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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.

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

A tanfolyam elvégzése után azonnali munkalehetôség 
Ausztriában vagy Magyarországon.

Biztos munkahely, kiemelkedô bérezés.

 INGYENES
gipszkartonszerelô tanfolyam indul
Gyôrben azonnali munkakezdéssel.

Jelentkezzen most! +36-70/245-6744

HIRDETÉS MOZAIK

„Brüsszel a Soros-terv végrehajtásán dol-
gozik, fel akarják gyorsítani a betelepíté-
seket, de amíg a Fidesz-KDNP kormá-
nyoz, nem fogjuk hagyni, megvédjük a
magyar emberek biztonságát” – hang-
zott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet
múlt pénteken tartott Győrben Simon
Róbert Balázs és Kara Ákos. Győr ország-
gyűlési képviselői arra kérnek mindenkit,
hogy nagy számban vegyünk részt a ha-
marosan induló nemzeti konzultáción, s
mondjuk el véleményünket a kormány ál-
tal a lakcímekre kiküldött kérdőív kitölté-
sével. Aktivisták Győrben több helyszí-
nen szórólapok átadásával személyesen
is felhívják a figyelmet a nemzeti konzul-
táció fontosságára. Az utcai standokon

FOGADÓÓRÁK. Pollreisz Balázs önkormányzati képviselő (MSZP), Gőgös
Zoltán országgyűlési képviselő (MSZP) és Greguss András november 6-án 15
órától fogadóórát tart a győri MSZP Székház épületében (Herman Ottó u. 22.).
Gőgös Zoltán 16 órára érkezik. • Bárány István Révfalu, Kisbácsa, Bácsa és
Sárás önkormányzati képviselője november 6-án az Audi Hungaria Iskolában
(Körtöltés utca felől megközelíthetően), 7-én a Tulipános Iskola Kisbácsai Tag-
iskolájában (Sövény u. 15.), 8-án a Bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub helyi-
ségében (István király u. 11.) 17 órától fogadóórára várja az érdeklődőket.

A Győr-Szabadhegyi Református Egy-
házközség a helyi protestáns testvére-
ikkel karöltve, a reformáció 500. évfor-
dulójára különleges megemlékezést
szervezett „ReFormáció – Olvasom a
Bibliát" címmel Győrben, múlt pénte-
ken. A Megyeháza előtti téren közel öt-
száz önkéntes olvasta fel a teljes Új-
szövetséget. A legkisebbektől az idő-
sekig minden generáció képviselte
magát, Győrön kívül Pápáról, Tatáról,
Tápról és Mórichidáról is érkeztek
résztvevők, hogy részesei legyenek a
közös imádságnak és az új Guinness
rekordnak.

Mindenki fejenként körülbelül 15
igeverset kapott. A közel 8 ezer bibliai
ige halk morajlása alatt zenei aláfestés
mellett a felolvasók a mobiljaikkal, zseb-
lámpáikkal világítottak. Nyugodt, érthe-
tő szövegtempóban, párhuzamos felol-
vasással 3 perc 50 másodperc alatt el-
hangzott a teljes Újszövetség.

„Magyarország nem lesz
a bevándorlók országa”

Magyar Guinness rekord lehet
a közös bibliafelolvasás

„Közösségben olvasni a Bibliát sok-
kal nagyobb élmény, mint egyedül ott-
hon” – mondta el lapunknak Mészá-
ros Péter, a Győr-Szabadhegyi Refor-
mátus Egyházközség presbitere. A
szervezők az eseményt felkiáltójelnek
szánták, hogy a Biblia olvasása ne
egyszeri alkalom legyen, hanem foly-
tassák a résztvevők.

A felolvasás alatt a közel ötszáz
résztvevő az ötszázas számot formáz-
ta meg, ezzel utaltak a reformáció
500. évfordulójára. Az eseményen
egy drón emelkedett a levegőbe,
amely a magasból is megörökítette a
magyar Guinness rekord kísérletet.
Hogy a Guinness elfogadja-e rekord-
nak, erről később születik döntés. 

„A keresztény közösségi összetar-
tozás élménye fontosabbb volt szá-
munkra, a rekord legfeljebb hab lesz
a tortán” – fogalmazott az egyik részt-
vevő a rendezvény után.

azonban nincs lehetőség a kérdőív kitöl-
tésére. Erre vagy interneten, vagy a kikül-
dött kérdőív ad lehetőséget. A Fidesz ak-
tivistái hétfőtől péntekig 10 és 14 óra kö-
zött a Belvárosban két helyszínen, a Csó-
nakos szobornál és a Jedlik-csobogónál
várták, várják az érdeklődőket. Pénteken
és szombaton fél nyolc és dél között a Vá-
sárcsarnoknál, vasárnap pedig fél 8 és
dél között az ETO Park melletti piacon is
lesznek utcai standok.

„A Soros-hálózat egyre erősebb nyo-
mást próbál Magyarországra gyakorolni,
mert Németországban, Csehországban
és Ausztriában megerősödtek azok a
pártok, amelyek elutasítják a bevándor-
lást” – hangsúlyozták a képviselők.
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másfél év azzal telt, hogy a cég akkori ve-
zetői igyekeztek meggyőzni az első válla-
latokat arról, milyen nagyszerű dolog len-
ne egy olyan ipari parkban tevékenyked-
ni, ahol minden feltétel adott a működé-
sükhöz és a további fejlődésükhöz. Hi-
szen a kiszemelt területben már akkor
benne rejlett a lehetőség, hogy akár több
10, vagy akár 100 vállalat is működése
helyszínéül válassza. A meggyőzés hatá-
sos volt, a terv sikeres lett, és 1992 óta
több mint 100 vállalat, 113 létesítmény
igazolja az akkori várakozások helyessé-
gét. Az indulás után nem sokkal már
több mint 10 vállalkozás választotta ott-
honául a parkot, de különösen azt köve-
tően jött meg a cégek betelepülési ked-
ve, miután az Audi Hungaria Motor Kft.
elkezdte győri működését, s a cégek szá-
ma mára megtízszereződött.

Az elmúlt 25 évben a letelepedők
igényeinek megfelelően, folyamatosan
nőtt a terület is, eddig hat ütemben bő-
vült az Ipari Park, a hetedik ütem kiala-
kítása most van folyamatban.

Jelenleg milyen főbb paraméte-
rek jellemezik a Győri Ipari Parkot?

Az Ipari Park területe 205 hektár,
és 13 ország több mint 100 vállalatá-
nak mintegy 7 ezer munkavállalója
dolgozik nap mint nap ezen a helyen.

Milyen változásokat hozott a kül-
földi tulajdonok kivásárlása, milyen
fejlesztések zajlottak le azóta? 

Öt évvel ezelőtt, 2012-ben, az erede-
tileg osztrák–magyar cég, a Győri Nem-
zetközi Ipari Park Kft. többségi külföldi
tulajdonrészét a Győr-Szol Zrt. kivásárol-
ta, és ezáltal az Ipari Park közvetett mó-

don a város tulajdonába került. A tulaj-
donosi struktúra változása után, 2012-t
követően is minden üzleti évet nyereség-
gel zártunk, ám lényeges, hogy ezt köve-
tően a vállalkozás profitja már nem ván-
dorolt külföldre, hanem a megtermelt
nyereséget teljes egészében az Ipari
Park bővítésére, fejlesztésére fordítottuk.
A tulajdonosváltást követően valósult
meg az Ipari Park bővítésének hatodik
üteme. Időközben, 2013-tól kezdődően,
több mint három kilométer iparvágányt
építettünk, amelyen évente közel egymil-
lió tonna áru szállítása valósul meg.

Milyen szerepet játszik ma az Ipa-
ri Park Győr gazdasági életében?

Az Ipari Park vállalataival és több
ezer munkavállalójával Győr gazdasá-

gi életének, valamint az Audi működé-
sének is főszereplője, hiszen cégeink
nagy része valamilyen formában –
akár beszállítóként, akár szolgáltató-
ként – együttműködik a világ egyik
legnagyobb motor- és személygépko-
csi-gyártó cégével. Az Ipari Park vál-
lalkozásainak gazdasági teljesítmé-
nye nagymértékben hozzájárul a győri
gazdaság fejlődéséhez. Az elmúlt év-
tizedekben a legtöbb munkahelyet az
itt működő cégek teremtették, összes-

szerző: ozsvárt tamás
fotó: o. jakócs péter gábor

A Győri Nemzetközi Ipari Park te-
rülete 205 hektár, és 13 ország
több mint 100 vállalatának mint -
egy 7 ezer munkavállalója dolgo-
zik itt nap mint nap. A közelmúlt-
ban jelentős jubileumot, alapítá-
sának 25. évfordulóját ünnepel-
ték a Richter Teremben. Az ese-
ményen Borkai Zsolt polgármes-
ter, a város Ezüst Emlékérmét ad-
ta át Görög Tibor ügyvezető igaz-
gatónak, akivel a jeles évforduló
kapcsán beszélgettünk.

Az Ipari Parkot működtető cég veze-
tőjeként, milyen érzésekkel vette át
a díjat?

Természetesen örömmel vettem át
az elismerést, jómagam, munkatársa-
im és elődeim nevében, hiszen a 25
éves Ipari Park sikere mindazok mun-
kájának a közös eredménye, akik az el-
múlt negyedszázadban hozzájárultak
a park fejlődéséhez. A Borkai Zsolt
polgármester úr által átadott oklevél-
re büszkék vagyunk, és nagy megtisz-
teltetés számunkra, hogy ilyen rangos
elismerésben részesültünk.

Melyek voltak az elmúlt 25 év leg-
fontosabb mérföldkövei az Ipari
Park történetében? 

Bár az Ipari Park első cégei 25 évvel
ezelőtt telepedtek le, a Győri Nemzetközi
Ipari Park Kft. már jóval azelőtt, 1991 nya-
rán megalakult. Az alapítás és az első
fecskék megérkezése között eltelt majd’

ségében a térség egyik legnagyobb
foglalkoztatójává vált a park.

Az, hogy a város ilyen jelentős ipari
potenciállal rendelkezik, természetesen
meglátszik az itt élők életszínvonalának
utóbbi 5-10 évben történt emelkedésén.
A városnak az ipari cégektől befolyó
adóbevételei lehetővé tették, hogy Győr
országosan kiemelkedő fejlődést tudjon
felmutatni, és remélhetőleg ez a jövőben
is folytatódni fog.

Milyen tervek vannak a jövőt ille-
tően?

A város szlogenje országszerte is-
mert: A jövő Győrben épül. Ehhez az Ipa-
ri Park cégei, várakozásaink szerint, je-
lentősen hozzá fognak járulni a további-
akban is. Vállalataink jó része folyamato-

san fejleszt, bővül, növe-
li bevételeit, ami jó alap
arra, hogy ezt a kedvező
tendenciát hosszú tá-
von megőrizhessük. Je-
lenleg egyetlen értéke-
síthető, szabad terület
sincs az Ipari Parkban,
ezért jövő évben a már

említett hetedik ütem keretében, új ipari
területek kialakítására kerül sor, így ele-
get tudunk tenni a letelepedni kívánó cé-
gek telekvásárlási igényeinek.

A jubileumi ünnepségen Borkai Zsolt
polgármester, Görög Tibor, a Győri
Nemzetközi Ipari Park Kft. ügyvezető
igazgatója és Sági Géza, a Győr-Szol Zrt.
elnök-vezérigazgatója oklevelek átadá-
sával közösen köszöntötte azokat a vál-
lalatokat, amelyek több mint húsz éve
működnek a Győri Ipari Parkban. 

Ipari Park:
Negyedszázados

jubileum

Vállalataink jó része
folyamatosan fejleszt,
bôvül, növeli bevételeit
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fotó: o. jakócs péter

Ha a győriek bizalmat szavaz-
nak nekem, s megválasztanak,
akkor a következő önkormány-
zati választási ciklusban is sze-
retném folytatni a megkezdett
polgármesteri munkát – fogal-
mazott a lapunknak adott inter-
jújában Borkai Zsolt polgármes-
ter. Fontosnak tartotta hozzá-
tenni: a pártcsaládomon belül
szeretnék sikereket elérni, a bi-
zalom töretlen. Beszélgetésünk
során több témáról is kérdeztük
Borkai Zsoltot.

Polgármester úr, csináljunk leltárt.
Mit hozott a városnak Magyaror-
szág első olimpiai eseménye, az Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál? 

A város polgárai, az eseményre ki-
látogatók tudják, hogy igényes, kor-
szerű létesítmények épültek, melye-
ket már most birtokba vettek a gyere-
kek, fiatalok. Jó érzés látni, hogy dél-
utánonként mennyien használják a
pályákat, és nem csak azok, akik tuda-
tosan sportkarrierjüket akarják meg-
alapozni az edzésekkel, hanem szeret-
nék megőrizni az egészségüket. Köny-
nyebb rávenni a gyerekeket, az embe -
reket a mozgásra, ha olyan kulturált,
profi, környezetet teremtünk hozzá,
ahol a mozgásnak a szabadságát, örö-
mét élvezni tudják, s a termek, a pá-
lyák burkolata nem viseli meg az em-
ber lábát, egész szervezetét. Ezek a
létesítmények persze későbbi nagy
rendezvényeknek is színvonalas ott-
honai lehetnek.

Mire készülnek?
A siker meghozta a kedvünket.

Ez a siker persze a győri polgároké,
akik a versenyzők, az edzők és az
ideérkező látogatók visszajelzé-
sei alapján rendkívül barátságo-
sak, készségesek, segítőké-
szek voltak, s ezáltal a vendé-
gek nagyon jó hírét vitték el
nemcsak a rendezvénynek,
hanem az egész városnak.
Soha ennyi pozitív vissza-
jelzés nem érkezett kül-
földről és belföldről, mint a
sporteseményt követően.
Az előkészítésben, a meg-
valósításban rengeteg
győri, köztük önkéntesek
is közreműködtek, min-
denkinek köszönöm a

Gyôr mindig nyerni készül
Borkai Zsolt: Szeretném folytatni a polgármesteri munkát

munkáját, részvételét. Erre a közös
összefogásra, a meglévő létesítmé-
nyekre alapozva, több európai és vi-
lágversenyt is rendezünk. A nagy do-
bás az volna, ha majd ide tudnánk
hozni az Ifjúsági Olimpiát, melyet a kö-
zeli szlovák városokkal együtt szervez-
nénk meg. Somorján, Dunaszerdahe-
lyen ugyanis szintén komoly sportlé-
tesítmények épültek a közelmúltban,
Dunacsúnyon pedig nemzetközi szin-
tű vadvízi evezőspálya működik. Ez
azonban egyelőre még csak egy
gondolat, most arra koncent-
rálunk, hogy Győr legyen Eu-
rópa Kulturális Fővárosa
2023-ban. Annyit azért
még fontos megjegyezni
az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál eredménye-
ként: jó néhány olyan út-
fejlesztést, kiegészítő be-
ruházást tudtunk előbbre
hozni a városban, amire
egyébként csak évek múlva
lett volna lehetőségünk.

Miért fontos, hogy Győr
megpályázza az Európa Kultu-
rális Fővárosa címet?

A kultúra rendkívül fontos egy
város életében. Gondoljunk arra,
hogy például a győriek munkakul-
túrájának köszönhető,
hogy a városban vi-
lágszínvona-
lú ipar

jött létre, világcégek telepedtek le, s
működnek sikeresen.  A szabadidő ér-
telmes eltöltéséhez is szükség van szí-
nes, érdekes kulturális rendezvények-
re. Kiváló együtteseink pedig viszik jó
hírünket a világba. Sokakat megle-
pett, hogy az idegenforgalmi adóbe-
vételek tekintetében Győr a második
helyen áll, ez pedig a vendégfogadás,

a szállodaipar minősége, ru-
galmassá-

ga mellett jórészt a kulturális fesztivá-
loknak, programoknak köszönhető. 

Az idegenforgalmi adóbevételek-
ben jelentősen megelőztük Pécset,
amely pedig volt már kulturális fővá-
ros, de a jelek szerint anyagilag ke-
veset profitált belőle.

Minden példából tanulnunk kell. Az
általam megbízott szakmai testület vé-
gignézte, elemezte az eddig nyertes és
a vesztes pályázatokat is. Jó néhány
helyszínen személyesen győződtek
meg arról, mit jelentett az adott város-
nak a fővárosi cím. Mindenképpen egy
olyan programot állítunk össze, mely
nem egyetlen esztendőre szól, s min-
den ehhez kapcsolódó fejlesztésünk ak-
kor is hasznosan szolgálja majd Győrt

és a kultúrát, ha netalántán nem mi le-
szünk a győztesek. Persze nyerni aka-
runk, egykori sportolóként én nem is
tudok másként gondolkodni.

