappali + 2 hálószoba. A konyhában
beépített gépek (főzőlap, sütő, mikro, mo-
sogatógép, páraelszívó, hűtő) található. A
nyílászárók műanyagok, redőnnyel, szú-
nyoghálóval felszereltek.

Ár: 26,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Szabadhegy elején, csendes zsák-
utcában épül ez a 9 lakásos társasház
2018 tavaszi átadással. Ez a földszinti
lakás 68,93 nm területű, 11,8 nm terasz
tartozik hozzá. Elosztása: nappali + 2
szoba. Belső udvari elhelyezkedésű és
K–Ny-i tájolású.

Ár: 25,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Révfalu kedvelt utcájában eladó ez az
új építésű, 41 nm-es, tetőtéri lakás. A
lakáshoz 4,78 nm-es erkély kapcsoló-
dik. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 1 szoba. A 20 lakásos liftes tár-
sasházban 38 nm és 57 nm közötti la-
kások kerültek kialakításra.

Ár: 15,4 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

KIZÁRÓLAG
N Á L U N K !
MOST AJÁN-
D É K U T A L -
VÁNY! Mén-
főcsanak ked-
velt részén, új

építésű, 15 lakásos társasházban 50 –
75 nm-ig lakások eladók.  Ez a lakás az
emeleten található, 50,33 nm-es, mely-
hez 5,2 nm-es erkély tartozik. A ház 30
cm-es téglából, 12 cm-es külső szigete-
léssel, 3 rétegű műanyag nyílászárók-
kal épül.

Ár: 15,4 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

MOST WELL-
NESS HÉTVÉ-
GÉT ADUNK
AJÁNDÉKBA!
Győrújfalun, új

építésű, 67 nm-es, második emeleti,
nappali + 2 szobás lakás eladó, 15 nm-
es terasszal. A liftes ház 30-as téglából
épül, amely 15 cm szigetelést kap. 3 ré-
tegű műanyag nyílászárók kerülnek be-
építésre. Fűtését központi kazán bizto-
sítja, lakásonként egyedi mérőórákkal,
padlófűtéssel. BOMBA ÁR! 10 + 10-ES
CSOK-RA IS!

Ár: 21,2 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győrben, Jancsifalu és
Nádorváros határán el-
adó egy háromszobás,
75 nm-es, téglaépítésű
társasházi lakás 6 nm er-
kéllyel. Frissen felújított
és  gyorsan birtokba ve-
hető.  A nyugodt, békés

lakóközösségű ingatlan belső, zárt ud-
varral rendelkezik, ahol a személygép-
kocsik parkolása is megoldott. Továbbá
6 nm saját tároló áll az új tulajdonosok
rendelkezésére.  Fűtése házközponti, a
meleg vizet saját gázkazán biztosítja.

Ár: 18,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr déli határán, Kismegyeren új,
modern kialakítású lakóparkban társas-
házi lakások eladók. Ez a 44 nm-es, er-
kélyes lakás a második emeleten talál-
ható. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 1 hálószoba. A lakáshoz 8,9 nm-
es erkély kapcsolódik.

Ár: 15,3 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban (Szitásdomb), 42 nm-es, első eme-
leti, erkélyes, amerikai konyhás nappa-
li + 1 szobás, új építésű lakás eladó. A
társasház 30 cm-es téglafalazattal, 15
cm hőszigeteléssel épül. A nyílászárók
3 rétegű üvegezésűek.

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

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

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

KÖZLEMÉNY KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfej-
lesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció vagy önkor mányzat/
rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások és partnerségi
egyeztetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési
eszközök módosítását, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy a honla-
pot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

Településfejlesztési Főosztály lakossági fórumot tart:

A lakossági fórum időpontja: 2017. október 16. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán,
a www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés alatt „A
partnerségi egyeztetés általános tudnivalói” címszóban foglaltakat megis-
merni szíveskedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabá-
lyok tekintetében).

Minden módosítás a város internetes oldalán, a fent leírt helyeken elér-
hető vagy személyesen a Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban,
a 231-es szobában megtekinthető. A megjelenés napjától javaslatok, ész-
revételek írásban tehetők, a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy az
ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

A lakossági fórum témái:
1) Teljes eljárás – előzetes tájékoztatási szakasz:

TSZTM, SZTM 2017-061 Győr, Marcalváros II, „Kiserdő” területének
rendezési tervi felülvizsgálata

TSZTM, SZTM 2017-063 Győr, Adyváros, 04376 sz.
és 04399 sz. zöldterületek övezete,
közösségi intézmény elhelyezése

2)  Egyszerűsített eljárás – véleményezés:

SZTM 2017-035 Győr-Révfalu, Dózsa Gy. rakpart 01111* sz.
övezet egyedi előírása

SZTM 2017-042 Győr-Ménfőcsanak, csarnok oldalkert
csökkentése

SZTM 2017-043 Győr- Ménfőcsanak, Halomdomb
építménymagasság csökkentése

SZTM 2017--045 Győr-Belváros, 01446 sz. övezet
módosítása 

SZTM 2017-054 Győr-Adyváros, Kórház parkolólemez
szabályozása

SZTM 2017-055 Győr-Adyváros, Mentőállomás
szabályozása

SZTM 2017-056 Győr-Bácsa, 04610 sz. övezet Lke helyett
Lk övezetbe sorolása

TSZTM, SZTM 2017-060 Győr-Nádorváros, 4291/153 hrsz.-ú
ingatlan telek kiegészítésének szabályozási
tervi megalapozása

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a
www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt folyama-
tosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy
a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

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

1) teljes eljárás, előzetes tájékoztatási szakasz
TSZTM, SZTM 2017-061 Győr – Marcalváros II, „Kiserdő” területének rendezési tervi felülvizsgálata
TSZTM, SZTM 2017-063 Győr, Adyváros, 04376 és 04399 sz. zöldterületek övezete,

közösségi intézmény elhelyezése

településrendezési eszköztervezet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési straté-
giáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 37.§ szerinti elő-
zetes tájékoztatási tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2017. szeptember 29-től  október 20-
ig a város internetes oldalán: a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások cím-
szó alatt vagy személyesen, a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 232-es szobában.

A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy a
szabo.lilla@gyor-ph.hu e-mail címen.

2) egyszerűsített_véleményezés
SZTM 2017-042 Győr-Ménfőcsanak, csarnok oldalkert csökkentése
SZTM 2017-043 Győr-Ménfőcsanak, Halomdomb építménymagasság csökkentése
SZTM 2017-054 Győr-Adyváros, Kórház parkolólemez szabályozása
SZTM 2017-055 Győr-Adyváros, Mentőállomás szabályozása
SZTM 2017-056 Győr-Bácsa, 04610 sz. övezet Lke helyett Lk övezetbe sorolása

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

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: 2017. szeptember 28-tól október 15-ig. 

4) Állami főépítészi partnerségi egyeztetés
SZTM 2017-062 Győr, 00680 sz. övezet szabályozási vonal és övezethatár-korrekció
SZTM 2017-064 Győr, Tatai út 00565 sz. övezet szabályozási vonal és övezethatár-korrekció

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stra-
tégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről
szóló 314/2012. (XI.8.) Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 42/A.§ sze-
rinti Állami főépítészi eljárási partnerségi egyeztetés tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők:
állami főépítészi eljárásban: 2017. szeptember 25-től október 6-ig. valamint, 

SZTM 2017-065 Győr-Sziget, Bercsényi liget 56–61. telekhatár-korrekció

A rendezésiterv-módosítási anyag megtekinthető: állami főépítészi eljárásban: 2017. október 4-től október 13-ig. 

Minden módosítás megtekinthetŐ: A város internetes oldalán, a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-mó-
dosítási eljárások címszó alatt vagy személyesen, a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231-es szobában.
A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-
ph.hu e-mail címen.
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PR-CIKK  HIRDETÉS

Karikagyűrűk, szemkápráztató tortacsodák, gyö-
nyörű menyasszonyi csokrok és esküvői dekoráci-
ók, fotográfusok, ceremóniamesterek, éttermek,
zenekarok, dj-k, az elmaradhatatlan vőlegény- és
menyasszonyi ruhák és mindazon fontos hozzáva-
lók, melyek nélkül elképzelhetetlen egy esküvő,
megtalálhatóak lesznek majd a kiállításon.