A gazdaságban mindenesetre
Győr minden statisztika szerint a
nyertesek élén áll. Pár nappal ez-
előtt a portfolio.hu azt írta az Euro -
stat 2017-es évkönyvére és az Eu-
rópai Bizottság Hetedik Kohéziós
Jelentésére hivatkozva: Magyaror-

szágon a Nyugat-Dunántúlon rob-
banásszerű a fejlődés, régi-

ós versenytár-
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sa, a Közép-Dunántúl pedig relatíve
elindult lefelé. A Nyugat-Dunántúl
vezető ereje megkérdőjelezhetetle-
nül Győr. A kérdés az, hogy a mun-
kaerőhiány nem veti-e vissza a to-
vábbi gyors fejlődés esélyeit?

Ez valóban súlyos kérdés, s erre a ki-
hívásra az önkormányzat egyedül meg-
felelni nem tud, ám sokat segíthetünk a
megoldásában. Egyetlen megoldás
szerintem nem is létezik, több össze-

hangolt lépés vezethet csak érdemi
eredményre. A kormány a járulékok
csökkentésével is azt akarja elérni, hogy
a munkaadóknál maradó nagyobb ösz-
szegekből fordítsanak többet a bérekre
a gazdasági társaságok, hiszen elemi
érdekük, hogy megbízható munkaerő-
höz jussanak. A legnagyobb lépést az
jelentené, ha a hazai bérekben sikerülne
elérni azt a szintet, amely ugyan keve-
sebb a nyugat-európainál – hiszen a ter-
melékenységtől a bérek nem szakad-
hatnak el –, ám olyan mértékűek, hogy
a különbözetért már nem éri meg kiköl-
tözni vagy itt hagyni a családot, és egye-
dül keresni a boldogulást Ausztriában
vagy Angliában. 

Az önkormányzat hogyan tud
közreműködni a munkaerőhiány
mérséklésében?

Az iparűzési adó mértékének csök-
kentésével hozzájárulunk ahhoz, hogy
több pénz maradjon a vállalkozásoknál,
így több forrás keletkezik, akár a bérfej-
lesztéshez. 2014-ben kettőről 1,8 szá-
zalékra csökkentettük az iparűzési adót,
s nagyobb összeg folyt be, mint koráb-

ban. Január elsejétől pedig – erről
már döntés született – 1,6 százalékra

mérsékeljük az iparűzési adót. Ezen-
kívül az oktatások, képzések támo-
gatásával, koordinálásával is segí-
tünk. Az is idevonzhatja a munka-
vállalókat, hogy Győr egy élhető
város. Az utóbbi hét-nyolc év-
ben a város lélekszáma egy
százalékkal emelkedett, míg
két másik város kivételével
mindegyik nagy településen
csökkent. Ráadásul a Győr-
ben munkát vállalók közül
sokan nemcsak itt, hanem
a város környezetében tele-
pedtek le az ottani alacso-
nyabb ingatlanárak miatt,
úgyhogy az egy százalék

nem is teljesen fedi a valóságot. Ezzel
nem azt akarom mondani, hogy az or-
szág keleti térségéből kell idecsábítani
a munkaerőt, mert egyrészt már ott
sincs, másrészt pedig akik idáig eljön-
nek, azok többsége tovább megy
Ausztriába. 

Hogy áll most a Modern Váro-
sok Programja, mekkora időtávlat-
ban hány milliárd forintos a kor-
mány ígérete?

A város igényeit, melyre a győri
program épül, több ember fogalmazta
meg. Az önkormányzatnál már műkö-
dik az a szervezet, amely a kormánnyal
együttműködve dolgozza ki a részlete-
ket, a megvalósulás ütemét. Tíz-tizenöt
éves, és csaknem 200 milliárd forintos
programról van szó. Az úthálózat fej-
lesztése elengedhetetlenül fontos, töb-
bek között éppen a létszámnövekedés
miatt is. A kultúra több épülettel is gaz-
dagodik. Teljesen megújul a színház, s
annak a környezete is. A filharmoniku-
soknak új koncertterem épül. A konfe-
renciaturizmus fellendítését új konfe-
rencia-központ is szolgálja. Teljesül a
győriek régi vágya: egy gigaprojekt ke-
retében korszerű strand épül, s műsza-
ki megoldásokkal megvédjük létesít-
ményeinket az árvíztől is. Azokat az igé-
nyeket is támogatjuk, amelyek nem tar-
toznak az önkormányzat kötelező vagy
önként vállalt feladataihoz, de a győriek
számára fontos. Ilyen az egészségügy.
Új mentőállomás létesül, a kórházba lá-
togatóknak, a betegeknek, az orvosok-
nak, a szakszemélyzetnek pedig parko-
lólemez épül, hogy csak a legfontosab-
bakat említsem. 

Jövőkép és feladat van tehát. Ön
már korábban bejelentette, hogy az
önkormányzati választásokon meg-
méretteti magát. Azóta azonban
sokféle hír terjed a városban, mi az
igazság?

Ha a győri polgárok bizalmat szavaz-
nak nekem, akkor szeretném folytatni a
polgármesteri munkát. Bizonyára min-
denki tudja, hogy egy pártcsaládhoz
tartozom, és mindenféle híresztelések-
kel szemben, nem tagadtak ki ebből a
családból – sőt megerősítést kaptam
arra, hogy olyan tagja vagyok, akire szá-
mítanak, a bizalom töretlen –, és én sem
tagadtam meg őket. E család keretein
belül szeretnék sikereket elérni.

Egy pártcsaládhoz tartozom, 
és mindenféle híresztelésekkel 
szemben, nem tagadtak ki ebbôl 
a családból — sôt 
megerôsítést kaptam
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Kamara már a Facebookon is!

A KAMARA MINDENKIÉ
PROGRAMAJÁNLÓ — GYÔR

FÓRUM TURISZTIKAI
PÁLYÁZATOKRÓL,
STRATÉGIÁRÓL

PÉNZ, DE HONNAN?
KONFERENCIA

A Piac&Profit konferenciája új turisztikai, innová-
ciós és képzési támogatásokról a fejleszteni
akaróknak szól. Bôséges források vannak még
ebben az évben.
A részvétel térítésmentes,
de regisztrációhoz kötött.

Idôpont: november 8., szerda 9.30 órától
Helyszín: kamarai székház,
Szent István út 10/A.

Bôvebb információ:
www.gymskik.hu/rendezvenyek

Mészáros Róbert 

Elôadás és kerekasztal-beszélgetés
• Nemzeti  Turizmusfejlesztési

stratégia 2030 bemutatása
• A Kisfaludy Turisztikai Program

keretében elérhetô aktuális
pályázati lehetôségek

A kamara Kereskedelmi Tagozata átfogó képet
kíván adni a Nemzeti Turizmusfejlesztési stra té -
giáról, illetve a panziók, szállodák számára is
meg nyílt Kisfaludy Tu risztikai Programról, amellyel
akár 7,5 millió forintot is igényelhetnek a vál-
lalkozások a szobánkénti megújulásra, vagy 3
milliárd forintot a létesítésre!

A részvétel ingyenes, elôzetesen
online regisztráció szükséges.

Idôpont: november 8., szerda 13.30 órától
Helyszín: kamarai székház, Szent István út 10/A.

Bôvebb információ:
www.gymskik.hu/rendezvenyek

• Autótechnika Klub, november 7.
• Kereskedôk napja, november 14.
• Kiválóság és minôség a HR-ben —

konferencia, november 15.
• Újbor és Sajtfesztivál

Budapest, november 25.

Jelentkezzen már most!

Programjaink helyszíne a kamarai székház
9021 Gyôr, Szent István út 10/A.

Bôvebb információ:
www.gymskik.hu/rendezvenyek

TOVÁBBI PROGRAMOK

szerző: bodrogi sára

Győr és Dunaszerdahely
képviselői határon átnyúló
együttműködési megálla-
podást írtak alá hétfőn dél-
előtt a szlovákiai városban,
amely kicsúcsosodása a két
település közötti régi, jó
kapcsolatnak.

Bár Szlovákia és Magyarország
is tagja az Európai Uniónak, a ha-
tár mégis elválaszt, nem össze-
köt: gátat szab a térség gazdasá-
gi fejlődésének, ami csak együtt-
működéssel érhető el.

A projekt kiemelt célja a hatá-
ron átnyúló infrastruktúrafejlesz-
tés, Győr, Dunaszerdahely és a ré-
gió kulturális örökségeinek, érté-

Két város, határtalan fejlôdés
keinek, helyszíneinek jobb kihasz-
nálása a város kulturális reperto-
árjának fejlesztésével, többek kö-
zött a helyi művészek innovatív
együttműködésére támaszkodva.

„A CULTACROSS pályázat
egy kicsúcsosodása annak a régi
együttműködésnek, amely az Ar-
rabona EGTC keretein belül való-
sult meg” – összegezte dr. Hájos
Zoltán, Dunaszerdahely polgár-
mestere. Hozzátette: céljuk,
hogy bemutatkozási lehetőséget
biztosítsanak a jó színvonalon
működő, dunaszerdahelyi kultu-
rális egyesületek és csoportok
számára Győrben és fordítva.

„A kölcsönös előnyöket és lehe-
tőségeket mindenképpen ki kell
használnunk, és ez csak akkor tud
megvalósulni, ha beszélünk egy-

mással és kicseréljük a gondolata-
inkat. Ugyanakkor pályázunk olyan
közös projektekre, ami mindket-
tőnk számára sikeres vagy ered-
ményes lehet. Ilyen ez a mostani
pályázat is” – emelte ki a határon
átnyúló együttműködési program
lényegét Borkai Zsolt, Győr polgár-
mestere. Borkai Zsolt azt is hang-
súlyozta, hogy városunk nemcsak
a múltban, hanem a jövőben is si-
keres projekteket fog kezdemé-
nyezni a Felvidékkel: „Nagyon sok
olyan terület van, ahol egymást
erősítve, a jövőbe mutatva, való-
ban sikeresek tudunk lenni.”

A CULTACROSS program
egyébként jól kapcsolódik Győr
2023-as Európa Kulturális Fővá-
rosa pályázatához, amelyhez így
Dunaszerdahely is hozzájárul.

szerző: z. a.
fotó: o. jakócs péter

Sokkolta Borkai Zsolt polgár-
mestert az ár, amit az Északnyu-
gat-magyarországi Közlekedési
Központ Zrt. (ÉNYKK) ajánlott a
helyi buszközlekedés szolgálta-
tás ellátására – derült ki a múlt
pénteken tartott győri közgyűlé-
sen. A busztársaság év végéig áll
szerződésben a várossal, ezért
néhány hónapja napirendre ke-
rült a kérdés. Akkor arról döntött
a testület, hogy a város nem ala-
pít saját céget, hanem az autó-
busz-közlekedési közszolgálta-
tást az önkormányzattól függet-
len gazdasági társaság lássa el
továbbra is, ezért pályázatot ír ki
a feladatra. A pályázatot kiírták,
azonban mindössze egyetlen tár-
saság jelentkezett, az (ÉNYKK)
Zrt. „El kell gondolkodnunk, ho-

Eredménytelen a helyi
buszközlekedésre kiírt pályázat

gyan tovább, aggasztó a helyzet a
benyújtott pályázati összegeket
látva” – osztotta meg a polgár-
mester. Az ÉNYKK ugyanis évente
csaknem 1,5 milliárd forintért vál-
lalná a feladatot, majdnem 760
millió forinttal többért, mint eddig. 

A képviselők végül amellett
határoztak a közgyűlésen, hogy
eredménytelennek nyilvánítják a
pályázatot, és tárgyalnak az
ÉNYKK-val a jelenlegi szerződés
maximum kétéves meghosszab-
bításáról.

JAVASLATTÉTELI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának közgyűlése javaslattételi felhívást tesz közzé
„Nemzetiségekért” díj 2017. évi adományozására. 

A díj adományozására javaslatot tehet – Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Jogi és Önkormány-
zati Osztályára címezve – 2017. november 23. napján 15 óráig: a polgármester, a közgyűlésben mandátum-
mal rendelkező önkormányzati képviselő, párt győri szervezete, győri székhelyű nemzetiségi civil szervezet
a legfőbb szerv döntése alapján, a Győrben működő települési nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete,
valamint az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információk megtalálhatók a www.gyor.hu című honlapon.



Közeleg az év vége, így mindazok, akik önkéntes
nyugdíjpénztári tagok vagy nyugdíj-megtakarítá-
si számlával rendelkeznek, a befizetett összeg
alapján őket úgynevezett rendelkezési
jogosultság illeti meg, amit a szemé-
lyi jövedelemadó-bevallásban tud-
nak érvényesíteni. Ez a gyakor-
latban annyit jelent, hogy az
ügyfelek a nyugdíjpénz-
tári egyéni számlájukra
befizetett összegek után
adójóváírásra jogosultak. Az
ezzel kapcsolatban leggyakrab-
ban felmerülő kérdésekre az Aegon
Biztosító területi vezetője, Kriván Ta-
más válaszol. 
Milyen befizetések után és mekkora összegben le-
het igénybe venni a 20 százalékos adójóváírást? 
Önkéntes nyugdíjpénztári tagság esetén az adójó-
váírás alapjául a befizetett tagdíj, valamint az adó-
évben, az egyéni számlán támogatói adományként
jóváírt összegek szolgálnak. Ezekről az összegek-
ről a nyugdíjpénztár és a biztosító minden évben
külön igazolást ad át ügyfeleinek. A személyi jöve-
delemadó-bevallásában az igazoláson szereplő
összegek 20 százalékáról rendelkezhet, de csak az
adott évben az összevont adóalapba tartozó jöve-
delmei után megfizetett, adókedvezményekkel
csökkentett személyi jövedelemadója erejéig. Ön-
kéntes nyugdíjpénztári tagság esetén ez legfeljebb
évi 150 ezer forint, míg nyugdíjbiztosításnál ez 130
ezer forint lehet.   
Mennyit érdemes havonta befizetnünk, ha szeret-
nénk kihasználni a maximális adójóváírást? 
Önkéntes nyugdíjpénztári tagság esetén ehhez
havonta 62.500 forintot kell befizetnie az ügyfél-
nek, éves szinten így 750 ezer forint után érvé-
nyesíthető a 20 százalékos adójóváírás. Ezzel
maximálisan kihasználható a 150 ezer forintos
adójóváírási felső határ, amennyiben az ügyfél
az önkéntes kölcsönös egészségpénztári, illetve
önsegélyező pénzári befizetései után nem nyilat-
kozik az adójóváírásról. Természetesen az ügyfél
ennél kevesebbet is befizethet, és ehhez mérten
kapja meg a 20 százalékos adójóváírást. Az ön-
kéntes nyugdíjpénztári tagság már havi 5 ezer
forinttól indítható. Az Aegon nyugdíjbiztosítása
pedig havi 12 ezer forinttól, amely mellé most a
leendő ügyfelek – karácsonyi ajándékként – te-
levíziót vagy tabletet választhatnak. A témát jövő
héten folytatjuk. (x)

Fókuszban
az adójóváírás
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Hat éve szólalt meg először
a Győr+ Rádió a 100.1-en.
Azóta mi lettünk a város
hangja, ahogy a szloge-
nünkben is hallhatják nap
mint nap. A Győr+ Média rá-
diós csapatának minden
tagja a hivatásának szerel-
mese, az évforduló alkalmá-
ból ők mesélnek most Győr
egyetlen helyi rádiójáról.

Simon Pankának, a rádió főszer-
kesztőjének a következő mondat
jut eszébe, ha a rádiózásról kér-
dezzük: Válassz olyan munkát,
amit szeretsz, és soha többé nem
kell dolgoznod! „Szerencsés va-
gyok, hogy a stúdióra mint máso-
dik otthonomra, a kollégákra pe-
dig mint barátokra tekinthetek.
Kezdetben csak álom volt a gyö-
nyörű stúdió, ahol most dolgozha-
tunk, de mára a nehézségek még
értékesebbé tették az akkori éve-
ket, csapattá kovácsoltak minket.
Köszönöm a kollégáimnak az ál-
dozatos munkát, a hallgatóknak
pedig a pozitív visszajelzéseket és
támogatást és azt, hogy a Győr+
Rádió a város hangjává válhatott!”