A rendezvényre a belépés ingyenes. A helyszí-
nen regisztráló jegyespárok hasznos esküvői aján-
dékot kapnak, és a rendezvény zárásaként nyere-
ménysorsoláson vesznek részt, ahol értékes nyere-
ményekkel gazdagodhatnak.

A fődíj a rendezvény főtámogatója, az Újvilág Ék-
szer-Óra jóvoltából egy 150 ezer forintos karikagyű-
rű-vásárlási utalvány.

Kisorsolnak még a Feil Diamond felajánlásaként
összesen négy darab, egyenként 25 ezer forint értékű
gyémánt ajándékcsomagot, a Hypoxi Fit Body Stúdió

A szezon elsô kiállítása várja jövô hét végén
az esküvôjükre készülô párokat

OKTÓBER 14–15-ÉN, A DUNA CENTERBEN 2.700 NM-EN, SZÁMOS KIÁLLÍTÓVAL
ÉS VÁLTOZATOS PROGRAMOKKAL NYÍLIK MEG A GYŐRI ESKÜVŐ KIÁLLÍTÁS

KIÁLLÍTÓK
Alkalmi öltözet • Viktória Divat • Anyakönyvi Hiva-
tal • Anyakönyvi Hivatal Győr • Autóbérlés esküvőre
• Cadillac-bérlés esküvőre • Limuzin-bérlés esküvőre
Catering • CulinArt Esküvőpark • Cukrászat, édes-
ség • Csokimámor csokiszökőkút és gyümölcspálma
• Erika Pékség és Cukrászat • Mézes Zserbó Cukrászda
• TORTA és KARAMELL by Lengyel József • Dekorá-
ció, székszoknya • Art is Love Photo and Desing •
Balloon Design • Borbély Esküvőszervezés és Dekor •
Dea Dekor • DecoRosa • Eszti Dekor • Happiness Wed-
ding Design • Party Design Dekoráció • Pyll fotókeret •
Ékszer • FEIL Gyémántgyűrű Manufaktúra • Juta Óra-
Ékszer • Pálmay Ékszer • Újvilág Ékszer-Óra • Érdek-
védelem • Fogyasztói és Betegjogi Érdekvédelmi Szö-
vetség • Esküvői magazin • Igen-Igen, az esküvőm-
agazin • Esküvői meghívók • Esküvőnyomda • Mó-
vár Print • Szuper Meghívók • Esküvőszervezés • Bor-
bély Esküvőszervezés és Dekor • Étterem, rendez-
vényhelyszín • Achilles Park Étterem • Amstel Hattyú
Fogadó • Aranyhal Étterem • Bon Appetit • CulinArt Es-
küvőpark • Dönci Csárda • Dudits Kastély Sobor • Hotel
Famulus • Hotel Rába – Belga Étterem és Söröző • Ho-
tel Konferencia • Kont Étterem • Land Plan Hotel • Or-
chidea Hotel**** Lipót • Panoráma Birtok  • Platán Ét-
terem, Dunaremete • Rétespajta és Apartmanház • Ré-
vész Hotel, Étterem és Rosa Spa • Zöldfa Étterem • Fo-
tó, videó, film • Adács Tamás Photography • ANRE
WEDDING • Art is Love Fotó and Design • Art is Love
Photo & Desing • All that makes you happy • CSD Fotó
• Erdélyi Ákos Fotográfus • Jenei Gábor fotós • Kantó
Géza, zene-fotó-videó • Kovács Imre Fényképész • Mo-
mentsfilm Stúdió • Moór Dávid Fényképész • Müller
Viktor Fényképész • Orosz Sándor fotográfus • Ó. Varga
Zsolt fényképész • Reuplan Video Stúdió • Szeitz Deni-
sza fotós • Frizura, smink, parfüm, szépségápo-
lás •  Dubai parfüm • Profi menyasszonyi smink – Fe-
jes-Tóth Judit sminkmester • Hypoxi Fit Body Alakfor-
máló Stúdió • Elite sminkstúdió • Menyasszonyi di-
vat • Annamária Szalon • Araperla Szalon • Exclusive
Szalon, Tatabánya • Éva szalon • Mary’s Esküvői Ruha
Szalon • Mooira • Rubinszalon, Kapuvár • Sisi Esküvői
Ruhaszalon és Rendezvényszervező Iroda • Viktória di-
vat • Nászút, utazási iroda • Check-In Travel • Ott-
honteremtés • Dream Home Team Kft. Rendezvény
• Jegyesek bálja • Szállás • Achilles Park • Amstel
Hattyú Fogadó • Dudits Kastély Sobor • Hotel Rába •
Hotel Konferencia • Kont Étterem és Panzió • Land Plan
Hotel • Orchidea Hotel**** Lipót • Panoráma Birtok •
Révész Hotel  • Virág, dekoráció • Aphrodite Virág-
szalon • Dea Dekor • Fekete Tulipán Virágüzlet • Vőfély,
ceremóniamester, szertartásvezető • Cere mó -
nia mesterek • Csabi – Zene – Vőfély • Csilla Style Ce-
remony • Egyedi szertartások • Gercsó Gáborné Szücs
Éva szertartásvezető • Kantó Géza • Orosz Sándor ce-
remóniamester • Vőlegénydivat • Carlo Benetti, Exo-
tic Fashion • Lachmann – Árkád Győr • Viktória Divat •
Zeneszolgáltatás • Csabi – Zene – Vőfély • Futó
Band • Jolly Joker együttes • Orosz Sándor DJ • Tánc-
tanítás esküvőre • GyőrTánc, Esküvői tánctanítás

felajánlásaként két darab 12 alkalmas trainer bérletet,
és a sárvári Spirit Hotel jóvoltából egy két főre, két éj-
szakára szóló ajándékutalványt. (x)

SZÍNPADI PROGRAMOK
SZOMBATON ÉS VASÁRNAP:
10.30 Futó Band zenekar bemutatkozása
11.00 Menyasszonyi ruha bemutató
11.30 Nyitótánc-bemutató – Molnár Enikő
12.00 Alkalmi ruha bemutató

14.30 Futó Band zenekar bemutatkozása
15.00 Menyasszonyi ruha bemutató
15.30 Nyitótánc-bemutató – Molnár Enikő
16.00 Alkalmi ruha bemutató

Fotó: Orosz Sándor
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ÉRTÉKESÍTÉSI HIRDETMÉNY

A Gyôr, Bem tér 9/A (hrsz: 3826) ingatlan
PADLÁSTERÉT A TÁRSASHÁZ ÉRTÉKESÍTÉSRE KÍNÁLJA.

További információ a társasház kezelôjétôl kérhetô: info@ahaus.hu

szerző: kaszás kornél
fotó: marcali gábor

Az optimizmus egyes kutatók
szerint azt jelenti, hogy mi ma-
gunk választjuk meg, hogy mi-
ként szemléljük a világot. „Te ma-
gad légy a változás, amit látni
szeretnél a világban”, ezt már az
egykori indiai politikus, spirituális
vezető, Mahatma Gandhi mond-
ta. Pécsi Gertrúd egyik kedvenc
idézete szerint éli az életét,
amelyben a segíteni és tenni aka-
rás is kiemelt szerepet kap. 

Pécsi Gertrúddal a Széchenyi István
Egyetemen találkozunk, hiszen a győri
felsőoktatási intézmény Apáczai Cse-
re János Karán, a Szociális Tanulmá-
nyok és Szociológia Tanszéken dolgo-
zik ügyvivő-szakértőként. Az Új Tudás-
tér aulájában vár mosolyogva, a jelleg-
zetes elektromos mopeden ülve, hi-
szen Pécsi Gertrúd születésétől fogva
mozgáskorlátozott. Ez persze nem je-
lenti azt, hogy ne élne teljes, élmé-
nyekkel teli életet. 

Az elmúlt években többször találkoz-
tunk már az egyetem vagy a Camelot
Mozgássérült Fiatalok Győri Egyesüle-
tének valamelyik rendezvényén, ahol
mosolyogva, energiával telve szervezett
és irányított, ha arra volt szükség. Pedig
már az általános iskolába vezető útja
sem volt egyszerű, és az édesanyja ki-
tartása kellett hozzá, hogy lányát ne
speciális intézménybe kelljen beíratnia.
Az iskolába beiratkozáskor elutasítot-
ták őket, mondván, a lány úgysem tud-
ja teljesíteni az iskolaérettségi vizsgálat
feladatait. „Mivel én nem tudtam bele-
folyni a többiek játékába, már kisgye-
rekként komolyabb dolgok iránt érdek-
lődtem. Már az iskola előtt tudtam írni
és olvasni” – mondja. Ez pedig olyan tu-

HIRDETÉS PORTRÉ

Köztünk élnek

Miért ne nézzük mindig „az érem jó oldalát”?
dással vértezte fel, aminek segítségé-
vel minden feladatot kiválóan teljesített.
Így az iskola vezetői kénytelenek voltak
felvenni az általános iskolába, ahol az
egyik tanítónő vállalta, hogy magánta-
nulóként foglalkozik vele. Kezdetben az
iskolába csak hetente egy-egy alkalom-
mal járt be, de harmadik osztálytól
kezdve már rendszeresen ott volt a tan -
órákon. Több diáktársa is akadt, akik
mindennap segítettek neki, többek kö-
zött abban, hogy időben átérjen egyik
teremből a másikba. Közülük többen is
a segítő szakmát választották, gyógy-
vagy szociálpedagógusként helyezked-
tek el. „Erre egy osztálytalálkozón de-
rült fény, ahol megkérdeztem az egyik
egykori osztálytársamat, hogy miért
ezt a pályát választotta. Mire ő vissza-
kérdezett. Szerinted miért?” 

A középiskolát közgazdasági sza-
kon, levelező tagozaton végezte az
édesanyjával együtt, aki úgy határo-
zott, hogy ő is teljesíti a képzést. Innen
akár egyenes út vezethetett volna va-
lamely felsőoktatási intézmény köz-
gazdaságtudományi karára, de to-
vábbra is kiemelt szempont volt, hogy
Győrben legyen a képzés. Ráadásul a
középiskola során ráébredt, hogy
nem ezen a területen képzeli el a jövő-
jét. Így az akkori, Széchenyi István Fő-
iskola szociális munkás szakára esett
a választása, ahova fel is vették. 

A főiskola kezdetével esett egy időbe
a Camelot Mozgássérült Fiatalok Győri
Egyesületének megalakulása, amely-
nek alapítója volt. Az egyesület több
mint tizenöt éve működik, Pécsi Gertrúd
pedig titkárként veszi ki részét a munká-

ból. Jelenleg hatvan körüli a taglétszá-
muk, de az aktív tagok száma ennél ke-
vesebb, hiszen sokan dolgoznak vagy ta-
nulnak. A Camelot továbbra is igyekszik
segíteni a mozgáskorlátozottaknak akár
személyesen, akár úgy, hogy a tagok,
önkéntesek segítségével, megvizsgálják
az épületek akadálymentességét. „Az
akadálymentesítés nem csak a mozgás-
korlátozottak számára fontos, a kisma -
máknak, időseknek épp olyan nagy se-
gítséget jelent” – emeli ki Pécsi Gertrúd,
majd hozzáteszi: „Ezen a téren is látszik
a fejlődés, de még vannak hiányossá-
gok. Ezért is szervezünk a közeljövőben
egy programot, melynek célja az aka-
dálymentesítés gondolatának széles kö-
rű elterjesztése.”

A mozgáskorlátozottak számára az
utazás sem lehet akadály, erre az örök
optimista, Pécsi Gertrúd a legjobb
példa, aki eddig huszonhárom ország-
ban járt. Sőt még főiskolásként, há-
rom hónapot töltött a németországi
Aachenben, az Erasmus-program ke-
retében. Itt kezdte el használni az
elektromos mopedet, ami nélkül ma
már nem tudná elképzelni az életét.

„Minden napban van valami szép-
ség, és meg lehet látni a jót” – ezt már
arra válaszolja, amikor arról kérdezem,
hogy miből merít erőt. Elmondása
szerint természeténél fogva optimista,
és az elmúlt évek tapasztalatai is ezt
támasztják alá. „Szerencsére sokan
vannak, akik segíteni akarnak. Az em-
berek nagy része segítőkész.” 

Ez a fajta pozitív életszemlélet pedig
sokat segít a munkájában is. Tavaly óta
esélyegyenlőségi koordinátorként is te-
vékenykedik a Széchenyi István Egyete-
men, amely során a fogyatékkal élő hall-
gatók útját egyengeti. És bár a feladatok
folyamatosan új kihívások elé állítják, so-
sem az elé gördülő akadályt, hanem a
mögötte megbúvó lehetőséget látja.
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A Szigetköz szívében, a Duna
partján található Diamant Ho-
tel**** superior tökéletes helyszí-
neket kínál céges rendezvények-
hez és családi összejövetelekhez.

A Diamant Hotel**** superior összesen
4 ezer m2 alapterületű épületegyüttes,
az 5 hektáros Duna-part természetes
csodájával, mely elegáns és minden
igényt kielégítő helyszínt kínál bármilyen
jellegű rendezvényhez. A hotel fekvése
és szolgáltatásainak széles tárháza alkal-
massá teszik több napos tréningek, kon-
ferenciák lebonyolítását, melyhez egy
120 fős és három kisebb, 15–30 fő be-
fogadására alkalmas konferenciatermet
kínálunk. A hosszú tárgyalások, előadá-
sok levezetéseként, elfogyaszthatja ná-
lunk ebédjét, vacsoráját, illetve wellness
részlegünkön is megpihenhet, a dunai
panorámával rendelkező 12 fős sza-
unánk igazán jó választás.

A 2016-ban teljes felújításon átesett
1. osztályú Duna-Korzó éttermünket a

Exclusive konferencia-helyszín 10—200 fôig!
Szállás már 10.500 Ft/fô/éjtôl!

loft vintage stílus hatja át, mely modern
eleganciát és magas kulináris élvezetet
képvisel. Aki trendkövető és szereti az
úgynevezett „gourmet” vacsorákat, az
jó helyen jár. Az átalakítást követően,
már nagyobb létszámú csoportok (120
fő) befogadására is alkalmas a helyszín.
Főszakácsunk végtelen kreativitását
borvacsorákon keresztül éli ki, ami már
akár 10 főtől is rendelhető.

Rázza fel a társaságot egy bowling-
bajnoksággal! A különleges, angol stílu-
sú pubunk, a Greenfield Pub & Bowling-
ban a vendégek összemérhetik tudá -
sukat négyállásos amerikai bowlingpá-
lyáinkon. Pubunk az átalakítás után iga-
zán egyedi angol stílust követ, 130 fő be-
fogadását biztosítva. Nagyobb létszám
esetén telepített rendezvénysátrunkat
ajánljuk, ahol kényelmesen és nagyon jó
hangulatban töltheti el üzleti vacsoráját,
partnertalálkozóját. Panorámaablakos
sátrunk a legtökéletesebb helyszín nagy
létszámú esküvők lebonyolítására is. Az
ifjú pár a hotel 5 hektáros parkjában,

közvetlen a Duna-parton fogadhat egy-
másnak örök hűséget, és sétálhat át a
boldogságkapu alatt.

A kínálatot házias ízekkel és magya-
ros vendégszeretettel fokozzuk, hiszen
5 hektáros parkunkban található egy
mesebeli nádfedeles vízparti csárda is.
A nagy népszerűségnek örvendő Sári
Csárda időutazásra hívja Önt. Sétáljon
vissza velünk néhány száz évet, élvezze
a régmúlt idők békés hangulatát, finom
magyaros és kemencés ételek társasá-
gában. Az időutazást a történelmi han-

gulatot idéző, tradicionális borospin-
cénkben folytatjuk, amely fény- és hang-
technikával felszerelve, 80 fős üzleti va-
csorára, partnertalálkozóra, céges ösz-
szejövetelre és tematikus rendezvényre
egyaránt alkalmas.