A Győr+ Rádió az igényes, ér-
deklődő győrieknek szól. A hallga-
tók részei a műsoroknak, kommu-
nikálnak műsorvezetőinkkel, és se-
gítik, bátorítják őket. Major Évi hír-
szerkesztőnek, aki hajnalban érke-
zik, hogy felmondja az első hírblok-
kot, torokgyulladás kezelésére ad-
tak tanácsot. „Azóta a gyömbértea
a mentsváram torokfájós napo-
kon.” Kaszás Kornél, a Győr+ Dél-
után műsorvezetőjének a rádiózás
örök szerelem. „Olyan, mintha be-
lesuttognál a világ fülébe, és sza-
vakba öntve adnád át a lelked egy
darabját. Sosem felejtem el, ami-
kor elmeséltem a hallgatóknak,
gyakran fáj a fejem, mire özönlöttek
a praktikák. Vagy amikor évekkel
ezelőtt meglátogatott egy iskolás a
stúdióban, mert szeretett volna ta-
lálkozni velem. Néhány hónapja új-
ral összefutottunk, és továbbra is
rádiós szeretne lenni.” És persze
segítünk mi is, amikor csak tudunk.
Adorján Andi, a Győr+ Délelőtt és
a Magyar óra műsorvezetője sze-
rint Győrnek kell egy kis plusz. „Jó
érzés, ha valaki meghallgat, ha fáj-
dalom ér, segít, ha elveszett valami,
vagy ha megoszthatjuk egymással
az örömünket. 2015-ben egy fiú a
kívánságműsoromban kérte meg

Pénteken ünnepeljünk együtt a 100.1-en!

Mi vagyunk a város hangja
egy lány kezét, aki felhívott és sírva
igent mondott az éteren keresztül.
Egy néni pedig súlyosan megbete-
gedett, egyetlen kiskutyáját nem
tudta ellátni. Felhívott. Szívem sza-
kadt, a hallgatóké is, végül egy úr
elvitte a kutyust, s megígérte, he-
tente meglátogatja a nénit, viszi a
kutyát is. Szóval Győrnek kell egy
kis plusz. Kell a szív, a jó szó.”

Bajzát Zsuzsi négy éve dolgozik
a rádiónál, és azóta több műsor-
számban is lehetőséget kapott.
Reggel kezdett, aztán jöttek a ma-
gazinok, a hétvégi sáv, majd pedig
a Győr+ Este, ahol igazán magára
talált. „Imádom, hogy új embe -
reket ismerhetek meg, és abban
bízom, hogy érdekes és értékes

társ lehet a műsor a hallgatók esti
rutinja mellé. Fontos, hogy helyi
tartalmakkal töltsük meg a rádiót,
hiszen minket, és a környékbelie-
ket ez érdekel igazán.” Farkas Mó-
nika hétköznaponként jelentkezik
összefoglaló hírműsorával, a Dél-
utáni Gyorssal, és szerkesztésé-
ben a Győri Filharmonikus Zene-
kar Divertimento című műsora
mára az egyik leghallgatottabb
magazin lett. „Színházrajongóként
is nagyon örülök, hogy szerkeszt-
hetem és vezethetem a Győri
Nemzeti Színház műsorát, a Ku-
lisszák mögött című magazint,
melynek televíziós változata két
éve fut a Győr+ Televízióban.”

Nagy Roland, a Győr+ Reggel
egyik műsorvezetője elmeséli, a rá-
diózásba nem azért szeretett bele,
mint a legtöbb műsorvezető, vagy -
is nem a zenék és a dj-k miatt.
„Gyerekkoromban a sportközvetí-
téseket, a körkapcsolást figyeltem,
rongyosra hallgatott magnókazet-
tákról sem a dalszövegek marad-
tak meg a fejemben, hanem Sze-

pesi György, Gulyás Gyula, No-
votny Zoltán, Molnár Dániel, Vas
István Zoltán mérkőzésközvetíté-
sei. A legszebb Győr+-os emlé-
kem kicsit visszavitt a legendás
sportkommentátorok idejébe, a
rádió aranykorába. Az EYOF-on
élőben közvetíthettem a győri Si-
pőcz Richárd döntőjét” – emlék-
szik vissza a nyári élményre.

A Győr+ Médiához számos jóté-
konysági kezdeményezés és pro-
jekt kapcsolódik. Az egyik legnép-
szerűbb a Győr+ Reggel műsorve-
zetőjéhez, Orosz Sándorhoz köthe-
tő. „Harcsás Judittal évekkel ez-
előtt elindítottuk a Győr+ Médiatá-
bort és szakkört, melyet sajnos
már nélküle viszek tovább. Hihetet-

lenül tehetséges gyerekeket ismer-
hettem meg. Van, aki azóta saját in-
ternetes rádiót üzemeltet, vannak,
akik önálló médiacsoportot alapí-
tottak, többen feltűntek már külön-
böző színpadokon és az egyik nö-
vendékünk könyvet is írt. A jövőt és
valamilyen szinten egykori énemet
látom bennük” – árulta el.

A Győr+ Rádió a nap 24 órájá-
ban szól a hallgatókhoz, hétvégén
is élő műsorvezetéssel. A szombat
és vasárnap felelőse 8–16 óráig Fe-
renczy Balázs, aki három és fél éve
része a műsorvezetői csapatnak.
„Gyakornokként kezdtem, ezért hi-
szem, hogy kitartó munkával elér-
hetjük céljainkat. A rádiózás nem
csak munka, hanem szerelem és hi-
vatás, és hitvallásom, hogy a mikro-
fon előtt a hallgató társa legyek,
hangulatot adjak a hétvégi kikap-
csolódáshoz. Az elmúlt pár évben
felnőttem, sok szép pillanatot, ba-
rátságokat adott a rádiózás és a
Győr+. Hasonló élményteli pillana-
tokat kívánok a következő hat évre
is a győri éternek!”

Orosz Sándor, Farkas Mónika, Major Éva,
Bajzát Zsuzsi, Ferenczy Balázs, Kaszás Kornél, Nagy Roland 

középen pedig Simon Panka
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A Szent Anna Otthon felvételt hirdet
Győr, Öveges József u. 7. sz. alatti telephelyére

azonnali belépéssel

szakképzett ápoló
és konyhai kisegítô 

munkakörökben.

Jelentkezés 
a fenti címen Bene Orsolya intézményvezetőnél,

telefonon a 96/440-540/510-es melléken.

szerző: koloszátr tamás
fotó: marcali gábor

Már az adyvárosi tónál és az Újvárosi
Művelődési Központnál is bérelhetnek
kerékpárt a győriek és a turisták. A
GyőrBike Közösségi Bérkerékpár
Rendszer fejlesztésére csak idén 22
millió forintot fordítanak – jelentette
be Radnóti Ákos alpolgármester, az
adyvárosi tónál levő dokkoló előtt.

Ebbe az összegbe négy állomás fér
bele. Az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál idején nyílt meg az első idei
fejlesztésű állomás, ezt követte a Pla-

Az őszi szünetre időzítve, Adyváros
több játszótere is megújult és újabb
játékokkal gyarapodott – számolt be
róla Radnóti Ákos alpolgármester, a
körzet önkormányzati képviselője.

Az adyvárosi tó partján lévő, nép-
szerű várjátszótér mellett található
egy kisebb játszótér az Ifjúság körút
83. szám mögött, melynek területét
körbekerítették, így a gyermekek vé-
dett, zárt helyen játszhatnak, hiszen
egyik irányból parkoló van, a másik
irányból pedig kutyafuttató, így a ku-
tyusokkal sétálók és a játszótéren lé-
vők békésen el tudnak különülni egy-
mástól. Erre korábban több lakossági
kérés is érkezett.

Bónuszként a játszótérre kikerült
egy darab egyensúlyozó lépegető és
egy Abakusz eszköz fémvázon, mely
kitűnően segíti a gyermekek logikai és
számolási képességeit. Továbbá egy
új körforgó játékeszköz is várja a gyer-
mekeket. Kihelyeztek újabb két padot
és szemeteskukát is.

A Kodály Zoltán út és az Ifjúság
körút közti nagy zöldterületen pedig
felállítottak egy hárompályás csúsz-
dát, illetve a homokozó fölé elkészült
a leendő napvitorla oszlopozása is,
mely majd jövő évben kerül ki. Idén
egyébként már kihelyeztek egy napvi-

Lopás nulla, rongálás csak elvétve

Újabb két GyôrBike állomás
zával szemben, illetve az Újvárosi Mű-
velődési Háznál levő. A sort negyedik-
ként a Mobilisnél levő dokkoló zárja,
ennek átadása novemberben várható.

„Két év alatt negyvenmillió forintért
fejlesztettük a GyőrBike-ot, s ha a Mo-
bilisnél levőt is átadjuk, összesen 31
helyen lehet a városban kerékpárt bé-
relni” – fogalmazott Radnóti Ákos. Új-
donságként megjelent három elektro-
mos kerékpár is, gondolva az időseb-
bekre, akik nehezebben boldogulnak
a hagyományos kerékpárral. Ezekből
egyelőre három áll rendelkezésre, s ta-
rifájuk megegyezik a hagyományos
kerékpárok bérlésének árával.

Az alpolgármester hangsúlyozta
azt is, az a cél, hogy minél többen
használják a kerékpárokat. Úgy tűnik,
a népszerűségük töretlen. Nagy for-
galmat bonyolít le az egyetem környé-
kén levő dokkoló, de hasonlóen erős
az autóbusz-pályaudvar és a vasútál-
lomás közelében levő kölcsönző is. 

Az üzemeltető Cycleme Bérkerékpár
Rendszerek Kft. ügyvezetője, Fóti Balázs
kérdésünkre elmondta, a győriek felelő-
sen bánnak a biciklikkel, lopás nulla, ron-
gálás pedig elvétve fordul elő.

Még több játék

torlát a Barátság Sportpark homoko-
zója fölé is, szintén lakossági kérésre.

A játszótérfejlesztésekre közel 6
millió forintot költöttek.

Radnóti Ákos elmondta azt is,
idén a városrészben átadtak egy új
kosárlabda- és streetballpályát, illet-
ve a tó melletti betonos sportpálya új
rekortánburkolatot és megvilágítást
kapott, továbbá a Barátság Sport-
parkban sor került az egyik műfüves
focipálya és lábteniszpálya burkolat-
cseréjére és a kültéri fitneszpark is
kapott egy napvitorlát.
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkezô
IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai központjában, 
a megnövekedett feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása
érdekében

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT és PÁLYAKEZDÔKET
keres TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM indításához
azonnali kezdéssel

Az álláshoz és a tanfolyamhoz
tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 18 év feletti életkor
• Tanulmányi szerzôdés megkötése
• Erkölcsi bizonyítvány
• Terhelhetôség, pontos, precíz munkavégzés

és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszú távú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása vidéki

munkavállalóknak 93%-ban térítve
• Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafeteria már próbaidô alatt is
• Munkaidô alatti OKJ-s tanfolyam elvégzése
• Három típusra történô jogosítvány megszerzése

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámon 96/900-169 illetve
a palyazat@imperial-international.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!

Tisztelt Szülők!

2017. november 10-én 11 órától,
illetőleg 16 órától megyei össze-
vont szülői értekezletet és tájé-
koztatót tartunk a középiskolai
felvételi eljárásról és a tovább-
tanulási lehetőségekről.

A tájékoztató helyszíne: Mobilis Inter-
aktív Kiállítási Központ 9026 Győr, Vá-
sárhelyi Pál utca 66. (az Egyetemi
Csarnok mögött).

Nyolcadik osztályos gyermekük
nagy jelentőségű, felelős döntés előtt áll.
Iskolaválasztása jelentősen meghatároz-
hatja egész életét. A Győri Járási Foglal-
koztatási Paktum Pályaorientációs Mun-
kacsoportjának tagjai a döntés meg-
könnyítése érdekében a lehető legtöbb
segítséget és támogatást kívánják meg-
adni Önöknek, illetőleg gyermeküknek.

Ennek érdekében a hagyományos
novemberi Pályaválasztási Kiállítás
programját egy kifejezetten Önök-
nek, a szülőknek szóló programpont-
tal bővítjük. Szeretnénk, ha Önök
egy helyen kaphatnák meg mindazt
az információt, melyet a középiskolai
felvételi eljárás rendjéről, a középis-
kolák képzési kínálatáról, valamint

MEGHÍVÓ

gyermekük továbbtanulási lehetősé-
geiről tudniuk kell.

A tájékoztatókat a Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ, a Győri Tankerületi
Központ, illetőleg a megyei Szakképzési
Centrumok képviselői tartják majd.

Az Önök kényelme érdekében, az
összevont szülői értekezletet a nap fo-
lyamán két alkalommal, ugyanazzal a te-
matikával és tartalommal tartjuk meg.
A délelőtti tájékoztató rendezvényre ér-
kezőknek lehetősége nyílik a szomszé-
dos Egyetemi Csarnokban rendezendő
Pályaválasztási Kiállítás megtekintésé-
re, ezáltal az egyes középiskolák közvet-
lenebb megismerésére is.

A tájékoztató rendezvényekre elő-
zetes regisztráció nem szükséges.

Szeretettel várjuk Önöket!

Tisztelettel és üdvözlettel:
Győri Járási Foglalkoztatási
Paktum Pályaorientációs 
Munkacsoportja

Pontos és precíz munkával, ti-
zenkilenc nap alatt a helyére
„tolták” a szakemberek az új
Mosoni-Duna-hidat, a szerkezet
elérte a végleges helyét.

A betoló szerkezetek eltávolítása és le-
szerelése, valamint az ívtartó állvá-
nyok és a mederben lévő cölöpjármok
elbontása lesz a következő napok fel-
adata. A szigetelési munkák mielőbbi
befejezése is fontos, még a csapadé-
kosabb időszak előtt. A szerelőtér el-
bontásával várhatóan már a követke-
ző héten elkezdődhetnek a jobb oldali
ártéri hídépítés munkái.

Hazai viszonylatban a hatodik leg-
nagyobb középnyílású híd lesz a me-
derhíd kosárfüles acélhídja, amely a
Győrt keletről elkerülő út részeként
épült meg. A Mosoni-Duna-híd há-
rom részből áll. A jobb és bal parti, elő-
re gyártott, feszített vasbeton tartós
ártéri hidakból, valamint a középső ré-
szen a kosárfüles acél ívhídból, mely-
nek hossza 181 m. A mederhíd mere-
vítő tartója és az ív „doboz” kereszt-
metszetű, a pályalemez pedig ortot-
róp (bordákkal merevített) acél. Szere-

Helyére került az új híd 
a Mosoni-Dunán

lése a jobb parti ártéri híd helyén kiala-
kított szerelőtéren történt.

Az ívhíd kétezer tonna acélból készült,
a betoláshoz szükséges segédszerkeze-
tek súlya pedig ezerkétszáz tonna. A híd-
építést szinte óráról órára követhették az
interneten az érdeklődők, helyben pedig
egy látogatóközpontot alakítottak ki, ahol
szakavatott kísérők nagyon sok érdeklő-
dőt avattak be a rendkívül látványos és
lenyűgöző munkálatokba.
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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

´́

´́

(9021, Gyôr, Eötvös tér 1.)

november 6-án és november 27-én, hétfôn 17 órakor 

TÁJÉKOZTATÓRA VÁRJA
a negyedik osztályos gyerekek szüleit az iskola könyvtárában.

Az érdeklôdôk képet kaphatnak a 8 évfolyamos gimnáziumi képzésrôl,
a jelentkezésrôl, s a felvételi követelményekrôl.

A KAZINCZY FERENC GIMNÁZIUM

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A győri Czuczor Gergely Bencés
Gimnázium épületébe lépve,
döbbenten kérdezte dr. Lőrincz
Balázs Bendegúz nemzetközi hí-
rű fej- és nyaksebész, hogy mit
keresnek itt a lányok? Az egyko-
ri bencés diák meglepve vette
tudomásul, ma már több lány
jár a bencésekhez, mint fiú. „Va-
lószínűleg, ha most lennék ti-
nédzser, én is örülnék, hogy lá-
nyokkal járhatok egy osztály-
ba” – mondta aztán nevetve,
amíg felértünk a díszterembe.