Önnek már nincs más dolga, csak a
rendezvény részleteinek megálmodá-
sa, és mi professzionális kiszolgálással,
modern technikai háttérrel, sokszínű
étel- és italkínálattal és kényeztető well-
ness részlegünkkel biztosítjuk rendez-
vényük sikerességét. (x)
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

„Az én orvosom is
ezeket ajánlotta.
Nekem bevált!”
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TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

Október 7. szombat
07:00 Híradó 07:30 Creative chef
08:00 Híradó 08:30 Építech 09:00
Híradó 09:30 Gázfröccs 10:00
Vény nélkül  n 10:30 Konkrét 10:45
Arrabona évszázadai 11:00 Képúj-
ság 18:00 Credo 18:30 Vény nélkül
n 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
20:00 Kulisszák mögött 20:30 Üzle-
ti negyed 21:00 Gázfröccs 21:30
Hello Győr! 22:00 Győri7 22:45
Konkrét 23:00 Vény nélkül n 23:30
Kép újság 

Október 8. vasárnap
07:00 Nyugdíjas Egyetem 08:00 Cre-
do 08:30 Vény nélkül n 09:00 Hello
Győr! 09:30 Creative chef 10:00 Üz-
leti negyed 10:30 Kulisszák mögött
11:00 Képújság 18:00 Győri7 18:45
Konkrét 19:00 Creative chef 19:30
Hello Győr! 20:00 Építech 20:30 Zo-
oo+ 21:00 Civil kurázsi 21:30 Hello
Győr! 22:00 Győri7 22:45 Konkrét
23:00 Credo 23:30 Kép újság

Október 9. hétfő
07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Nyugdíjas Egyetem 09:00 Credo
09:30 Üzleti negyed 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:30 Üzleti negyed
20:00 Híradó 20:30 Kulisszák mögött
21:00 Híradó 21:30 Konkrét 21:45
KOMP 22:00 Híradó 22:30 Üzleti ne-
gyed 23:00 Híradó 23:30 Képújság

Október 10. kedd
07:00 Híradó 07:30 Kulisszák mögött
08:00 Híradó 08:30 Üzleti negyed
09:00 Híradó 09:30 Konkrét 09:45
Képújság 19:00 Híradó 19:30 Hello
Győr! 20:00 Híradó 20:30 Hello Győr!
21:00 Híradó 21:30 Gázfröccs 22:00
Híradó 22:30 Zooo+ 23:00 Híradó
23:30 Kép újság 

Október 11. szerda
07:00 Híradó 07:30 Hello Győr!
08:00 Híradó 08:30 Gázfröccs 09:00
Híradó 09:30 Zooo+ 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:30 Zooo+ 20:00 Hír-
adó 20:30 Zooo+ 21:00 Híradó 21:30
Konkrét 21:45 KOMP 22:00 Híradó
22:30 Üzleti negyed 23:00 Híradó
23:30 Képújság

Október 12. csütörtök 
07:00 Híradó 07:30 Zooo+ 08:00 Hír-
adó 08:30 Üzleti negyed 09:00 Hír-
adó 09:30 Konkrét 09:45 Képújság
19:00 Híradó 19:30 Vény nélkül n
20:00 Híradó 20:30 Vény nélkül n
21:00 Híradó 21:30 Hello Győr!
22:00 Híradó 22:30 Hello Győr!
23:00 Híradó 23:30 Képújság

Október 13. péntek
07:00 Híradó 07:30 Vény nélkül n
08:00 Híradó 08:30 Hello Győr!
09:00 Híradó 09:30 Üzleti negyed
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:30
Creative chef 20:00 Híradó 20:30
Creative chef 21:00 Híradó 21:30
Konkrét 21:45 Arrabona évszázadai
22:00 Híradó 22:30 Creative chef
23:00 Híradó 23:30 Kép újság

Október 7. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 6:00 Kertbarát Magazin 7:00 Magyar óra
8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs 17:00
Győr+ DJ – Valódi diszkó slágerek Orosz Sanyi
válogatásában! 19:00 Ismétlés / Magyar óra
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

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

Október 9. 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 – Ador-
ján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25
Győr+ TV híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Farkas Mónika, a nap legfontosabb ese-
ményeivel! 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
18:10 Heti asztrológia Szakács Annával 20:00
Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár

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

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

Október 12. csütörtök 
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer
Ház Aktuál (A Rómer Ház programajánlója Si-
mon Pankával) 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján
Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25
Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Farkas Mónika, a nap legfontosabb ese-
ményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:10 Megszólal a Vaskakas ism. 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár

Október 13. 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  

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Október 9. 21.30
Konkrét

Október 10. 19.30
Hello Győr!

Nagy Eszter ezúttal a győri GUSTO Deli-
cate-ban főz olasz finomságokat az üzlet
alapanyagaiból. Segítsége a GUSTO há-
ziasszonya, Margitics-Szabó Anikó lesz.

Október 13. 19.30
Creative Chef

Hétfőtől péntekig 19 órakor
Híradó

Október 7. 6 óra
Kertbarát

Európa legjobb kulturális rendezvényei
közé választották az Öt Templom Feszti-
vált. Műsorunk a tizenkét év történéseit
villantja fel, ezenkívül felidézzük az elmúlt
hétvégi fröccsfesztivál legjobb pillanatait,
s vendégünk lesz Németh Tibor, a Ka-
zinczy Ferenc Gimnázium igazgatója.

A Győr+TV stábja ott van minden fontos
programon, ami érinti és érdekli a győri-
eket. Közben pedig azokról az országos
témákról sem feledkezünk meg, melyek-
nek helyi vetülete is van. Tehát, ha a
Győr+ TV Híradóját nézi, semmiről sem
marad le.

Október 13. 9 óra
Lapszemle

Október 8. 11 óra
Divertimento

Szakemberek és elemzők szerint az Euró-
pai Unió komoly válságban van, a közös-
ség közben azonban mégis jól teljesít.
Erősödik a gazdaság, csökken a munka-
nélküliség. Vajon mit hoz a jövő, és mi-
lyen lesz az EU a következő években? Er-
ről beszélgetünk hétfői háttérműsorunk-
ban dr. Rechnitzer Jánossal, a Széchenyi
István Egyetem professzorával.

Megújul a Győr+ DJ! Ezentúl már két órá-
ban, győri vendég DJ-k közreműködésé-
vel készül a bulira hangolás!

Október 7. 17—19 óráig
Győr+ DJ

A Győr+ Hetilap legfrissebb számát a
Győr+ Reggeliben is fellapozzuk. Újsá-
gunk főszerkesztője, Zoljánszky Alexand-
ra a legérdekesebb témákat ajánlja a hall-
gatók figyelmébe.

Az idei évadban új bérletsorozattal várja
közönségét a Győri Filharmonikus Zene-
kar. A „17:18” elnevezésű koncertsorozat
egyszerre utal a társulat ünnepi évfordu-
lójára, illetve a zenei programok kezdési
időpontjára. A bérlet újdonságairól kér-
dezzük Fűke Géza igazgatót.

Októberben is adódik bőven munka a
kertekben. Szólunk az őszi facsemete-ül-
tetésről, őszi növényvédelemről, az utol-
só termések szüretéről és a virágok telel-
tetéséről is!
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ÉRTÉKET TEREMTÜNK! ÉRTÉKET KÖZVETÍTÜNK!

Gyôrújbaráton, újonnan
épült 10 lakásos társas-
házban eladó, egy 73 nm-
es, emeleti lakás 11,59
nm-es erkéllyel.

Ár: 20.400.000 Ft.
Érd.: +36-30/554-3411

Gyôrújbaráton, újonnan
épült 10 lakásos társas-
házban eladó, egy 86 nm-
es, tetôtéri lakás 12,09 nm-
es erkéllyel.

Gyôr-Szitásdombon sa-
ját kertes lakás BOMBA
ÁRON! Tágas nappali +
konyha + étkezô mellé +
1 szoba is kialakításra ke-
rült.

Eladó egy 54 nm-es lakás 5
nm-es terasszal és kertkap-
csolattal. Tágas konyha +
nappali + étkezô mellett 2
hálószoba is kialakításra ke-
rült.

Válasszon egyedi projekt
családi házaink közül, köz-
vetlenül a kivitelezôtôl, az
Ön által megálmodott he-
lyen vagy kérje irodánk te -
lek  kínálatát. 98 nm + 15,6
nm-es terasszal. 

Az ingatlan Gyôr-Sziget vá-
rosrész nyugodt részén fek-
szik, mely a Belvárostól, víz-
parttól valamint a egyetemtôl
pár percre található.

Gyôr-Belvároshoz kö-
zeli lakóparkban, 15 la-
kásos társasházban,
földszinti, 36 nm-es gar-
zonlakás eladó.

Gyôrújbaráton nappali
+ 3 hálószobás ikerház,
közel 400 nm-es kert-
résszel, 25.500.000 Ft-
ért eladó.

Gyôrben 100 nm-es sor-
házi lakás kerthasználat-
tal, 26.154.000 Ft-ért el-
adó.

Érd.: +36-30/267-1143

Érd.: +36-30/267-1143

Gyôrben, a Belvároshoz
közel hangulatos, nappali +
3 hálószobás sorházi lakás
25.500.000 Ft-ért eladó.
Igény esetén garázs vagy
mélygarázsi beálló megvá-
sárolható hozzá. 

Érd.: +36-30/267-1143

Ár: 21.400.000 Ft.
Érd.: +36-30/554-3411

Ár: 14.700.000 Ft.
Érd.: +36-30/554-3411

Ár: 17.900.000 Ft.
Érd.: +36-30/554-3411

Ár: 21.990.000 Ft.
Érd.: +36-30/554-3411

Ár: 13.500.000 Ft.
Érd.: +36-30/554-3411

Ár: 11.290.000 Ft.
Érd.: +36-30/554-3411
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VÁLASSZ ÚJ ÉS HASZNÁLT INGATLANJAINK KÖZÜL!
G o r k i j v á r o s b a n
2013-ban tel jes kö rû -
en felújított, 100 nm-
es családiház sarok-
telken, 22.000.000 Ft-
ért eladó. 

Érd.: +36-30/267-1143

Öttevényen nappali
+ 4 szobás sorház
saját kertrésszel, be-
állóval 22.700.000
Ft-ért eladó. 

Érd.: +36-30/267-1143

Új építésû, 67 nm-es lakás (A1)
Gyôr-Vízivárosban, október végi
átadással eladó.

Új építésû, 67 nm-es lakás
(A11) Gyôr-Vízivárosban október
végi átadással eladó.

Új építésû, 62 nm-es lakás
(B1) Gyôr-Vízivárosban, októ-
ber végi átadással eladó.

Új építésû, 49 nm-es lakás sa-
ját kertkapcsolattal (B2) Gyôr-
Vízivárosban, október végi át-
adással eladó.

Új építésû, 67 nm-es lakás (A8)
Gyôr-Vízivárosban, október végi
átadással eladó.

Új építésû, 98 nm-es lakás tetô-
terasszal (B7), Gyôr-Víziváros-
ban, október végi átadással el-
adó.

Új építésû, 67 nm-es lakás,
saját kertkapcsolattal (C3),
Gyôr-Vízivárosban, október vé-
gi átadással eladó.

Gyôr Belvárosától pár
km-re, 45—73 nm-es la-
kások még leköthetôk. 

Ár: 21.900.000 Ft.
Érd: +36-30/869-1984

Ár: 38.900.000 Ft.
Érd: +36-30/869-1984

Ár: 21.000.000 Ft.
Érd: +36-30/869-1984

Ár: 23.900.000 Ft.
Érd: +36-30/869-1984

Ár: 21.800.000 Ft.
Érd: +36-30/869-1984

Ár: 18.400.000 Ft.
Érd: +36-30/869-1984

Ár: 14.500.000 Ft-tól.  
Érd.: +36-70/933-7846

Ár: 25.500.000 Ft.
Érd: +36-30/869-1984
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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. október 6—15.

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

Pecsenyeliba máj

999 Ft/kg

Farmer tejföl 
20%-os, 330 gr, 

603,03 Ft/kg

215 Ft/db

Mesés túró
450 gr,  842,22 Ft/kg

379 Ft/cs

Burgonya zsákban
15 kg-os,

II. osztályú,
B.

MÉCSESEK széles
választékban kaphatók
Mécses LA 11

119 Ft/kg

115 Ft/db

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 Győr-Szol Zrt. munkatársai véradáson
vehettek részt szeptember 27-én a cég
központi telephelyén. Az eseményen ösz-
szesen negyvenheten adtak vért, hozzá-
járulva ezzel a vérkészletek feltöltéséhez.
A közszolgáltatónál megtartott véradá-
son 17 fő új véradót regisztráltak, ami a
létszámához viszonyítva, a tapasztalatok
szerint soknak mondható. A Győr-Szol
Zrt. ezúton is köszöni minden dolgozójá-
nak, aki segített embertársainkon.

A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és
Kivitelezési Igazgatóságának munka-
társai elültették az ősztől virágzó ár-
vácskákat és a kora tavasszal kihajtó
tulipánok hagymáit.

Az előkészítő munkák részeként, a
kertészek kiszedték a városi virág-
ágyakból az egynyári virágokat, fellazí-
tották az ágyások földjét, szükség sze-
rint elvégezték a talajerő-utánpótlást.
Ezt követően összesen mintegy 42 ezer
árvácska és 25 ezer virághagyma ke-
rült a földbe. Az egy hétig tartó ültetés
után immár az őszi virágdekoráció lát-
ható többek között a Honvéd ligetben,
a Dunakapu téren, az Eötvös, a Bisin-

Kihelyezett
szelektív
hulladékgyûjtés
Révfaluban
A GYHG Nonprofit Kft. dr. Somogyi Ti-
vadar alpolgármester, önkormányzati
képviselő kérésére és támogatásával,
a háztartásokban felhalmozódott lo-
mok elhelyezésére gyűjtőpontot üze-
meltet egyszeri alkalommal, október
14-én, szombaton 8 és 16 óra között
Győrben, a Dózsa György rakparton,
a Széchenyi híd mellett, a töltés olda-
lában lévő szelektív hulladékgyűjtő szi-
get melletti betonos, murvás terüle-
ten. A környéken lakók a hulladékud-
varokra vonatkozó szabályok szerint,
szétválogatva szállíthatnak be hulla-
dékot. A hulladékok átvételére kizáró-
lag a gyűjtőhelyen van lehetőség.

Elhelyezhető itt többek között
elektronikai, fém, műanyag hulladék,
nyesedék, építési törmelék, csoma-
golóanyagok, bútorok, berendezési
tárgyak. Veszélyes hulladékot a kihe-
lyezett gyűjtőponton nem lehet lead-
ni. A hulladék lerakására a győri lako-
sok, a Győrben szemétszállítási díjat
fizetők jogosultak. Jogosultságukat
igazolhatják a hulladékszállítási díj
befizetéséről szóló számlával, akik-
nek pedig ilyen nincs – mert a tár-
sasház közösen fizet –, a korábban
kiadott Győr Kártyával vagy lakcím-
kártyával, illetve személyi igazolvány-
nyal érkezzenek.

Ôszi virágok díszítik a várost
ger, a Kuopió és a Sisi parkokban, a Vá-
rosház téren, a Batthyány ligetben, a
Rába Hotel előtt, a városközponti szö-
kőkút környezetében, valamint a Győri
Nemzeti Színház mellett.

A virágok beültetését követően, fon-
tos feladat a gondozás. Szükség szerint
öntözni kell a növényeket, ugyanakkor
hamarosan megkezdődik az ágyások
gazolása, kapálása is. A közeljövőben
ősszel és télen egyaránt díszlő növé-
nyekkel beültetett virágoszlopokat is ki-
helyez a szolgáltató a Belvárosban.

A Győr-Szol Zrt. ezúton is kéri a la-
kosságot, hogy a virágokat őrizzük
meg együtt.

Sikeres véradás



Kutyakozmetika! Őszi szőrápo-
lás, fürdetés céljából kutyamodelleket
keresek tanulóknak. Tel.: 06-30/393-
5687.

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

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

INGATLAN

Igényes lakást bérelnék Győr-
ben, 2 szoba, vagy 1+2 fél szo-
ba. 06-70/635-3975

Albérleti szoba egy fő részére, hosszú
távra kiadó, Marcalváros II-n. Telefon: 06-
70/286-3665.