A Hamburgi Egyetem tanára Robotok-
kal a vírusok ellen címmel tartott elő-
adást múlt csütörtökön, a Bencés Diá-
kok Győri Egyesülete meghívásának
eleget téve, a Széchenyi téri intézmény-
ben. Elöljáróban leszögezte, a családjá-
ra, négy gyermekére a legbüszkébb,
habár 43 éves korára sokat  elért. 1974-
ben született Budapesten, a Pannon-
halmi Bencés Gimnázium és a Pécsi
Orvostudományi Egyetem elvégzése
után először a fővárosban, majd a nor-
végiai Bergen egyetemi klinikáján dol-
gozott fül-orr-gégészként. Két évre
Ausztráliába költözött, ahol tovább ké-
pezte magát onkológiai és rekonstruk-
ciós-plasztikai fej-nyak sebésszé. A
Hamburgi Egyetem tanára, a hamburgi
Asklepios Klinik Altona vezető főorvosa,
a Pécsi Tudományegyetem címzetes
egyetemi tanára. Nemzetközi hírű fej-
nyak sebész, a fej-nyaki robotsebészet
Európára akkreditált oktatója. Belgyó-
gyász feleségével és négy gyermekük-
kel 2011 óta élnek Hamburgban. 

A professzor szívesen emlékszik a
bencéseknél eltöltött évekre, kama-

Robottal a vírusok ellen: 
egy magyar bencés diák naplója a nagyvilágból

toztatni elsősorban a latin és német
tudásának megalapozását tudta, a
két nyelv mellett ma már beszél ango-
lul, norvégul és spanyolul is. A bencés
szellemiséget is megőrizte, templom-
ba jár a családjával, most éppen a pro-

testáns Hamburgban egy katolikus
templom mellett laknak, a gyerekei
pedig a jezsuita plébániára járnak hit-
tant tanulni – mesélte mosolyogva. 

A diákoknak beszélt az orvosi hiva-
tás szépségeiről: a kezeléssel, a mű-
téttel jobbá teheti a beteg életét, és
nem kizárólag a betegét, hanem an-
nak a családjáét is. Nem titkolta, azért
hagyta el Magyarországot, mert kez-
dő sebészként nem kapott elég lehe-
tőséget a műtétekre és a hálapénz in-

tézményével sem értett egyet. De
mint mondja, semmi sem elképzelhe-
tetlen, lehet, hogy egyszer visszatér.
Jelenleg részlegvezető főorvos, de
szeretne egy teljes klinikát vezetni, és
iskolát is alapítana. 

Munkája részleteibe is beavatta a
hallgatóságot, a robot, amellyel dol-
gozik, nem az orvos helyett műt, és
nem is egy számítógépes program.
Egy telemanipulátor, amit a sebész
irányít, gyakorlatilag a kezét meghosz-
szabbító, levékonyító, kicsinyítő mű-
szer, amellyel szájon át lehet eltávolí-
tani a tumort, a rákos sejteket. A száj-
üreg-, szájgarat-, algarat- és gégemű-
téteknél használható, elsősorban
azokban az esetekben, amikor olyan

helyen van a daganat, amit esetleg
csak az állkapocs szétfűrészelésével
lehetne elérni, eltávolítani. Németor-
szágban száz robot van, ebből négy
Hamburgban, ezek közül az egyikkel
a magyar orvos operál. Hazánkban
még nincs ilyen műszer, talán azért,
mert kétmillió euró az ára, egy-egy
műtét pedig másfél millió forintba ke-
rül. Nem elképzelhetetlen azonban,
hogy hamarosan Magyarországra is
telepítenek ilyen gépet – vélte.

Az egyetemi tanár nyíltan beszélt
arról is a fiataloknak, hogy ezeket a da-
ganatokat vírusok is okozhatják, mint
például a HPV vírus. Bizonyítást nyert
ugyanis, hogy a HPV főként orális szex
útján terjed. Ez a vírus elsősorban a
méhnyakrákért felelős, de a szájba ke-
rülve torok- és gégerákot is okozhat. A
garatrák a férfiak körében gyakoribb,
mint a nőknél. Jelenleg a legtöbb eu-
rópai országban a 12-13 éves lányok
kapnak HPV elleni védőoltást, a fiúk
védelme azonban nem biztosított. 

És hogy teljes legyen a kép a sok-
oldalú professzorról, eláruljuk, ő fordí-
totta magyarra Erlend Loe Doppler tri-
lógiáját. Amikor Norvégiába költözött,
hamar megtanulta a szakmai nyelvet,
négy hónap után egyedül ügyelt, ő
azonban szeretett volna jobban beil-
leszkedni az ottani közösségbe, ezért
kortárs irodalmat kezdett olvasni. Ke-
zébe került Erlend Loe regénye, és
úgy megtetszett neki, hogy eldöntöt-
te, magyarra fordítja. A mára kult-
könyvvé vált első kötet harmadik ki -
adása is megjelent, annak hangos-
könyv-változatával együtt, Rudolf Pé-
ter előadásában. Lőrincz Balázs Ben-
degúz megsúgta, éppen a győri elő-
adás előtt írt alá szerződést egy újabb
fordításra, Erlend Loe legújabb köny-
vének magyar címe a Leltár lesz.

Dr. Lőrincz Balázs Bendegúz
orvosként jobbá teszi a beteg
életét, és annak családjáét is
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

ZUM GEDENKEN AN UNSERE TOTEN
gibt das Győrer Philharmonieorchester am
Montag, den 6. November ab 19 Uhr im Rich-
ter-Saal ein Konzert. Es ertönt das von Giusep-
pe Verdi 1874 fertiggestellte Requiem in einer
gemeinsamen Produktion der herausragends-
ten ungarischen Sänger im Chor der Magyar
Rádió, unter künstlerischer Leitung von Pad
Zoltán und dem Győrer Philharmonieorches-
ter. Es dirigiert Berkes Kálmán.

 „KAUF LOKALES, KAUF
KISALFÖLDER!” – der traditi-
onelle Erzeugermarkt erwartet
am 5. November von 9-13 Uhr
alle Besucher und Interessierte
auf dem Dunakapu-Platz. Ab 10
Uhr findet dort auch das Konzert
des Kinderensembles „Aranyka-
pu” statt und ab 12 Uhr musi -
ziert die Band „Hoppáré”.

„DIE LETZTE NACHT” – ein hundertjähriger Stummfilm wird unter Begleitung der Live-
musik der Band Hoppáré am 5. November ab 19 Uhr 19 im Rómer Haus (Győr, Teleki L. u.
21.) gezeigt. Die Romermusik zur „letzten Nacht” wird von der Band Hoppáré geschrieben
und gespielt, so dass wir sicher sein können, dass die Vorstellung nicht nur zur Atmosphäre
des Films passt, sondern dass die Band auch die besondere Klangwelt wiederspiegelt! Nach
dem Film gibt es ein Minikonzert!

PREMIERE DER VORSTEL-
LUNG „Die Abenteuer des Baron
Münchhausen” -am 5. November
ab 11 Uhr im Vaskakas Bábszín-
ház (Czuczor Gergely utca 17.).
Die Regie bei diesem Stück führt
Biserka Kolewska.

KISS ZSOLT, DER ORGANIST des Pannonhalmaer
Benediktinerklosters gibt am 5. November um 17 Uhr
ein Konzert in der Heiligengeistkirche (Szentlélek-
templom). Auf dem Programm stehen: D. Buxtehude:
Präludium in G - Moll,  J.S. Bach: Präludium und Fuge
in E-Moll,  C. Franck: Choral in H-Moll, sowie Jean
Langlais: Suite Médievale.



BAGDI BELLA ÉS ZENEKARA A szeretet összetart címmel ad koncer-
tet november 10-én 18 órától, a Szabadhegyi Általános Iskola és Gimná-
zium színháztermében (Konini u. 2–4.).
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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!

„GYŐR SPORTÉLETE EGYKOR ÉS MA –
Kovács István magángyűjteményének tükrében”
címmel lesz pódiumbeszélgetés és kiállításmeg-
nyitó november 9-én 17 órakor, a Dr. Kovács Pál
Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Központi
Könyvtár Klubjában (Herman Ottó u. 22.). A ren-
dezvényen Kovács István nyugalmazott megyei
sportigazgatóval Meronka Péter beszélget.

A MÜNCHAUSEN BÁRÓ KALANDJAI cí-
mű előadás premierjét láthatják a Vaskakas
Bábszínházban (Czuczor Gergely utca 17.) no-
vember 5-én 11 órától. A darab rendezője Bi-
serka Kolewska. 

AZ UTOLSÓ ÉJSZAKA című, százéves némafilmet vetítik
a Hoppáré zenekar élő zenéjével november 5-én 19 órától, a
Rómer Házban (Teleki L. u. 21.). Az utolsó éjszaka zenéjét a
Hoppáré Zenekar írja és játssza, így biztosak lehetünk benne,
hogy az előadás nemcsak a film hangulatához passzol majd,
hanem a zenekar egyedi hangzásvilágát is visszatükrözi. A
film után minikoncert!

SPANYOLORSZÁG SEVILLÁTÓL
SANTIAGÓIG címmel dr. Csóka Géza
nyugalmazott főiskolai tanár előadását
hallgathatják meg az érdeklődők a ke-
véssé ismert Vía de la Platáról, avagy a
Camino No.2-ről, november 8-án 17
órakor, a Kisfaludy Károly Könyvtárban
(Baross G. út 4.).

AZ ANGYALI GEOMETRIA című kiállítás kata-
lógusának bemutatójára, valamint tárlatvezetés-
re várják a kultúra kedvelőit az Esterházy-palotá-
ban (Király u. 17.), november 4-én 17 órától. A
programban közreműködik a festőművész, Ak-
nay János és P. Szabó Ernő művészettörténész.

A SZENTLÉLEK-TEMPLOM-
BAN ad koncertet november 5-
én 17 órától Kiss Zsolt, a Pannon-
halmi Főapátság orgonistája. Mű-
soron: D. Buxtehude: g-moll prelú-
dium, J. S. Bach: e-moll prelúdium
és fúga, C. Franck: h-moll korál és
Jean Langlais: Suite Médievale.

AZ EMBERI GONDOLKODÁS
TÖRTÉNETE címmel tart elő-
adást dr. Boros István filozófiatörté-
nész november 9-én 17 órakor a
TIT Székházban (Munkácsy Mihály
u. 6.). A filozófiatörténeti és iroda-
lombölcseleti szabadegyetem kö-
vetkező alkalmán az itáliai rene-
szánsz társadalomfilozófiája (Ma-
chiavelli), költészete (Petrarca és
Boccaccio) és művészete (Leonar-
do da Vinci) kerül terítékre.

A KERESZTÉNY ÉRTELMISÉGIEK SZÖVETSÉ-
GE november 8-án 18 órakor várja az érdeklődőket az
Éghajlat Könyvkiadó gondozásában megjelent Hit által
című kötet bemutatójára, melynek meghívott vendégei
a szerzők: Bogárdi Szabó István református püspök,
Gáncs Péter evangélikus elnök-püspök és Veres And-
rás győri megyés püspök. Helyszín: Széchenyi István
Egyetem Apáczai Csere János Kar (Liszt Ferenc u. 42.).
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Az elmúlt héten lezajlott az Art
Agora – Egy este a művésze-
tért névre keresztelt jótékony-
sági rendezvény, a győri zsi-
nagógában, ahol fiatal tehet-
ségek, művészek és a mecéná-
sok találkozhattak.

A kezdeményezés a Rotary Club
Győr Rába, az Art WORLD Hungary
Egyesület, az M5 szalon és több
művészetet pártoló személy együtt-
működésének köszönhetően jöhe-
tett létre. A cél pedig nem volt más,
mint hogy teret adjon a helyi művé-
szek és a mecénások találkozásá-
nak. Az ötletgazdák szerették volna,
hogy a Győrhöz és a régióhoz kötő-
dő képzőművészek és alkotásaik na-
gyobb nyilvánosságot kapjanak, er-
ről már Görcsné dr. Muzsai Viktória
projektvezető beszélt. 

Minden várakozást felülmúló si-
kerrel zártuk az első jótékonysági
estünket! S ezt nem csak én állítom,
hanem már ott a helyszínen is ren-
getegen gratuláltak, s azóta is kap-
juk az üzeneteket, amelyekben vagy
köszönetet mondanak a fantaszti-
kus este miatt, vagy tovább biztat-
nak minket, szervezőket.

Az esemény első része, ahol kul-
turális élményt is kívántunk nyújtani,
tehát kiválóan teljesített! Ugyanis a
programban olyan győri tehetséges
fiatalok mutathatták meg magukat,
akik a társművészetekben jelesked-
nek: így volt irodalmi blokk, zene és
tánc is. Külön kiemelendő, hogy a
pályakezdő fiatalok ezen az estén
már tiszteletdíj ellenében léptek
színpadra, ezzel is támogatást és
motivációt kapva. Kivételt képezett

Hárommilliót hozott a mûvészek 
és mecénások elsô találkozása

a Raab Vonósnégyes, viszont ők a
fellépti díjukról mondtak le az est si-
kere érdekében.

A rendezvény második felében
pedig a helyi képzőművészeké volt
a főszerep, akiknek munkáit már ko-
rábban, kiállításokon is megtekint-
hették az érdeklődők, ezeket licitálá-
son vagy fix áron vásárolhatták meg
a mecénások. A jó hangulatú aukci-
ón elkelt nyolc győri és környéki mű-
vész tizenhárom műalkotása. A ren-
dezvény apropóján megjelent egy
katalógus: „Művek és mestereik”
címmel, amely tizenhat lokálpatrióta
művészt és az aukcióra, valamint a
fix áras vásárlásra felajánlott alkotá-
sát mutatja be.

Az este sikerét mutatja az is, hogy
a szponzorok és a támogatók által
felajánlott összegekből, a jegyel -
adásból és a műalkotások aukcióján
összesen körülbelül hárommillió fo-
rint gyűlt össze, melyből pályázat út-
ján fiatal művészeket is támogatunk

– folytatta  Görcsné dr. Muzsai Viktó-
ria, illetve azt is elárulta, hogy az első
jótékonysági est sikere további len-
dületet ad, hiszen amit elterveztek,
az maximálisan megvalósult.

Megmutathattuk a győri képző-
művészeket és a munkáik egy ré-

szét a közönségnek, nagyobb
figyelmet kaptak, mint eddig,
és reméljük, továbbra is szem
előtt maradnak. Hogy ez így le-
gyen, már arra is vannak külön-
féle ötleteink, de ezekről még
korai lenne beszélni. Amit

megálmodtunk, az jól műkö-
dött, hiszen a Győrben eddig
nagyobb figyelmet kapó zené-
szek, táncosok is szívesen fo-
gadták a meghívásunkat, így a
különféle művészeti ágak hidat
alkottak egymás között, s kiala-
kulhatott az a művészeti össz-
hang, amelyet szerettünk vol-
na megtapasztalni. Köszönjük
mindenkinek, aki segítségünk-
re volt s megvalósulhatott
Győrben az Art Agora projekt
Művészek és mecénások talál-
kozása című, első jótékonysági
rendezvény! – zárta a projekt-
vezető. (x)
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Borlap
A GYÔRI BORKULTÚRA LAPJA

A
Gyôr, Pálffy u. 3. • www.borhalo.com/gyorI. évfolyam 9. szám

November 11-hez közeledve, az európai népek nagy
részénél szokás ma is libából készült ételt fogyasztani, ami
valószínűleg Franciaországból származik. Svédországban
a városi kézművesek és a nemesek körében volt divatos,

mivel a szegényebbek ritkán
engedhették meg maguk-
nak a libahúst, így más
szárnyasokkal helyettesí-
tették. Az állat minden
részét felhasználták a
Márton-lúdjából ké-
szített ünnepi vacso-
rához. A svédeknél
régen a vacsora
édes, fekete levessel

kezdődött, amely a liba véréből ké-
szült, és ezt egészítették ki gyümölcs-
pürével, lekvárral, alkohollal és  fűszerek-
kel. A „feketelevest” belsőségekből ké-
szült ételek követték, azután libamájkolbász,
aszalt szilva és burgonya került az asztalra. A li-
bát almával és aszalt szilvával, egyéb gyümölccsel is
megtöltötték, s több órás sütése közben, hogy száraz hú-
sát ellensúlyozzák, s íze is zamatosabbá váljék, saját zsírjá-
val locsolták. Magyarországon divatossá vált a szalonnával
való tűzdelés. Régen a csontokat is megfőzték, a levéből
vagy leves vagy besűrítve mártás készült. Szinte minden
országban a liba zsírját is kisütötték, ami tepertőjével
együtt hosszú ideig eltartható, finom ételnek számított
már a középkorban is. Szlovéniában például szokás volt
az ünnepi lakoma után az asztalon hagyni a csontokat és
az ételmaradékot, ezzel is kedveskedni az arra járó jó lel-
keknek. Az elfogyasztott Márton-lúd mellcsontjából, ge-
rincéből sok helyen jósoltak is, a következő tél keménysé-
gére. Ha a csont fehér volt, havas tél következett. 