Győrszentiváni belterületi, nem
kertvárosi, 2430 nm-es, gondozott szőlő,
gyümölcsös telek, 40 nm-es, újjáépített –
szoba, konyha, étkező, fürdő, pince – hőszi-
getelt házzal eladó. A telek esetleg megoszt-
ható. 06-30/969-4149

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

Batthyány téren felújított, erkélyes,
41 nm-es téglalakás, gépkocsibeállóval el-
adó. 14.790.000 Ft. 06-70/940-4046

Bem tér környékén 63 nm-es, 2 szo-
bás, erkélyes téglalakás eladó. 19.590.000
Ft. 06-70/633-5250

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

Győr-Szigetben, 72 nm-es, földszinti,
2 szobás lakás eladó. 06-70/628-3651

Győr, Szúnyogszigeten eladó 200
nöl telek+18 nm-es faház. Horgászási lehe-
tőséggel. 06-20/481-9986

ÁLLÁS 

Dolgozzon otthonról! Reklámtár-
gyak összeállítása, egyebek. Érd.: 06-90-60-
36-07 (audiopress.iwk.hu 635 Ft/min, 06-
12228397)

ÁLLÁSLEHETŐSÉG Közepes
forgalmú mosó jó fizikumú nyugdíjast
felvesz Győri telephelyre, azonnali
munkakezdéssel, akár részmunkaidőre
is. Érd.: 06-20/952-2938.

Győri gépipari cég munka-
vállalókat keres: Betanított
munkára – hengerfejek meg-
munkálására, nettó 180.000 Ft el-
érhető keresettel, valamint egye-
di gyártásba CNC eszter-
gályos, marós és köszö-
rűs szakembereket – nettó
300.000 Ft feletti bérezéssel. Érdek-
lődés: 96/511-003, 06-30/266-
4549 (ingyenes).

Nyílászárót gyártó cég egy műszakos
munkarendben üzemi betanított mun-
kára, illetve külső helyszínre, szerelő
kollégákat keres. Érdeklődni az alábbi
elérhetőségeken lehet: 06-20/444-
0302, ill. ugyintezes@szatebau.hu

OKTATÁS

MASSZŐRKÉPZÉS Indul Győr-
ben, 3 nyelvű, munkavállalásra alkalmas
oklevéllel, október 28-tól. Svéd frissítő
masszázs: 39.000 Ft Nyirokmasszázs:
42.000 Ft Reflex talpmasszázs: 42.000
Ft részletfizetés+kedvezmények. Tel.: 06-
70/369-8655. www.studiumiroda.hu
Fnysz: 00777/2012

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, ké-
mények felújítása, bádogos és
lapos tetők, szigetelési mun-
kák készítése. Telefonszám: 06-
30/355-6991.

Sírkőtisztítás, felújítás Győr és
vonzáskörzetében. Nyugdíjasoknak kedvez-
mény. 06-70/343-6345

BABAMASSZÁZS HANGTÁL-
LAL a nyugodt babákért, egyénileg és böl-
csődékben is. 06-30/277-0428 Horváth
Éva Mária okleveles babamasszőr.

Épülettakarítást, lakástakarí-
tást, lomelszállítást vállalok. Akár számlá-
san is. Bordós Zsanett: 06-20/465-4657.

Lomtalanítást vállalok igény sze-
rint, akár ingyen. Kőszegi Tibor. Tel.: 06-
20/551-3865.

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

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

Térkövezést, kerítésépítést és te-
raszfedést vállalunk. Érdeklődni lehet:
+36-30/298-4711.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

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

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek gondozását,
fakivágást, tuják nyírását vállalom. +36-
20/517-2701

Villanyszerelést és villanyboj-
lerek javítását vállalom Győrben és kör-
nyékén. Tel.: 06-70/384-6557.

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés,

gurtnicsere
rövid határidővel. 

Tel.: 06-20/246-5724.

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

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, laminált padló lerakása, tiszta-
sági festések, homlokzatfestés és
gipszkarton rendszerek kivitelezése.
Tel.: 06-70/245-8931.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK,
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

EGYÉB

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

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

keresünk Gyôrbe, dolgozói járatokra és különjáratos utakra.
D kategóriás jogosítvány és GKI kártya feltétel.

Bérezés megegyezés szerint.

Érdeklôdés: 06-20/943-7564

AUTÓBUSZVEZETÔ
KOLLÉGÁT

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.

Győrújbarát, Villabaráth körút 23.,
2.000 nm-es, összközműves panorámás te-
lek eladó. Ár: 20,99 M Ft. +36-20/950-
3185 www.ingatlan.com/22207687

Győr-Ménfőcsanak, Horgas utca, 680
nm-es, lakóövezeti panorámás telek, privát lakó-
parkban eladó. Ár: 14.99 M Ft. +36-20/950-
3185 www.ingatlan.com/23041650

LAKÁSCSERE

Elcserélném nagyobbra, sa-
ját tulajdonúra is a Győr-Belváros köze-
lében lévő, 37 nm-es, 1. emeleti, szépen
felújított önkormányzati lakásomat. To-
vábbi részletek: 06-20/434-4526.

06-96/505-000

Belvárosi, 2 szobás, 36 nm-es, összkom-
fortos, határozott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne, 1–3 szobás, 30–80 nm-es bérleményre.
Bán A. utca kizárva. (Hirdetésszám: 396.)
Gyárvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, egyedi
gázfűtéses, határozatlan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 54–120 nm-es, 3-4 szobás, ha-
tározatlan idejű bérleményre. Adyváros, Bán A.
u. és tartozás kizárva. (Hirdetésszám: 397.)
Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, összkomfor-
tos, távfűtéses, felújított, határozott idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 3-4 szobás, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleti szerződéses bérleményre. Szi-
get, Újváros, Bán A., Erfurti, Jereváni út kizárva. Tar-
tozásátvállalás lehetséges. (Hirdetésszám: 399.)
Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es, összkom-
fortos, távfűtéses, műanyag nyílászárós, csen-
des környék, határozatlan idejű bérleti szerző-
déses lakást cserélne erkélyes, külön WC, 50–
75 nm-es, 3, elsősorban 1+2 fél szobás, hatá-
rozatlan idejű bérleti szerződéses bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán A. utca kizárva. Tartozását-
vállalás lehetséges. (Hirdetésszám: 400.)
Belvárosi, 1 szobás, 33 nm-es, komfortos,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cserél-
ne, 2-3 szobás, 55–75 nm-es, határozatlan ide-
jű bérleményre. Sziget, Újváros, Gyárváros, Kis-
megyer,  Bán A. utca kizárva. Tartozásátvállalás
lehetséges. (Hirdetésszám: 402.) 

ÉPÍTŐANYAG

Erzsébet-utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

Zenés-táncos est 
2017. október 20-án, pénteken 18–22 óráig

Vacsoraajánlatunk: • Baconnal, paradicsommal és sajttal sült
csirkemell, rizibizi • Fokhagymás sült tarjaszelet, főtt burgonya,
párolt káposzta • Sült csirkemellfilé zöldfűszeres sajtmártással,
párolt rizs • Óvári sertéskaraj, vegyes köret

A jó hangulatot a győri
Lloyd együttes garantálja
Érkezés: 18 órától. Zene: 19–22 óráig
Belépő ára vacsorával együtt: 
2400 Ft/fő helyett 1800 Ft/fő
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• fejfájás, szédülés, migrén, torok-, hát-, gyomorfájás • nyaki,
derék- és vállfájdalmak • nôgyógyászati panaszok, változó-
kori probléma és prosztatagondok • asztma • magas vérnyomás
• depresszió, szorongás, stressz • gyermekbetegségek:
ágybavizelés, izomsorvadás, fejlôdési és alvászavar, köhögés,
hasmenés, epilepszia • mozgásszervi betegségek: reuma,
gerincsérv, ülôidegzsába • csontritkulás, csonttörésre való
hajlam, izomsorvadás • fogyókúra Dr. Feng: „Azért

gyógyítok, hogy
segíthessek!”AKUPUNKTÚRA – a természetes gyógymód

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

A híres FENG XIAO PING DOKTORNÔ
MOST TANÍTVÁNYOKAT FOGAD!20–50%BÚTOR

www.zafirbutor.hu

Zafír
Kiárusítás kiállított termékekre:  

Ülôgarnitúrák, matracok, étkezôk, ágyak, komódok

Gyôr, Külsô-Veszprémi út 10–12.  •  Telefonszám: 96/200-400

szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

A júliusi győri Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál (EYOF) ideje
alatt a kontinens sportéletének
egyik legnagyobb versenyhely-
színe és központja volt az Olim-
piai Sportpark, egyre gyakrab-
ban emlegetett nevén az OSP.
Itt küzdöttek a helyezésekért,
érmekért a judósok, az atléták,
a tornászok és teniszezők is. A
multisport eseményre épült lé-
tesítmény az EYOF után bő két
hónappal is élettel teli, és a jö-
vőben is fontos hazai, valamint
nemzetközi viadalok házigazdá-
ja lehet, nemcsak azokban a
sportágakban, amelyek a fesz-
tivál programján szerepeltek. 

Az EYOF tizennyolc győri versenyzője
közül tizenegy fiatal a GYAC-ban spor-
tol. A Győri Atlétikai Club szakosztályai
közül csaknem mindegyik beköltözött
már a központba. A birkózók a sport-
ág győri világbajnokáról, Sillai László-
ról elnevezett termet és a kiszolgáló-
helyiségeket vehették birtokba. Az el-
ső edzéséről lapunk is beszámolt. A
kétszőnyeges teremnek a szövetség
vezetői is csodájára jártak, elismerően
beszélt a Sportpark nyújtotta lehető-
ségekről Sike András olimpiai bajnok,
a válogatott szövetségi kapitánya, va-
lamint Sastin Mariann világbajnok is.
A judósok is hasonló körülmények kö-
zött tudnak majd edzeni, így az EYOF
egyik legsikeresebb magyar sport-
ágának vidéki fellegvára lehet Győr, a
létesítménynek és a szakmai munká-
nak köszönhetően. 

„A tornászok is rövidesen elfoglal-
hatják a saját csarnokukat, itt még ki-
sebb átalakításokra van szükség. A
munkát ugyanaz a profi csapat végzi,
amelyik az EYOF-ra is tökéletesre han-

OSP: a hazai sportélet irigyelt központja
golta a torna versenyhelyszínét” –
mondta Simon Csaba, a GYAC elnö-
ke, a sportparkot üzemeltető Győr
Projekt Kft. ügyvezetője. „A teniszpá-
lyák lesznek a legnépszerűbbek, ezt
már most tudjuk, hiszen a kilenc játék-
téren a napi csúcsidő az év végéig
foglalt. Ez hétköznapokon a 16-tól 20

óráig terjedő időszakot jelenti. A pá-
lyák közül négyet fednek be, öt marad
nyitott, de kettő még ezekből is befed-
hető lesz sátorral. A szükséges átala-
kításokkal a tervek szerint október 15-
re végeznek. A GYAC teniszezői a ki-
lenc pályából kettőt használnak, azok
szolgálják a fiatalok edzéseit” – mond-
ta a klub elnöke, aki hozzátette, a
GYAC összes szakosztályának az
Olimpiai Sportpark lesz a székhelye,
itt kapnak irodát az egyébként más
helyszíneken készülő kerékpározók és
evezősök is, akiknek természetesen
felkészülés terén is rendelkezésükre
áll a létesítmény. A GYAC sportolói lét-
számának nagy részét az atléták alkot-
ják, ők a Magyarországon egyedülálló
Class1-es minősítéssel rendelkező
pályákon készülhetnek „Az EYOF-

helyszínen edzenek a klub elit ver-
senyzői és a serdülő korosztály feletti
atléták, a bemelegítő pályát vehették
birtokba a kisebbek, és a lakosság is
ezt használhatja. Örülünk, hogy a le-
hetőséggel egyre többen élnek. A fu-
tópálya 6 és 8 óra, valamint 19 és 21
óra között várja a mozogni vágyókat,

ingyenesen. A GYAC sportolói ezentúl
olyan környezetben készülhetnek fel,
amely a futófolyosóval és a belső erő-
sítő termekkel télen is a legjobb körül-
ményeket biztosítja számukra” – be-
szélt az atléták lehetőségeiről a GYAC
klubmenedzsere, a kétszeres olimpi-
kon futó, Petrahn Barbara.

Az EYOF előtt alaposan megter-
vezték a létesítmények utóhasznosítá-
sát. Az OSP már augusztus óta renge-
teg versenynek, egyéb programnak
adott otthont, mostantól azonban be-
indul az igazi nagyüzem. „Szinte na-
ponta keresnek meg, hogy különböző
versenyeket hoznának ide. A legszo-
katlanabb az volt, hogy bothúzó világ-
kupát is rendezhetne a park. Az ötlet
aztán valóság lett, november elején itt
mérik össze erejüket ennek a sportág-

nak a legjobbjai is. Ősszel ifjúsági ju-
do Európa-kupát rendez a létesít-
mény, majd jönnek a tornászok a sze-
renkénti országos bajnokság mező-
nyével, de több cselgáncs- és birkózó-
viadal rendezése is biztosnak tűnik.
Pár hete sikerrel zárult a korosztályos
ökölvívó OB, tehát egy újabb sportág

premierjét is láthatták a nézők nálunk.
A legnagyobb esemény a közeljövő-
ben kétségkívül a 2018-as ifjúsági at-
létikai Európa-bajnokság lesz, jövő
nyáron. A Magyar Atlétikai Szövetség,
valamint a nemzetközi szövetség
munkatársai is elégedettek voltak az
EYOF-rendezéssel, és a jövő évi kon-
tinensbajnokság helyszínével, egy he-
te jártak nálunk, nagyon bíznak a nyári
esemény sikerében is” – mesélte la-
punknak Simon Csaba. Az edzőtábo-
rozás iránt is nagy az érdeklődés az
OSP-ben, éppen ezért a park terüle-
tén egy húszszobás, nyolcvan fő befo-
gadására alkalmas szállást építenek,
sőt kialakítanak a sportoló gyerekek-
nek egy tanulósarkot is, így az edzésre
várakozó fiatalok akár a házi feladattal
is foglalkozhatnak.

A birkózók is beköltöztek
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Bajnoki negyedik helyezése tette lehe-
tővé a Győr-Szol TC-nek, hogy részt
vehessen a németországi nemzetközi
NBC Kupán, amely a harmadik számú
európai teketorna. A fiúk a mezőny el-
ső felébe várják magukat.

Útközben értük el telefonon Németh
Gábort, a klub elnökét, aki elmondta,
csütörtöktől vasárnapig tartanak a ver-
senyek. A férfiak között 27 csapat méri
össze a tudását, ők szeretnének az él-
mezőnyben végezni. „Az első tíz közé jó
lenne bekerülni, és szerintem ez a reali-
tás is. Az elődöntőbe jutni azért már
meglepetés lenne, de semmi sem lehe-
tetlen. Nagyon örülünk neki, hogy Rép-
celak mellett mi lehetünk a második
magyar csapat, akik itt versenyezhe-
tünk. A Bayern München edzőközpont-
jában 8-10 sávos pályákon játszunk
majd, 12 fővel utazunk a cél felé” –
mondta el Németh Gábor, majd azt is
hozzátette, a hangulat kiváló, már na-
gyon várták az utazást.

A viadalon egy másik győri egyesü-
let is részt vesz: a Ipartechnika Győr
SE játékosai a női mezőnyben mutat-
hatják meg, mit tudnak.

Hat hetet kell kihagynia a Győri Audi
ETO KC átlövőjének, Tomori Zsuzsan-
nának, aki vasárnap a magyar női kézi-
labda-válogatott Fehéroroszországban
megnyert Európa-bajnoki selejtező
mérkőzésén szenvedett térdsérülést.
Tomori rögtön a meccs elején egy ütkö-
zés után a lábát fájlalta, és többet már
vissza sem térhetett a pályára. A 30
éves átlövő a 2015-ös világbajnoksá-
gon súlyos térdsérülést szenvedett, ami
után egy évig nem játszott tétmérkőzé-
sen, a nemzeti csapatba nemrég tért
vissza. Tomori klubja, a Győri Audi ETO
tájékoztatása szerint a játékost tüzetes
orvosi vizsgálatoknak vetették alá,
amely megállapította, hogy közel más-
fél hónapig nem léphet pályára. 

„Tomori Zsuzsanna túl van a műtéten.
A hétfői MRI vizsgálat segítségével azo-
nosított elváltozást találtunk az operáció
során is. A zúzódás miatt a porcfelszínen
törés jelentkezett, amelyet artroszkópos
műtéttel távolítottunk el. A tervezett re-
habilitációs idő 4–6 hét” – nyilatkozta dr.
Balogh Péter csapatorvos.

A magyar válogatott vasárnap 25–
18-ra győzött Minszkben, így két for-
dulót követően százszázalékos az Eu-
rópa-bajnoki selejtező csoportjában.
A sikerből Tomorin kívül három ETO-

Németországban
a Gyôr-Szol TC
játékosai

Tomori és Knedlikova is megsérült

játékos, Görbicz Anita, Kiss Éva és Bó-
di Bernadett vette ki a részét, de tagja
volt a csapatnak a zöld-fehérek Deb-
recenben kölcsönben játszó szélsője,
Hársfalvi Júlia is.