Érdekes a libából készült ételek keresztény kultúrában
való elterjedése, mivel a liba már a pogány ókorban is
kedvenc étel volt, s a zsidó konyha is elő-
szeretettel használta. Rómában különös

tisztelet övezte a madarat, mivel Róma első századaiban a
gall háborúk idején a lesből támadó ellenfelet a fellegvár
szent libáinak gágogása fedte fel és mentette meg a várost
a pusztulástól. Mindez a megbecsülés már kevésbé látszik,

ha egy-két különleges libaétel ókori re -
cept  jét vizsgáljuk. A rómaiak ugyanis,

hogy a lúd húsa zamatosabb és mája
nagyobb legyen, borpárlattal, alko-
hollal itatták szerencsétlen madark-
akat. A libatömés ősi szokása is
feltételezhetően innen eredhet.
A régi magyarországi zsidó kö-
zösségekben pedig gyakran fel-
cicomázott libákat adományoz-
tak jelképesen a királynak.

A Márton-lúd fogyasztása
szorosan kötődik az újborhoz.

Nem véletlen az egybeesés,
hisz éppen novemberre fejeződik

be a must borrá alakulása. Márton
emiatt a nagyobb borvidékeken az új-

bor védőszentje is. A bor és a liba gyorsan ösz-
sze is kapcsolódott, német területen már a 12.
században a Márton-ludat „szüreti vagy préslibá-
nak” is nevezték. Márton-napi népszokás volt a
közeli Szlovénia területén, hogy a szőlősgazdák
által a hegyben különböző helyekre elrejtett bo-
rospalackokat a legényeknek kellett megkeresni-
ük. Eközben a lányok, asszonyok főztek, sütöttek,
amit aztán a szőlőhegyben nagy vigasság köze-
pette együtt fogyasztottak el.

November 11-én kezdték meg az új hordókat
a gazdák, ekkor került az asztalra a libasült mellé
a Libás-bor vagy sok helyen Márton-bor, aminek
még gyógyító hatást is tulajdonítottak. Nem vé-
letlenül volt az e napi újbor, „Szent Márton po-

hara” megszentelt ital, s a Márton-áldás kife-
jezés is az ilyen borok gyógyító erejéről

tanúskodik.

Közeledik Szent Márton napja, az újbor ünnepe. A világ bortermelése, borpiaca úgy
alakult az utóbbi évtizedekben, hogy a korai érésű fajták begyűrűzésével ez az ünnep
egyre korábbra tolódik, újbort ugyanis már szeptember elején kóstolhatunk.

NAGY RÓBERT
gyor@borhalo.com

Lelovits Rosé 2017

KURUCZ KINGA
gyor@borhalo.com

Lelovits Tamás egy igazán illatos és könnyű friss roséval lepett meg minket,
a kékfrankos, pinot noir és portugieser fajtából összeállított roséval. Friss,
ropogós, a bogyós gyümölcsök, szamóca, málna az eper illatával bombáz
bennünket, és minden olyan tulajdonsága megvan, amit egy primőr rosé-
tól elvárhatunk. Őszi esték remek beszélgetős, kikapcsolós bora. 

Az új bor ünnepe Miről lehet megállapítani egy bor
minőségét vásárláskor? Ezt a kér-
dést kezdtük körüljárni egy hónap-
ja, most folytatjuk. Sokan az alko-
holfokot nézik, az egyetlen egzakt
adatot a címkén. Nincs igazuk.

Ha magas A múlt század végén sorra
jelentek meg a magyar pincészetekben is
a magasabb, 15-16 százalékos szeszfokú
tételek. A lelkesedés nem volt egyöntetű:
ha a magasabb alkoholtartalom nem pá-
rosul nagyobb testtel, erősebb savakkal,
vörösek esetében hangsúlyos tanninokkal,
borul a bor, az alkohol tolakodóvá válik.

Kulcsszó az egyensúly Az utóbbi
évek divatja a könnyedséget keresi a bor-
ban, amihez elengedhetetlen a határo-
zott savtartalom. Aki ma divatos bort
akar készíteni, savra szüretel. Az így ké-
szített borok savasabbak, de – minthogy
az alkohol a cukorból származik – kisebb
az alkoholtartalmuk.

A borok zöme 11–14 százalék alko-
holt tartalmaz. Legtöbbször ebben a tar-
tományban teremthető meg a szesz és
a többi meghatározó komponens har-
móniája. Pusztán az alkoholfok nem
árulja el, hogy egy bor finom lesz, vagy
sem. De megmutatja, mit várhatunk tő-
le: könnyed harmóniát vagy nagy testet.

Az alkoholfok mutatja
a minôséget? — 2.

1.990 Ft/
1,5 l magnum palack
1.327 Ft/liter
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SAMU ATTILA
samu.attila@borhalo.com

Tar Attila picéjéből
megjött az új Irsai
Olivér, amely min-
den jegyében friss,
muskotályos, gyü-
mölcsös pannon-
halmi újbor. Ki -
egyensúlyozott illa-
ta hasonlóan ele-
gáns zamatot rejt.
Az Irsai-rajongóknak kötelező, de
mindenképpen érdemes megkós-
tolni azoknak is, akik kíváncsiak az
új pannonhalmi évjáratra. Fiatalos-
ságával, üdeségével, könnyed tár-
sasági bor lehet az egyre hosszab-
bodó estékre.

SZTANITY SZILÁRD
sztanity.szilard@borhalo.com

Tar — Irsai

Szentpéteri Nero Siller
A Szentpéteri Borpince 2017-ben remek nero sillerrel je-
lentkezett, amely igyekszik megmutatni az utóbbi évek nagy felfedezettjének,
a nerónak a másik arcát is. A rosénak rendkívül ideális nero, egy kicsit tovább héjon
hagyva, igazán remek sillert hozott, amelyben találkozik a  nero extra gyümölcsössége,
üdesége, frissessége, és a hosszabb áztatásnak köszönhetően, enyhén vörösboros ízvilág.
Ezt a gyümölcsös sillert mindenkinek ajánlhatjuk, aki szereti a könnyed vöröseket és a tes-
tesebb rosékat. Lecsós, paprikás, ragus ételekhez remek választás.

1.690 Ft/
0,75 l palack

2.253 Ft/liter

1.690 Ft/
0,75 l palack

2.253 Ft/liter



Ha az embert jószerencsé-
je egy boltíves pince félhomá-
lyába vezeti, ahol fahordók
társaságában pihenhet meg,
jó eséllyel magával ragadja a
hely szelleme. Hogy ez pusz-
tán romantika-e, vagy mé-
lyebbről jövő erők hatnak
ilyenkor a lélekre, egy borivó
számára nem kérdés. A kü-
lönböző méretű, korú, fadon-

gákból készült tartályokban erjedő, érő
és sorsukra váró tételek között egyedül
üldögélni, régi korok misztikumát idézi,
amely elmélyülésre késztet. 

S ha visszagondolunk az időben, egé-
szen a Krisztus előtti XIII. századig kell
mennünk, hogy magunk előtt lássuk a
keltákat, akik egyes történetírók szerint
az első boroshordót készítették. Hajóépí-
téseik kapcsán jöttek rá, hogy a fa meg-
hajlik a meleg és a gőz fölött. Ennek a fel-
fedezésnek köszönhető, hogy az addig
mediterránium-szerte tárolásra használt,
egyébként törékeny és nehéz agyagedé-
nyeket felváltotta a fahordó, amelybe a

boron kívül a későbbi századokban aztán
sört, vizet és olívát is töltöttek.

Eleinte nem volt fontos, hogy milyen
faanyagot használnak a kádárok a hordó
készítéséhez, aztán kiderült, hogy a fran-
cia tölgy a legjobb erre a célra. Hogy mi-
ért épp a tölgy? Egy idő után megfigyel-
ték, hogy az ilyen hordókban tárolt borok
illata, íze változik, azaz a fából új aromák
kerülnek a borba. Erre a felfedezésre ma
is építenek a borászok, nem véletlen,
hogy barrique hordóban érlelik az igazán
szép tételeket, s talán ez az oka annak is,
hogy a hordó anyaga az ókortól napjain-
kig tulajdonképpen nem változott. 

Persze tölgyfából is többféle van,
nem csak francia. Nálunk e mellett még
jellemzően amerikai tölgyet, illetve ter-
mészetesen magyar tölgyet használnak
a kádármesterek és a pincészetek, utób-
biból legismertebb talán a zempléni, de
elterjedt a mecseki is. A szakemberek
szerint a magyar tölgy világszerte jó
alapanyagnak számít a hordókészítés-
hez, ám fontos megjegyezni, hogy ka-
rakterében eltér a két termőhelyről szár-

WURMBRANDT
ANDRÁS

mazó faanyag. A mecseki tanninban, cu-
korban gazdagabb a zempléninél, így
előbbi inkább vaníliás, édeskésebb aro-
mákat, utóbbi pedig fűszerességet köl-
csönöz a bornak. 

A tölgyből készült barrique hordó jel-
lemzően 225 literes, belső
felülete erősen pörkölt.
Borok érlelésére első-, má-
sod- vagy harmadtöltésű
hordókat használnak, ám
az első töltés nyersebb,
erősebb hatása miatt sok-
szor a különböző hordók-
ban érlelt tételeket össze-
öntve, lesz aztán a palack-
ban egy. Ízében és illatá-
ban a kávé, a dohány, a
vanília és a fekete csoko-
ládé köszönnek vissza –
természetesen leginkább a vörösborokra
gondolunk most. 

S ha már az előbb a méret került szó-
ba, érdemes megjegyezni a 225 mellett
egy másik számot, a 136-ot is. Ez ugyan-
is a tokaji aszú készítésében jelentős sze-
repet játszó gönci hordó űrtartalma. 

Persze az oxidatív eljárással szemben
ma egyre népszerűbb a reduktív, kóracél
tartályos borkészítés, amely bizonyos
szempontból kihat a fahordós trendekre
is. A kádárok szerint egyre többen kér-
nek kevésbé égetett, 300-500 literes
hordókat is, amelyekben a könnyedebb
szőlőfajták érhetnek, kevésbé mély és in-
tenzív, inkább a frissebb, gyümölcsö-
sebb aromákat hangsúlyozva. A több
ezer literes ászokhordókat viszont ma
már kevésbé használják a borászok. 

S hogy hol marad már a címben em-
lített „angyalok jussa”? Időközben elpá-
rolgott. A régiek ugyanis a dongák felü-
letén megfigyelhető, kismértékű párol-
gást hívták így. Hogy miért pont az an-
gyalok jutottak eszükbe? Hát, mondtam,
hogy a pincében a hordók között több
a misztikum, mint a romantika.

Bortörténelem

A fahordó és az angyalok jussa

18 / + / 2017. november 3.

Bár a címből akár arra is következtethetnénk, hogy valamelyik nép meséje következik az alábbi-
akban, elhamarkodott gondolat lenne ez. Mostani írásunkban ugyanis inkább arra vállalkozunk,
hogy utánajárunk a hordó történetének.
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HIRDETÉS

ÉRTÉKET TEREMTÜNK! ÉRTÉKET KÖZVETÍTÜNK!

Révfaluban, 44 nm-es, igényes lakás
eladó. Külön tároló és garázs megvásá-
rolható. 

Gyôr-Szitásdombon eladó emeleti, er-
kélyes, 48 nm-es lakás. 

Gyôrújbaráton, csendes zsák utcában,
650 nm-es, panorámás telken 100 nm-es,
nappali + 3 szobás ikerház 2018. tavaszi
fûtéskész átadással leköthetô.

Gyôrújbarát új lakóparkjában, idei
fûtéskész átadással, 91 nm-es ikerház
eladó. 

Irányár: 16.800.000 Ft.
Érd.: +36-30/554-3411

Ár: 15.500.000 Ft.
Érd.: +36-30/554-3411

Ár: 24.990.000 Ft.
Érd.: +36-30/267-1143

Ár: 25.500.000 Ft. 
Érd.: +36-30/2671143

Gyôrújbarát központjában új építésû,
átadott, 91 nm-es lakás eladó. Emelt
szintû, fûtéskész állapotban. 

Álmodja meg családi házát, mi meg-
építjük. 83 nm-es ház már 18.990.000
Ft-tól.

Révfalu csendes zsákutcájában, a Belvá-
rostól pár percre, igényesen kivitelezett és
nagyrészt bútorozott társasházi lakás, sa-
ját gépkocsibeállóval, padlástérrel, 9 nm-
es erkéllyel eladó.  

Gyôrújfalun 615 nm-es építési telek el-
adó.

Ár: 22.400.000 Ft.
Érd.: +36-30/554-3411 Érd.: +36-30/554-3411

Ár: 24.900.000 Ft.
Érd.: +36-30/267-1143

Ár: 10.302.500 Ft. 
Érd.: +36-30/2671143

Gyôr-Szitásdombon 68 nm-es, emele-
ti, 2 + 1 szobás lakás, két terasszal el-
adó. 

Gyôr családi házas övezetében, Gyôr-
szentiván csendes utcájában, 1000 nm-es
saroktelken felépülô, kétszintes, nappali +
4 szobás ikerház 2018. nyári fûtéskész át-
adással, elôfoglalási akcióban leköthetô.

Öttevényen 100 nm-es sorházi lakások,
gépkocsibeállóval leköthetôk.

A Babits Mihály utcában nappali + 2
szobás társasházi lakás eladó.

Ár: 20.990.000 Ft.
Érd.: +36-30/554-3411

Ár: 34.800.000 Ft.
Érd.: +36-30/267-1143

Ár: 22.700.000 Ft-tól.
Érd.: +36-30/267-1143

Ár: 25.900.000 Ft. 
Érd.: +36-30/2671143
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JELENTKEZZEN BE

MOST!

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS
ÉS SZAKTANÁCSADÁS

2017

Üzleteinkben rendelnek:

Dr. Nagy Éva
szemész szakorvos

Thern Bernadett
diplomás optometrista,
kontaktológus

Szakács Krisztián
diplomás optometrista,
kontaktológus

TREND
OPTIKA

9021 Gyôr, 
Baross G. út 19.

Telefon:
96/488-341

LÁTÁS HÓNAPJA MEGHOSSZABÍTVA  

a TREND Optikában!

HIRDETÉS PANNON-VÍZ, ÁLLATKERT 

Meghosszabbítvanovember 15-ig!

szöveg és fotó: pannon-víz

A munkálatok a Kodály Zoltán utcai
csomópont környékén kezdődnek. A
szakemberek várhatóan november vé-
gére érik el a Szigethy Attila utcai cso-
mópontot. A vízvezetékcserékhez
szükséges vízelzárásokról minden
esetben előzetesen tájékoztatjuk az
érintett fogyasztóinkat. 

A felújítás idején megváltozik az
ivóvíz áramlásának iránya, így a kör-
nyéken víznyomás-ingadozásra és
ivóvíz-elszíneződésre lehet számítani.
Az elszíneződést a vízben lévő vasve-
gyületek okozzák, melyek nem káro-
sak az egészségre, de az ivóvíz háztar-
tási célú felhasználását megnehezítik.
Javasoljuk, hogy fehér ruhák mosását
inkább hétvégére vagy az esti órákra
időzítsék. Mosás előtt célszerű szem-
revételezéssel ellenőrizni a víz színét. 

Vízvezeték-felújítás kezdôdött az Ifjúság körúton

pal hívható diszpécserszolgálatunk-
hoz, a 96/311-753-as telefonszámon.
A munkálatokról és a tervezett vízelzá-
rásokról bővebb tájékoztatást a www.
pannon-viz.hu weblapon adunk.

szöveg és fotó: xantus-állatkert

November 5-én, vasárnap 10 és 13.30
órai kezdettel a győri Xantus János Állat-
kert két rendkívüli szülői értekezletet tart,
amelyre az állatkerti állatok valamennyi
idei örökbe fogadója hivatalos. 

Értekezletre várjuk a nevelôszülôket az állatkertben

Az esetleges kellemetlenségekért
és a közlekedés akadályozásáért elné-
zésüket és türelmüket kérjük. Ameny-
nyiben bármilyen problémájuk merül-
ne fel, kérjük, forduljanak az éjjel-nap-

Hogyan lehet Ön is örökbe fogadó
szülő? Az örökbefogadás egy jelképes
folyamat, természetesen az állatot
nem vihetik haza, az továbbra is az ál-
latkertben, saját kifutójában marad. A
támogatás egy évre szól, de minden
évben megújítható. Az örökbefoga-

dás történhet az állatkert weboldalán
keresztül vagy személyesen a park iro-
dájában. 

Az állatkert emléklapot és egy színes
fotóval ellátott életrajzot biztosít a neve-
lőszülőnek, és minden évben a rendha-
gyó szülői értekezletre is meghívást kap-
nak. Itt találkozhatnak kedvenceikkel,
kérdezhetnek az állatok gondozóitól, va-
lamint az állatkert munkatársai tájékoz-
tatást adnak az év eseményeiről.

Az örökbe fogadó szülők ilyenkor
színes beszámolón vesznek részt,
ahol megtudhatják, milyen változások
történtek az aktuális évben Milyen új
állat érkezett, illetve kik azok, akik már
más város kedvencévé váltak. Majd
egy kis frissítő után egy állatkerti séta
következik, ahol megismerkedhetnek
a legtöbb állattal, simogathatnak kí-
gyót, etethetnek tapírt, és rengeteg
más élmény is várja a „szülőket”.

Bővebb információ: www.zoogyor.
com, telefonon pedig a 96/618-367
minden hétköznap 9 és 16 óra között.
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TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

November 4. 20 óra
Boogifeszt

Jövő hétfőn Sárkány Péter, az Arrabona
EGTC igazgatója érkezik a Konkrétba,
ahol határon átnyúló kapcsolatokról,
Győr és Dunaszerdahely partnerségéről
beszél majd.

November 6. 21:30
Konkrét

November 7. 19:30
Hello Győr!

Szombaton a 2014-es és a 2015-ös Bo-
ogiefeszt-produkciókat élhetjük át újra,
ráhangolódva a december 9-i 10. Jubile-
umi Boogiefesztre.

November 9. 19:30
Vény nélkül
Az influenzaszezonról lesz szó: megkérde-
zünk háziorvost, gyermekorvost és az
ÁNTSZ-t, mennyi vakcina áll rendelkezés-
re. Továbbá fény derül arra is, hogy a hideg
hónapokban milyen felső légúti megbete-
gedések a jellemzőek, melyek ellen akár
vény nélküli szerekkel is védekezhetünk.

November 5. 11 óra
Divertimento

November 4. 14–16 óra
Hétvégi kívánságműsor

Ideje eldöntenünk, hogy mit szeretnénk
termeszteni jövőre! A novemberi kerti
munkákat vesszük sorra Ujhelyy Károllyal
és Nagykutasi Viktorral.

November 4. 6 óra
Kertbarát Magazin

A Győri Filharmonikus Zenekar útjára in-
dítja Istvánffy Benedek hangversenybér-
letét november 6-án. Verdi Requiemje a
Richter Teremben hangzik fel, neves szó-
listák és a Magyar Rádió Énekkarának
közreműködésével. A társulatot Berkes
Kálmán vezényli.

November 6. 19 óra
Győr+ Este

Dr. Vasvári Gergely fül-orr-gégész szak-
orvos lesz a Győr+ Este vendége, akivel
többek között a gyermeknátháról is be-
szélgetünk majd.

Szombatonként önöké az éter! 14 és 16
óra között szerkesszék velünk az adást!

Elérhetőségek: www.ujzoldfa.hu www.facebook.com/zoldfa.etterem 9024 Győr, Hunyadi utca 2. 06-96/550-240

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

November 4. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélgeté-
seiből válogatunk 6:00 Kertbarát Magazin 7:00
Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs
10:35 Visszatekintő rovat – a múlt elfeledett sláge-
rei, történetei 14:00 Élő kívánságműsor 17:00
Győr+ DJ – Valódi diszkóslágerek Orosz Sanyi vá-
logatásában! 19:00 Ismétlés / Magyar óra 20:00
Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 23:00 Győr+ Zenetár

November 5. vasárnap
5:00 Ismétlés - a hét legérdekesebb beszélgetése-
iből válogatunk 6:00 Ismétlés 7:00 Magyar óra
8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs 11:00 Di-
vertimento – a győri filharmonikusok műsora Far-
kas Mónikával 14:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy
Balázs 18:00 Magyar óra 19:00 Divertimento ism.
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

November 6. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reggeli 6:40 Né-
met hírpercek 8:10 Patent biztonsági percek
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 18:00 Győr+
Este – Bajzát Zsuzsi 18:10 Heti asztrológia Sza-
kács Annával 19:00 Vendégünk: Dr. Vasvári Ger-
gely, fül-orr-gégész szakorvos 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár

November 7. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
6:30 Győr+ Reggeli 6:40 Német hírpercek 7:30
Városüzemeltetési körkép a Győr-Szol Zrt. mun-
katársaitól 9:30 Megszólal a Vaskakas (Bajzát
Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi
11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV
Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 19:00 Vendégünk:
Pribránszki Marianna, a Gyerkőcökkel Suttogó
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

November 8. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
6:30 Győr+ Reggeli 6:40 Német hírpercek 9:30
Rómer Magazin (Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Dél-
előtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00
Magyar óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kor-
nél 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+
Délutáni Gyors 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:30 Rómer Magazin ism. 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár

November 9. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
6:30 Győr+ Reggeli 6:40 Német hírpercek 9:30 Ró-
mer Ház Aktuál (A Rómer Ház programajánlója Si-
mon Pankával) 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján An-
di 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00
Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV
Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 19:10 Megszólal a Vas-
kakas ism. 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv
22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

November 10. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
6:30 Győr+ Reggeli 6:40 Német hírpercek 9:00
Győr+ Hetilapszemle 10:00 Győr+ Délelőtt –
Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Ma-
gyar óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél
15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Dél-
utáni Gyors 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:00 Rómer Ház Aktuál (A Rómer Ház kibőví-
tett magazinja Simon Pankával) 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár  

November 4. szombat
07:00 Híradó 07:30 Építech - házépítők magazinja
08:00 Híradó 08:30 Vény nélkül - egészségügyi
magazin  n 09:00 Híradó 09:30 Creative chef
10:00 Gázfröccs - autós magazin 10:30 Hello
Győr! - érdekes témák nem csak győrieknek 11:00
Képújság 18:00 Credo - katolikus krónika 18:30
Kulisszák mögött - színházi magazin 19:00 Győri7
19:45 Konkrét - hírháttér műsor 20:00 Boogie-
feszt 2014-2015 - nemzetközi boogie woogie fesz-
tivál 22:45 Konkrét - hírháttér műsor 23:00 Győri7
-  23:45 Képújság 

November 5. vasárnap
07:00 Credo - katolikus krónika 07:30 Hello
Győr! - érdekes témák nem csak győrieknek
08:00 Kulisszák mögött - színházi magazin
08:30 Boogiefeszt 2014-2015 - nemzetközi bo-
ogie woogie fesztivál 11:15 Képújság 18:00
Győri7 18:45 Konkrét - hírháttér műsor 19:00
Hello Győr! - érdekes témák nem csak győriek-
nek 19:30 Creative chef 20:00 Zooo+ - állatba-
rátok magazinja 20:30 Építech - házépítők ma-
gazinja 21:00 Kulisszák mögött - színházi maga-
zin 21:30 Hello Győr! - érdekes témák nem csak
győrieknek 22:00 Győri7 22:45 Konkrét - hírhát-
tér műsor 23:00 Creative chef 23:30 Képújság

November 6. hétfő
07:00 Győri7 07:45 Konkrét - hírháttér műsor
08:00 Hello Győr! - érdekes témák nem csak győ-
rieknek 08:30 Kulisszák mögött - színházi magazin
09:00 Zooo+ - állatbarátok magazinja 09:30 Ké-
pújság 19:00 Híradó 19:30 Építech - házépítők
magazinja 20:00 Híradó 20:30 Creative chef
21:00 Híradó 21:30 Konkrét - hírháttér műsor
21:45 Made in Hungary - ismeretterjesztő kisfilm
22:00 Híradó 22:30 Építech - házépítők magazinja
23:00 Híradó 23:30 Képújság

November 7. kedd
07:00 Híradó 07:30 Építech - házépítők maga-
zinja 08:00 Híradó 08:30 Creative chef 09:00
Híradó 09:30 Zooo+ - állatbarátok magazinja
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:30 Hello Győr!
- érdekes témák nem csak győrieknek 20:00 Hír-
adó 20:30 Hello Győr! - érdekes témák nem
csak győrieknek 21:00 Híradó 21:30 Vény nélkül
- egészségügyi magazin  n 22:00 Híradó 22:30
Credo - katolikus krónika 23:00 Híradó 23:30
Képújság

November 8. szerda
07:00 Híradó 07:30 Hello Győr! - érdekes témák
nem csak győrieknek 08:00 Híradó 08:30 Vény nél-
kül - egészségügyi magazin  n 09:00 Híradó 09:30
Credo - katolikus krónika 10:00 Képújság 19:00
Híradó 19:30 Gázfröccs - autós magazin 20:00 Hír-
adó 20:30 Üzleti negyed - gazdasági magazin
21:00 Híradó 21:30 Konkrét - hírháttér műsor
21:45 Creative chef 22:00 Híradó 22:30 Gázfröccs
- autós magazin 23:00 Híradó 23:30 Képújság

November 9. csütörtök
07:00 Híradó 07:30 Gázfröccs - autós magazin
08:00 Híradó 08:30 Üzleti negyed - gazdasági
magazin 09:00 Híradó 09:30 Civil kurázsi - civil-
szervezetek műsora 10:00 Képújság 19:00 Hír-
adó 19:30 Vény nélkül - egészségügyi magazin
n 20:00 Híradó 20:30 Vény nélkül - egészség-
ügyi magazin  n 21:00 Híradó 21:30 Hello Győr!
- érdekes témák nem csak győrieknek 22:00 Hír-
adó 22:30 Hello Győr! - érdekes témák nem
csak győrieknek 23:00 Híradó 23:30 Képújság

November 10. péntek
07:00 Híradó 07:30 Vény nélkül - egészségügyi ma-
gazin  n 08:00 Híradó 08:30 Hello Győr! - érdekes
témák nem csak győrieknek 09:00 Híradó 09:30
Vény nélkül - egészségügyi magazin  n 10:00 Kép -
újság 19:00 Híradó 19:30 Creative chef 20:00 Hír-
adó 20:30 Creative chef 21:00 Híradó 21:30 Konk-
rét - hírháttér műsor 21:45 Bankvilág - pénzügyek-
ről érthetően 22:00 Híradó 22:30 Építech - házépí-
tők magazinja 23:00 Híradó 23:30 Képújság 

Az ország egyetlen „Nagymama” szobrát
avatták a közelmúltban, a Belvárosban,
amely az anyaságot, a törődést, az aggó-
dást, a bölcsességet szimbolizálja. A vá-
rost is bejártuk: civilek szakemberek tár-
saságában bebiciklizték Győrt, közösen
értelmezték a problémás útszakaszok
közlekedési rendjét.
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HIRDETÉS PORTRÉ

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• Állapotfelmérés Magnet Space- szel orvosi konzultációval
• Homeopátiás orvosi tanácsadás
• BEMER speciális mágnes- és fényterápia
• Fülakupunktúra
• Testsúlycsökkentés
• Talpreflexológia

Egészség, szépség természetesen

EGÉSZSÉGKÖZPONT
Természetes gyógymódokat alkalmazunk

holisztikus szemléletben.

9024 GYŐR, WESSELÉNYI UTCA 6. (LEIER CITY CENTER)
Információ és időpontfoglalás: +36-96/769- 196,  +36-70/430- 4082 • info@rofe.hu • www.rofe.hu

• Dietetika és életmód tanácsadás
• Gyógytorna, manuál- és mozgásterápia
• Gyógymasszázs
• Tibeti hangtálterápia
• Access Consciousness- kezelések
• Elektrokozmetikai kezelések

Különleges nyitási kedvezmény: 15–25%!

szerző: kaszás kornél
fotó: marcali gábor

Számos alkalommal halljuk éle -
tünk során, hogy merjünk álmod-
ni. Persze az álmok akkor válnak
valóra, ha nem csak gondolata-
inkban, hanem a cselekedeteink-
ben is tükröződnek. Kiss Aliz már
régen elhatározta, hogy olyan
foglalkozást választ majd, amely
kapcsolódik az állatokhoz. Mert
álmodni, tett is érte, így mióta
befejezte felsőfokú tanulmánya-
it, a Xantus János Állatkert mun-
katársaként ismerhetik a látoga-
tók. Na meg a Győr+ olvasói, né-
zői és hallgatói, hiszen sokszor
nyilatkozott már nekünk is. 

Kiss Alizhoz tartoznak a sajtókapcso-
latok, de személyi és gazdasági
ügyekkel is foglalkozik a munkája so-
rán. „Sokaknak még mindig elképzel-
hetetlen, hogy az etetésen és a takarí-
táson kívül van más feladat is az állat-
kertben” – meséli a gazdasági épület
tárgyalójában. Merthogy az állatkert-
ben találkozunk, aminek nagyon örü-
lök, hiszen ami neki munkahely, az
számomra egy csodálatos sziget. Egy
sziget, ahol olyan emberek dolgoznak,
akik azon túl, hogy szeretik az álla -
tokat, értenek is a nyelvükön. 

Kiss Aliz Abdán él, ott végezte az ál-
talános iskolát is, középiskolába pedig
a Veres Péter Mezőgazdasági és Élel-
miszeripari Szakképző Iskolába járt. Itt
adódott egy lehetőség, amit nem en-
gedett ki a kezéből. Így tizenöt évesen
a kötelező nyári gyakorlatot a Xantus
János Állatkertben töltötte, de a két
hét kevésnek bizonyult, ezért amikor
csak tehette, visszatért az intézmény-
be. A középiskola után elvégzett egy
OKJ-s képzést, majd felvételt nyert a

Köztünk élnek

„Elképzelhetetlen számomra, hogy állatok nélkül éljek”
Széchenyi István Egyetem Környezet-
mérnöki Szakára, amelyet sikerrel el-
végzett. Az állatkerttől az egyetemi
évek alatt sem távolodott el, ha kellett,
ablakot pucolt, söpörte a faleveleket,
később pedig a rendezvények lebonyo-
lításában is szerepet vállalt. „Miután le-
diplomáztam, értesítettek az állatkert-
ből, hogy kellene a segítségem egy hó-
napra, a nyáron. A hónapból évek let-
tek, és azóta is itt dolgozom.” 

Az évről évre egyre több látogatót
vonzó győri állatkertben is márciustól
októberig tart a szezon, de a téli hóna-

pokban is akad bőven tennivaló. Bár a
gazdasági ügyek, a marketingfelada-
tok és az egyes médiumokkal való
kapcsolattartás kitöltik Kiss Aliz min-
dennapjait, a munkatársakra és az ál-
latokra mindig szakít időt. „Reggelen-
ként, ha tehetem, nem az iroda felé ve-
szem az irányt, hanem az öltözőbe
megyek, beszélgetek a kollégákkal,
és kicsit körülnézek az állatkertben.”
Kedvencei a napfürdőzés szerelmesei,

a gyűrűsfarkú makik, akik az éltető
napfényt széttárt végtagokkal szívják
magukba. „De nagyon nehéz kimon-
dott kedvencet kiemelni – teszi hozzá
mosolyogva –, hiszen több olyan állat
is él az állatkertben, amiket születé-
sük óta ismerek.” A győri állatkertben
utoljára indiai antilop, szamárcsikó és
kisláma született. „Ha születik egy kö-
lyök, akkor nekünk az a legjobb, és
persze neki is, ha az anyja neveli fel.
De vannak sajnos
olyan esetek, amikor
ez nem megoldható,

ilyenkor nagy szükség van az állatgon-
dozók odaadására és szakértelmére.
Az igazgatónk és az állatorvosunk is
sok állatot nevelt már fel” – mondja az
intézmény munkatársa. 

A kedvenc állatokról a Xantus Já-
nos Állatkert rendszeresen megkérde-
zi látogatóit. A visszajelzések alapján,
több éve a zsiráfok állnak az első he-
lyen, de népszerűek a jaguárok, a tig-
risek, valamint a két bóbitás gibbon. A

győri intézmény 2012 óta tagja az Eu-
rópai Állatkertek és Akváriumok Szö-
vetségének, ez pedig szintén garan-
cia a magas színvonalú szakmai mun-
kára. „Az állatkertnek a szórakoztatá-
son túl oktató-nevelő szerepe, szem-
léletformáló hatása is kiemelten fon-
tos. Létezik számos fajmegmentési
program, ezekben szintén jelentős
szerepet vállalnak az állatkertek” –
meséli Kiss Aliz. 