Nemcsak Tomori kénytelen hosz-
szabb időt kihagyni, a Győri Audi ETO

jobbszélsője, Jana Knedlikova is meg-
sérült: „A játékos a kedd esti edzésen
a vádlija belső oldalán izomszakadást
szenvedett. Operációra nincs szük-
ség, viszont a sérülés miatt a tervezett
rehabilitációs idő itt is 4–6 hetet vesz
igénybe” – mondta el a csapatorvos.

Tomorinak hat hetet
kell kihagynia 
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A 600 méteres távon az óvodások után
az EYOF-önkéntesek, majd több száz
fős mezőnnyel a 3,2 kilométeres sza-
kasz résztvevői is nekivágtak a XIII. Ar-
rabona Futófesztivál, Őszi Sport- és
Egészségnap nyitóprogramjának múlt
szombaton, a Barátság Park mellől. A

Eredményesen szerepeltek a VI.
Mightyfist Eagles Cup Nemzetközi
ITF Taekwon-do versenyen a Győri
Sárkányok Hwa-Rang Taekwon-do
SE tagjai. 

„A hét ország 42 klubjából érkezett
közel 400 fős rendkívül erős mezőny-
ben összesen 14 érmet, 4 aranyat, 5
ezüstöt és 5 bronzot szereztünk. A fia-
talok ismét bizonyították, hogy helyük

ÚSZÁS: ERŐ, EGÉSZSÉG, EDZETTSÉG.

VÉGRE!!Új  ÚJ  ÚJ! 
Szenzációs úszó sport  a Vidra Úszóiskolában
Győr ékkövében, az Aqua Uszodában. 

FELNŐTTEKNEK!
• Felnőtt úszásoktatás korhatár nélkül 100%-os garanciával. 

Vágjon bele, sikere lesz, sportosan újjá fog születni!
• Felkészítés versenysportolóknak, például triatlonversenyzőknek az úszó szám

kiváló teljesítésére; balatoni öbölátúszás tökéletes, könnyed sikerére.
• Gyógyúszás például ízületi és gerincbántalmak esetén,

ülőfoglalkozást végzők számára, rehabilitációs úszás

Idôpontok: kedd, csütörtök 19–20 óráig
Jelentkezés folyamatosan!

Kovács Alíz szervezô 
+36 70/947 9409

Rákosfalvy Ferenc
igazgató: 

+36 30/272 2064

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

Négy aranyat hoztak
van a nemzetközi mezőnyben” –
mondta dr. Szalai István, a győriek ve-
zetőedzője. Szalai Maja a különböző
kategóriákban egyéniben, és csapat-
ban összesen három első és három
második, Kertvéllesy Dóra egy első és
két harmadik helyezést gyűjtött be.
Lendvai Patrik Zénó két ezüst és egy
bronz, Mózes Fanni két bronzérem-
mel tért haza a versenyről.

Több százan futottak együtt

edzéseket tartott. Ott voltak a súly -
emelők, a GYAC atlétái, a birkózók, ju-
dósok, evezősök, a Győri VSE kajako-
sai, de a kevésbé ismert sportágakat
is kipróbálhatták az érdeklődők. Visz-
szatérő vendégei a sportnapnak pél-
dául a Gladiátor Box Club bunyósai.
„Ez a nap is nagyszerű lehetőség arra,
hogy népszerűsítsük az ökölvívást.

Rengeteg fiatal sportol nálunk, és
egyre többen választják hobbinak a
bokszot. Kitartó munkával lehet szép
sikereket elérni. Jó példa erre a nem-
rég Győrben rendezett junior orszá-
gos bajnokság, ahol a klub versenyzői
öt érmet, közte két aranyat nyertek” –
mondta Nagy Zoltán, a Gladiátor Box
Club vezetőedzője.

mezőnyben Radnóti Ákos alpolgármes-
ter is ott volt, aki remek társaságban fu-
totta végig a távot, még a beszélgetés-
re is maradt ereje. „A Fekete-iskola
több tanulója futott mellettem, beszél-
gettünk, és kiderült, hogy mindannyian
nagyon tájékozottak a városrész spor-
tolási lehetőségeivel kapcsolatban, és
az EYOF-ról is vannak szép emlékeik.
Jó látni, hogy ma nem csak Adyváros-
ból érkeztek ide résztvevők, hanem
Győr egész területéről, sőt más telepü-
lésekről is. Biztos vagyok benne, hogy
mindenki talált olyan programot, ami
kedvére való” – mondta Radnóti Ákos.
„Büszke vagyok arra, hogy a sportfej-
lesztések területén – ahogy egész
Győrben – Adyvárosban is évről évre
nagyot lépünk előre. A parkban egye-
bek mellett a lábteniszpálya burkolatát
is lecseréltük, szabadtéri fitneszpark
épült, amelynek egy részét befedtük,
hogy esőben és napsütésben is hasz-
nálható legyen. A tó melletti sportpálya
is rekortán borítást kapott. Ezek a fej-
lesztések is hozzájárulnak ahhoz, hogy
egyre többen sportolnak” – tette hozzá
az alpolgármester.

A hagyományos Sport- és Egész-
ségnapon ezúttal is megtelt a Barát-
ság Park, több győri klub is bemutató
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A kormányos nélküli kettesek között
tavaly Európa-bajnok és olimpiai ki-
lencedik Simon Béla–Juhász Adrián
duó Kolláth Vandával kiegészülve,
aranyérmet szerzett a kormányos ket-
tesek döntőjében a floridai evezős vi-
lágbajnokságon. A fináléban a legjob-
ban az ausztrálok kezdtek, akik aztán
csaknem a táv végéig az élen is álltak,
de elfáradtak, és az erejüket jól beosz-
tó magyarok az utolsó métereken le-
hajrázták őket. Juhászék végül egy fél-
hajónyit vertek az ausztrálokra, ezzel
világbajnokok lettek. A döntő tévéfel-
vétele azóta bejárta a világot, a videó-
megosztóknak köszönhetően. Hallha-
tó a közvetítésben, ahogy az amerikai
kommentátorok nem hisznek a sze-
müknek, amikor megindul a magyar
hajó, és minden idők egyik legna-
gyobb evezős hajrájával megnyeri a
futamot. Harmadikként a németek
egysége érkezett a célba. 

„Nagyon jól felépített taktika volt.
Éreztük a felénél, hogy van még ben-
nünk elég erő az utolsó ötszáz méter-
re, hogy jól hajrázzunk. Nagy szeren-
csénk volt, hogy a francia csapat ki -

Csoda a vb-döntôben: elképesztô hajrával nyertek
a gyôri egyetemisták

esett a középfutamban, így megkap-
tuk a hajójukat, ami egy idei építésű
hajó, és nagyot dobott a sebességün-

kön. Nagyon hálásak vagyunk érte.
Fontos volt, hogy eltaláljunk egy jó
utazósebességet. Ez szerencsére si-

került, és ezer méter után tudtunk
még váltani" – mondta Simon Béla.
„Az egész szezon során arról ábrán-
doztunk, hogy így fogunk nyerni. A ver-
senyt nagyon élveztük. Fantasztikus,
hogy most már nem csak Európa-baj-
nokok, de világbajnokok is vagyunk" –
emelte ki a nemzetközi szövetség hon-
lapjának a világbajnok evezős.

A sportág történetének negyedik
magyar vb-elsőségét megszerző Ju-
hász Adrián 27, Simon Béla pedig
29 éves, a győztesek a Pénzügyőr
SE versenyzői. Mindketten a győri
Széchenyi István Egyetem hallgatói,
Simon rekreációszervezés és egész-
ségfejlesztés, Juhász pedig építő-
mérnöki, mellette környezetmérnöki
szakon, a fiúk a riói olimpián is az in-
tézményt képviselték. Az első ma-
gyar világbajnoki aranyérmet a Hal-
ler Ákos–Pető Tibor duó nyerte
2001-ben, ezt a teljesítményét egy
évvel később megismételte. 2005-
ben a Varga Tamás–Hirling Zsolt ket-
tős könnyűsúlyú kétpárban lett első,
azóta nem született magyar világbaj-
noki győzelem.
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