A győri intézmény folyamatosan fej-
lődik, de közben arra is törekszik, hogy
megőrizze családias hangulatát. Tavaly
indították el az állatbemutatót, idei új-
donságuk pedig a KalandoZoo fan tá -
zia nevet viselő csoportvezetés. A Xan-
tus János Állatkertnek több kiemelt
rendezvénye is van, amely évről évre
több látogatót vonz. Ezek közül is ki -
emelkedik a Halloween, amelyre tavaly
több mint hatezren voltak kíváncsiak.
Az elkövetkező években pedig még to-
vább emelkedhet a látogatók száma,
hiszen a Modern Városok Program ke-
retében bővítés elé néz a park.

Kiss Aliz úgy érzi, megérte tenni az
álmaiért, és valóra váltani azokat. És
hogy miért ajánlja az állatkertet azok-
nak, akik komolyabban szeretnének
az állatokkal foglalkozni? „Rengeteg
különleges élményt tartogat. A meg-
szokott feladatokon túl, mindig akad
új kihívás, ami kreativitást igényel és
nagyon sok örömet ad. Ráadásul a lá-
togatóktól is sokszor kapunk pozitív
visszajelzést.”

Kiss Aliz kedvencei a nap-
fürdôzés szerelmesei, 
a gyûrûsfarkú makik
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Kérjük, küldje el fényképes önlétrajzát
november 10-ig az allas@somogyi.hu 

e-mail címre vagy 
a 9027 Győr, Gesztenyefa u. 3. szám alá!

Somogyi Elektronic Kft.
munkatársat keres

PÉNZÜGYI-KÖNYVELÉSI
ASSZISZTENS

munkakörbe

Elvárások:
• mérlegképes könyvelői végzettség
• könyvelőprogramok és vállalatirányítási

rendszerek használatában lévő jártasság
• Ms Office programok

felhasználói szintű ismerete
• pontos, precíz munkavégzés

Előny: 
• hasonló területen szerzett gyakorlat
• alapfokú angol nyelvtudás

Amit kínálunk:
• versenyképes bérezés+cafeteria
• kulturált munkakörülmények, családias légkör
• hosszú távú munkalehetőség

A munkakezdés időpontja: azonnal

A játék örömén és a karikatúra poénján túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes meg-
fejtését jövô hét szerdájáig eljuttatják szerkesztôségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtô Hegedûs Péter—Szabó Zoltán:
Vaskakas is talál szelet címû könyvét kapja. A nyeremény a Gyôr+ Média székházában vehetô át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig:
9023 Gyôr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Elôzô heti rejtvényünk nyertese: Fényi István.
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•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •

Győrújfalu elején, csendes részen, 626
nm-es saroktelken, külön bejárattal
épül ez a 78 nm + 12 nm teraszos iker-
ház. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali kamrával + 3 szoba. A két lakásnak
teljesen elkülönül a bejárata és a kert
része is leválasztható, elszeparálható.

Ár: 21,6 M Ft. 
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Szabad-
hegyen, négy-
emeletes, szi-
getelt, fűtés-
korszerűsített
házban föld-
szinti, 58 nm-
es, 3 szobás,

tóra néző, részben felújítandó, francia
erkélyes panellakás eladó. Jellemzők:
műanyag, redőnyös nyílászárók, több
ponton záródó biztonsági bejárati aj-
tó, új radiátorok, távhős fűtés egyedi
méréssel.

Ár: 16,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Révfalu kedvelt utcájában eladó ez az
új építésű, 42 nm-es tetőtéri lakás. A la-
káshoz 5 nm erkély kapcsolódik. Elosz-
tása: amerikai konyhás nappali + 1 szo-
ba. A 20 lakásos, liftes társasházban 38
nm és 57 nm közötti lakások kerültek
kialakításra.

Ár: 16,1 M Ft. 
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban (Szi-
tásdomb), 61,54 nm-es, első emeleti,
amerikai konyhás nappali + 3 szobás,
új építésű lakás eladó, két terasszal. A
lakás délnyugati tájolású.

Ár: 19,8 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Ménfőcsanak Győrhöz közeli ré-
szén új építésű, 55,56 nm-es, nappali + 2
szobás, első emeleti, erkélyes lakás eladó.
Gépkocsibeállót 650.000 Ft-ért vásárol-
hat, tároló 500.000 Ft/db. Átadás emelt
szintű fűtéskészen, 2018 májusában.

Ár: 18,5 M Ft. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Pinnyéden, új építésű, 6 lakásos
társasházban, amerikai konyhás nappali
+ 3 szobás, 75,24 nm-es, első emeleti la-
kás eladó, 4,3 nm-es nyugati tájolású te-
rasszal. A válaszfalakon még módosít-
hat! A lakás két garzonná alakítható!

Ár: 24,99 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győrújfalun
új építésű,
első emeleti,
33 nm-es, 1
szobás gar-
zonlakás, 14
nm-es er-
kéllyel el-
adó. A lakás-
ban 4 nm-es

gardrób is kialakításra került. Az erkély
csendes zöldre néz, nyugati tájolásának
köszönhetően, rendkívül világos. Ez a la-
kás a második emeleten is megtalálható.

Ár: 11,99 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr déli határán, Kismegyeren új,
modern kialakítású lakóparkban, tár-
sasházi lakások eladók. Ez a 45 nm-es,
erkélyes lakás a második emeleten ta-
lálható. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 1 hálószoba. A lakáshoz 3,20
nm-es erkély kapcsolódik.

Ár: 14,8 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

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

Ár: 21,8 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

M o s t
500.000 Ft
értékű kony-
h a b ú t o r -
u t a l v á n y t
adunk aján-
dékba! Győr-
Belvárosban
eladó ez az
58 nm-es, el-
ső emeleti téglalakás. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali, 1 hálószoba, vala-
mint gardrób. A nappaliból nyílik a
2,52 nm-es loggia.

Ár: 28,6 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Költözzön januárban! Szabadhegy
csendes, kedvelt részén eladó ez a 100
nm alapterületű, földszinti lakás. Most
az Ön igényeihez igazodva alakítjuk ki
a belső helyiségeket. Nappali + 3 vagy
nappali + 4 hálószoba is kialakítható.
A lakás egyediségét a dupla terasz, és
a 250 nm saját kertkapcsolat adja.

Ár: 37,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

KIZÁRÓLAG NÁLUNK! Ménfőcsanak
kedvelt részén, új építésű, 15 lakásos tár-
sasházban 50–75 nm-ig lakások eladók.
Ez a lakás az emeleten található, nappali
+ 2 szobás, 57,09 nm-es, melyhez 10,34
nm-es erkély tartozik.

Ár: 18,2 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Ménfőcsanakon 54,65 nm-es, el-
ső emeleti, erkélyes, amerikai konyhás
nappali + 2 szobás, új építésű lakás el-
adó, modern, igényes kivitelezésű tár-
sasházban.

Ár: 17,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győrben, Marcal-
város I-en kétszo-
bás, 49 nm-es, má-
sodik emeleti pa-
nellakás eladó. A
csendes, parkra
néző ingatlan szé-
pen karbantartott,
tiszta, rendezett.
A radiátorok és az

ablakok cseréje megtörtént, a nyílászá-
rók redőnnyel és szúnyoghálóval fel-
szereltek. A szinten külső tároló helyi-
ség található. 

Ár: 13,9 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759  

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

VAN EGY             JÓ AJÁNLATUNK NEKED!

Válasszon az elsők között! Győrújbarát
és Győr-Ménfőcsanak határán, a Száz-
szorszép lakóparkban épül ez a 10 la-
kásos társasház, melyben eladó ez a 60
nm-es lakás. A gyönyörű panorámát a
6 nm-es teraszról élvezheti, amihez
még 139 nm SAJÁT KERT IS TARTO-
ZIK!  Elosztása: 2 szoba + nappali. 

Ár: 17,9 M Ft.
Búza Tímea: +36-70/425-5590

LEGYEN EZ ÖNNEK AZ ÉDES OTT-
HON! AKÁR 10 + 10 CSOK-RA IS!
Győr kedvelt zöldövezeti részén, Sza-
badhegyen minimál stílusban tervezett
társasházban, lakások eladók. A máso-
dik emeleten eladó ez a 62 nm-es lakás.
A tágas amerikai konyhás nappali mel-
lett 2 hálószoba került kialakításra. 

Ár: 20,1 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759  
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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. november 3—9.

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

Friss pecsenyekacsa
„A” minôségû

899 Ft/kg

Pecsenyeliba comb

Ráma kocka
250 gr,  796 Ft/kg

199 Ft/db

2999 Ft/kg

Orsi libazsír 200 gr
1995 Ft/kg

399 Ft/db

Libamáj 1299 Ft
Libazúza 999 Ft
Libaszív 459 Ft
Liba far-hát 119 Ft

Farmer tejföl 
20%-os, 330 gr, 
651,22 Ft/kg 215 Ft/db

Vörös káposzta

169 Ft/kg
Októberben még szabályos
volt, novembertől azonban újra
büntetik, akit avar-, illetve kerti
hulladékégetésen kapnak. A
helyi rendelet értelmében, az év
két hónapjában lehet – április-
ban és októberben – szankcio-
nálás nélkül égetni. Korábban
beszámoltunk arról, hogy mi-
lyen körülmények között szaba-
dulhatunk meg szabályosan a
kertünkben, telkünkön felgyü-
lemlett zöldhulladéktól.

Novembertől pénzbírságra
számíthatnak azok, akiket a ha-
tóságok szabálysértésen kap-
nak. A bírság tíz-, húszezer fo-
rintról indul. A megengedett
időszakon kívül, illetve szabály-
talan módon történő égetőkkel
szemben a járási hivatal 100
ezer forintig terjedő levegőtisz-
taság-védelmi bírságot szab-
hat ki. Ennek elkerülése érdeké-

Súlyos bírságra
számíthatnak az égetôk

A Győr-Szol Zrt. koordinálásá-
ban zajlik a városi közterülete-
ken a falevél gyűjtése. A szol-
gáltató gépeivel és dolgozóival,
valamint a tevékenységbe be-
vont alvállalkozók munkatársai -
val minden városrészben talál-
kozhatunk.

A lakótelepi zöldterületeken 13 darab
nagy teljesítményű kaszálékgyűjtős
fűnyíróval szedik össze a lombot, az
útpadkák mentén lombszívó és seprő-
gépek dolgoznak, a gépekkel nem
megközelíthető részeken több mint
50 fő kézi erővel gereblyézi a levelet.

A Győr-Szol kiemelt figyelmet for-
dít a fasorokkal rendelkező utaknál a
lehullott falevél gyűjtésére.

A lakosság által, az ingatlantól az
útpadkáig tartó területen, valamint
az udvarban összegyűjtött lomb kör-
nyezetbarát elszállíttatására a GYHG
Nonprofit Kft. december 31-ig lehe-
tővé teszi Győrben a társaság logójá-
val ellátott, 60 liter hulladék elhelye-
zésére alkalmas zsákok vásárlását.
Ezen zsákokba a lakók által a közte-
rületen összegyűjtött fű, falevél, gally,
zöldhulladék, valamint saját ingatla-
non belüli nagyobb mennyiségű bio-,
biológiailag lebomló hulladék rakha-
tó. A zsákok bruttó 177 forint+Áfa/db
áron vásárolhatóak meg a Győr-Szol
Zrt. és a GYHG Orgona utcai (Orgo-

Álláshirdetés

Gyûjtik a faleveleket a városban

na u. 10.) és Jókai úti (Jókai út 7–9.)
közös ügyfélszolgálati irodáiban. A
zsákok árát nem lehet az irodában ki-
fizetni, azok ellenértéke a következő
szemétdíjszámlában fog szerepelni.
Családi házak esetén egyenként ma-
ximum 10, társasházak esetén maxi-
mum 20 zsák vásárolható. A családi
házas környezetben a zsákokat a bar-
na, úgynevezett biokukák mellé kell

kihelyezni, és a zsákokat a társaság a
szokásos gyűjtési napokon szállítja
el. Társasházak esetében az össze-
gyűjtés utáni elszállítási igényt a kö-
zös képviselőnek kell bejelentenie e-
mailen (info@ gyhg.hu), vagy a
96/50-50-50-es telefonszámon. Tár-
sasházaktól az elszállítás pénteki
napra kérhető.

Fotónk a Bem téren készült.

ben, a kerti hulladékot, a csa-
ládi házas övezetekben, a heti
rendszerességgel üríttethető
barna fedeles, biológiailag le-
bomló hulladékok gyűjtésére
használandó kukába helyez-
hetjük el, illetve saját magunk
komposztálhatjuk is. A fás
szárú növényi részek elhelye-
zésére a hulladékudvarok is
lehetőséget kínálnak, elérhe-
tőségükről a www.gyhg.hu
weboldalon tájékozódhatunk.

A törvény szerint az ingatla-
nok tulajdonosainak köteles-
ségük a saját területük éghe-
tő hulladéktól való mentesíté-
se. Ebbe pedig beletartozik az
avar és más, hasznosításra
nem kerülő száraz növényzet
is. Az égetés mellett haszno-
sabb, ha természetes úton,
komposztálással szabadu-
lunk meg a zöldhulladéktól.

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

Feltétel: Szakmunkás-bizonyítvány • egyetemes for-
gácsológépeken szerzett gyakorlat

Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Előnyt jelent: bádogozási ismeret

Bérezés: megegyezés szerint
Jelentkezési határidő: november 10.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk:
GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona
u. 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük, ír-
ja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel – a pályázott
munkakörtŐl függŐen – a „gépi forgácsoló”, a „fűtésszere-
lŐ” vagy a „hŐszigetelés” jeligét.

gépi forgácsoló

futésszerelo

épületgépészeti
hoszigetelésben jártas

szakember

´́ ´́

´́



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

Kisbácsán, beépített utcában,
kiváló adottságú, 406 nm-es építési
telek tulajdonostól eladó. A telek
üres, bontandó ház nincsen rajta. Ár:
11,4 M Ft. +36-20/940-2805

Liezen-Mayer utca kör-
nyékén 53 nm-es, első emele-
ti téglalakás, gépkocsibeállóval eladó.
15.500.000 Ft. 06-70/633-5250

Belvároshoz közel, 55 nm-es,
2 szoba+étkezős, erkélyes, felújított pa-
nellakás, gépkocsibeállóval eladó.
16.680.000 Ft. 06-70/940-4046

Marcalváros I-en 1+2 fél szo-
bás, 53 nm-es, felújított panellakás el-
adó. 14.600.000 Ft. 06-70/940-4046

Ügyfeleink részére ke-
resünk eladó, kiadó lakóingatla-
nokat és nyaralókat Győr és 30 km-
es körzetében. +36-70/242-4552

Győrújbarát, Villabaráth körút 23.,
2.000 nm-es, összközműves, panorámás
telek eladó. Ár: 21,99 M Ft. +36-20/950-
3185 www.ingatlan. com/22207687

Panorámás lakás áron alul! Győr, Föl-
des Gábor utca 6., 55 nm-es panellakás el-
adó. 9. emeleti. Ár: 13,6 M Ft. +36-70/618-
3536 www.ingatlan.com/23507228

ÁLLÁS 

Takarító kollégákat kere-
sek takarítási feladatok ellátására.
Férfi és női munkaerőt egyaránt ke-
resek, 2 műszakos munkarendben.
Érd.: 06-30/544-5546.

Nagy szakmai tapasztalattal ren-
delkező kozmetikus (mester)
15 éves sminktetoválói gyakor-
lattal, lakóhelyváltás miatt ál-
lást keres Győrben, illet-
ve környékén. Elsősorban alkal-
mazotti jogviszonyban. Minden
más megoldás is érdekel. 06-
20/335-7415

SZOLGÁLTATÁS

AUTÓFELVÁSÁRLÁS!
Adásvételivel, azonnal kész-
pénzfizetéssel! Öreg, sérült,
műszaki hibás, feleslegessé
vált autóját megvásároljuk hi-
vatalos szerződéssel! 06-
30/527-5563, e-mail: dcarkft81@
gmail.com 1 órán belül vála-
szolunk levelére!

Lomtalanítást és költözte-
tést vállalok igény szerint. Tel.: 06-
20/325-4156.

Sövényvágás, fakivágás, gyö-
kérkivétel, faültetés, fametszés, koro-
naalakítás, ásás, bozótirtás! 06-
30/403-6810; 96/826-322.

Redőny-, szúnyogháló- 
szerelés, gurtnicsere,

rövid határidővel. 
Tel.: 06-20/246-5724.

Fakivágás! Veszélyes fák kivá-
gását is vállalom, zöldhulladék el-
szállításával. 06-70/905-3020

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

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. 
Molnár László: 

+36-70/206-3759

Lomtalanítást vállalok pad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítás-
sal. Hívjon bizalommal! 06-70/707-
5812

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

Lomtalanítást vállalok, el-
takarítom lim-lomját, ingyen el-
szállítom felesleges holmiját. 06-
20/996-7268

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

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

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

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

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

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

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI

FÁJDALMAK, 
SÉRÜLÉSEK,

ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

EGYÉB

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

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-
es, összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 50 nm-es,
2-3 szobás, határozott-határozatlan ide-
jű bérleményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám: 631.)

Szigeti, 1 szobás, 50 nm-es, komfor-
tos, egyedi gázfűtéses, határozott idejű
bérleti szerződéses, felújított lakást cserél-
ne 1+2 fél vagy 3 szobás, 60-70 nm-es,
határozatlan- határozott idejű bérlemény-
re. Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 404.) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 44 nm-es,
egyedi gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses, felújított, jó lakókörnyezet-
ben lévő lakást cserélne 3 szobás, hatá-
rozott-határozatlan idejű bérleményre.
Adyváros, Sziget, Újváros kizárva. Tarto-
zás átvállalása lehetséges maximum
300 E Ft-ig. (Hirdetésszám: 406.) 

Szigeti, 1 szobás, 26 nm-es, távfű-
téses, felújított, műanyag nyílászáros ha-
tározott idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 1-2 szobás, 45–65 nm-es, ha-
tározatlan bérleti szerződéses bérle-
ményre. Bán A. u., Kossuth u. és Ady-
város kizárva. (Hirdetésszám: 410.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 52 nm-es,
konvektoros, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 60–75 nm-
es, 2-3 szobás, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Marcalváros
I–II kizárva. (Hirdetésszám: 411.)

Belvárosi, 1 szobás, 34 nm-es,
komfortos, félig felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 1-
1,5 szobás, 45-50 nm-es, határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Újváros, ki-
zárva. Tartozásátvállalás 100-150 E Ft-
ig lehetséges. (Hirdetésszám: 412.) 

Belvárosi,1 szobás, 29 nm-es, kom-
fortos, zárt udvari, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 1-2 szobás,
30–70 nm-es, megvásárolható, határo-
zatlan idejű bérleményre. Kossuth L. utca
kizárva. (Hirdetésszám: 413.) 

ÉPÍTŐANYAG

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!
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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

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 

• 2 személyre leves
(választható)
• 2 Személyes

Marcal Tál
• 2 adag saláta
• 2 adag sütemény

EXTRA
MENÜAJÁNLATUNK

szombatra és vasárnapra

Az Extra Menü ára: 5400 Ft/2 fő helyett 4600 Ft/2 fő!

Gyôri ingatlankezelô vállalat

CSÔSZERELÔT

Amit kínálunk:
• Kiemelkedôen

magas fizetés
• Választható béren kívüli

juttatások
• Új, klímatizált szervizautó
• Professzionális szerszámok
• Gyôri munkavégzés

Érdeklôdni a
06-30/921-87-80
telefonszámon lehet.

keres,
HOSSZÚ
TÁVRA.
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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!”

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

TÔLÜNK 

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Ha szívesen kézbe venné...

CÉGAUTÓT!

...BÉRELJEN

Az Audi ETO korábbi kapusa, Csapó
Kyra a Dunaújváros kézilabdacsapatá-
tól a Bajnokok Ligája-résztvevő Metz
együtteséhez igazolt. A 23 éves tehet-
ség egy hirtelen jött lehetőséget kihasz-
nálva, a hétvégén Franciaországba uta-
zott, ahol megfelelt a próbajátékon, és
a klub azonnal leigazolta. Kölcsönszer-
ződése a mostani szezonra szól. A fran-
cia bajnoki címvédő Metz jelenleg is ve-
retlenül vezeti a tabellát, és a Bajnokok
Ligája csoportkörében is százszázalé-
kos. Egyik kapusa, az olimpiai ezüstér-
mes Laura Glauser gyermeket vár, ezért
volt szükségük új játékosra a poszton.

„Teljesen váratlanul ért a lehetőség,
mondhatnám, egyik pillanatról a má-
sikra" – nyilatkozta Csapó. Elmesélte,
hogy a menedzsere telefonon értesí-
tette, azonnal pakoljon össze egy vál-

Azt hitte, csak vicc: Csapó Kyra
a Metz csapatához igazolt 

tás ruhát és némi hideg élelmet, mert
indulnia kell Metzbe, a BL-ben eddig
veretlen csapat ugyanis szeretné sze-
mélyesen is megismerni és egyeztet-
ni a jövőről, egy esetleges szerződés
kapcsán.

„Először jót nevettem, mert biztos
voltam benne, hogy csak viccel, de
miután megismételte az előző monda-
tát, kezdtem komolyan venni és alapo-
san összezavarodni" – mondta a ka-
pus, akinek a DKKA vezetői sokat se-
gítettek, hogy ilyen gyorsan létrejö-
hessen a klubváltás.

„Úgy éreztem, egy ilyen lehetősé-
get nem szabad kihagyni. Abban bí-
zom, hogy a szezon során több ízben
tudok majd visszatérni Magyarország-
ra, akár májusban a BL négyes döntő-
jére" – jegyezte meg Csapó Kyra.

A labdarúgó NB II-ben a 16. forduló
mérkőzésein lépnek pályára a csapa-
tok vasárnap. Az ETO FC Győr rang -
adón fogadja az éllovas MTK-t, 15
órakor. A zöld-fehérek a tabella 11. he-
lyén állnak 5 győzelemmel, 5 döntet-
lennel, és 5 vereséggel, 20 megszer-
zett ponttal. A győriek a 10. forduló-
ban kaptak ki utoljára, ekkor a Buda-
örstől szenvedtek vereséget. A talál-
kozót követően távozott a vezetőedző
Bekő Balázs, akinek a helyét a klub le-
gendája, Szentes Lázár vette át. Szen-
tessel öt bajnokin van túl a csapat,
ezekből kettőt nyert meg – a Nyíregy-
háza és a Kazincbarcika ellen –, és há-
romszor végzett döntetlenre. A csapat
17 gólt szerzett, és 18-at kapott, leg-
eredményesebb játékosa pedig Za-

Az ETO az MTK-t fogadja,
a Gyirmót Szolnokon játszik

mostny Balázs, aki ötször volt eredmé-
nyes eddig. A vasárnapi ellenfél, a fel-
jutásra leginkább esélyes MTK 40
ponttal vezeti a bajnokságot.

A Gyirmót FC Győr 22 ponttal a ta-
bella nyolcadik helyét foglalja el. Mol-
nár László csapata nem most van a
legjobb formában, hiszen utóbbi négy
mérkőzésén nem tudott nyerni. A gyir-
mótiak a tizenöt forduló alatt hatszor
szerezték meg a három pontot, négy
döntetlent játszottak, és ötször kikap-
tak, szereztek huszonhat gólt és kap-
tak tizenkilencet. Legtöbbször Nagy
Partik és Simon András talált az ellen-
felek kapujába, mindketten hat gólnál
tartanak. A Gyirmót vasárnap az ötö-
dik helyezett Szolnoki MÁV csapatá-
hoz utazik.
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Székely Norbert, a női válogatott szövetsé-
gi kapitánya kijelölte a novemberi Európa-
bajnoki selejtezőkre készülő keretét,
amelybe tizenhat játékost hívott meg. A Lit-
vánia és az Albánia elleni találkozókra a fel-
készülés november 6-án, Székesfehérvá-
ron kezdődik. A válogatott november 11-
én Litvániában játszik, négy nappal ké-
sőbb Miskolcon fogadja az albánokat. A
nemzeti csapat keretében négy győri játé-
kos kapott helyet. Ott lesz a válogatottban,
és első alkalommal léphet majd pályára a
nemrég honosított amerikai kosaras Go-
ree Cyesha, valamint Krivacevic Tijana, Si-
mon Zsófia és Varga Zsófia is. 

„Nagyon örültem Székely Norbert meg-
hívójának, korábban dolgoztunk együtt
még Sopronban hét évvel ezelőtt. Várom a
közös munkát, hiszen sok új játékos került
be a válogatottba, izgalmas feladat lesz ösz-
szehangolni a csapatot. Maradtak olyanok
is a keretben, akik régóta a nemzeti csapat
tagjai, velük jó lesz újra találkozni, és eltölte-
ni együtt két hetet, majd lejátszani az Euró-
pa-bajnoki selejtezőket” – mondta Varga
Zsófia. A CMB Cargo-UNI Győr játékosa ar-
ról is beszélt, hogy klubtársa, az amerikai–
magyar állampolgárságú Goree Cyesha is
bemutatkozhat a válogatottban. 

„Örülök „Cy” honosításának, biztos va-
gyok benne, hogy megállja a helyét a csa-

Négy gyôri a válogatottban, Goree is a magyar keretben
patban. Tudása alapján ez nem is lehet kér-
dés, és amennyire nyitott, pozitív személyi-
ség, a beilleszkedéssel sem lesz gondja.
Három éve játszik Magyarországon, szeret
itt élni, büszke arra, hogy a válogatottban
is számítanak rá” – mondta csapattársáról
Varga Zsófia, aki hozzátette, még nincs túl
sok információjuk a litván és az albán válo-
gatottról, de úgy gondolja, előbbi csapattal
nehéz dolguk lesz, de az albánok ellen kö-
telező a győzelem.

A válogatott meccs miatt szünet kö-
vetkezik a bajnokságban, ez az idő arra
is jó lehet, hogy a Győr sérült játékosai
visszatérjenek. „A sérülések sajnos eb-
ben az idényben sem kerülték el a csapa-
tot. A két műtött csapattársam közül Lak-
lóth Anna valószínűleg már az edzése-
ken is ott lehet, és jól halad Horváth
Krisztina rehabilitációja is, örülnénk, ha
ő is minél előbb csatlakozhatna hozzánk.
Még nagyon az idény elején járunk, most
jönnek csak a fontos, nagy téttel bíró
meccsek, itt kell jó formában lenni” –
hangsúlyozta Varga Zsófia.

A CMB Cargo-UNI Győr Európa-ku-
pa meccse a francia Saint Amand ellen
lapzártánk után ért véget. A zöld fehérek
bajnoki mérkőzést hazai pályán legköze-
lebb vasárnap játszanak, amikor a BE-
AC-ot fogadják.

A honosított  Goree Cyesha
is bemutatkozhat

a magyar válogatottban
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A címvédő Győri ETO KC nagy csatá-
ban 11–11-es félidei állás után 27–25-
re kikapott a Ferencváros otthonában
a női kézilabda NB I rangadóján. A győ-
riek közül Tomori Zsuzsanna, Jana
Knedlikova, Anne Mette Hansen és
Nycke Groot is sérülés miatt hiányzott.
Ennek ellenére a címvédő kezdte job-
ban a találkozót, határozott védekezé-
sének és jó helyzetkihasználásának kö-
szönhetően, ellépett ellenfelétől, az el-
ső hazai gól a 7. percben esett. A Fradi
a félidő végére felzárkózott, egyenlített,
a szünet után pedig a vezetést is átvet-
te. A végjátékot is jobban bírta a hazai
együttes, és végül nagy csatában, két
góllal diadalmaskodott. Az FTC bajno-
kin legutóbb 2015. november 4-én
győzte le a Győrt, akkor hazai pályán
nyert 29–28-ra, kupameccsen ez év
április 2-án győzött a Fradi a kecske-
méti MK-döntőben, hetesekkel 5–3-ra.
A Győr–Ferencváros rangadók ered-
ményének azért is van kiemelt jelentő-
sége, mert az NB I-ben nincs rájátszás,
az alapszakasz után hirdetnek vég-
eredményt.

„Először is szeretnék gratulálni a
Ferencvárosnak a győzelemhez és a
remek mérkőzéshez. Tudjuk mindany-
nyian, hogy nem könnyű ebben a kör-

Vereség a rangadón: kikapott az Audi ETO a Ferencvárostól

gedett vagyok a csapatom teljesítmé-
nyével, és sok sikert kívánok a Ferenc-
városnak" – értékelte a találkozót
Ambros Martín, az ETO vezetőedzője.

„Jól kezdtük a mérkőzést, de saj-
nos nem tudtuk végig azt a játékot tar-
tani. Ellenfelünk okosan játszott, nem

nyezetben játszani, és úgy gondolom,
a mérkőzés kulcsa a második félidő el-
ső öt perce volt, ahol megadtuk azt az
érzést a hazai csapatnak, hogy meg-
nyerhetik a meccset. Nincs időnk ke-
seregni, jövő héten fontos mérkőzé-
sünk lesz a Bajnokok Ligájában. Elé-

tudtuk őket meglepni, olyat mutatni,
amivel megfordíthattuk volna az ered-
ményt” – mondta a Győr beállója,
Yvette Broch.

„Nagy hőstettnek gondolom a mai
győzelmet, egyetértek abban, hogy a
második félidő első öt perce kulcsfon-
tosságú volt. Ami pozitívum, hogy a
saját nevelésű fiataljaink is remekül
teljesítettek, és örülök annak, hogy az
elmúlt hetek gyengébb teljesítménye
után, ma összeállt a védekezésünk.
Mindenki kihozta magából a maximu-
mot. További sok sikert kívánok az
ETO-nak!” – nyilatkozta a Ferencvá-
ros vezetőedzője, Elek Gábor.

„Nagyon boldog vagyok, extázis-
ban játszottunk. Igaz, a kezdés nem
úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de
összeszedtük magunkat, és igazi csa-
patként működtünk, mindenki hozzá
tudott tenni a mai bravúrhoz. Amikor
elmentünk öt góllal, éreztük, hogy
meg lehet a győzelem, ehhez hozzáse-
gített minket a csarnok fergeteges
hangulata” – mondta a Ferencváros
győri nevelésű válogatott játékosa,
Kovacsics Anikó.

A Fradi mind a hét eddigi bajnoki-
ját megnyerte, míg az ETO mérlege
hat győzelem és egy vereség.
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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 

Budapesten tartotta vezetői ülé-
sét az Európai Kajak-Kenu Szö-
vetség, amely értékelte az idény
európai eseményeit, köztük a jú-
liusi győri Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivált (EYOF), amelyről
szuperlatívuszokban beszélt Al-
bert Woods, az ECA elnöke –
számol be a Magyar Kajak-Kenu
Szövetség honlapja.

„Albert Woods tolmácsolta az
Európai Olimpiai Bizottság elis-
merését, mint mondta: a hibát-
lan rendezés képletesen a leg-
magasabb polcra került a kajak-
kenu az olimpiai bizottságon be-
lül. A győri EYOF kajak-kenu ver-
senyeinek szervezése kiemelke-
dően magas színvonalú volt, a
verseny hangulatáról pedig a le-
hető legjobb visszajelzések ér-
keztek. Az ülésen szó esett a
2019-es minszki Európai Játé-
kokról, amelynek programjában
a 12 olimpiai versenyszám szere-
pel majd, s az európai szövetség
törekvései szerint része lehet az
olimpiai kvalifikációs sorozatnak

Európai Kajak-Kenu Szövetség:
követendô példa a gyôri EYOF

is. A megbeszélésen véglegessé
vált, hogy 2018-ban az Európa-
bajnokságok programja meg-
egyezik majd a világbajnokságo-

kéval, vagyis a felnőtt Eb-n és vb-n
is 30–30 versenyszámot rendez-
nek meg, míg az ifjúsági és U23-
as világversenyeken 18–18 szám-
ban lehet majd érmeket szerezni”

– mondta Kárai Péter, az ECA el-
nökségi tagja, aki kiemelte Ma-
gyarország szerepét a sportág-
ban. „Nemcsak a pályán nyújt ki -

emelkedő teljesítményt a magyar
kajak-kenu sport, szövetségünk
továbbra is aktív és együttműkö-
dő szerepet tölt be a nemzetközi
sportdiplomáciában is.”
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