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Már készülődnek Győr meghatározó civil szerveze-
tei és a Győri Filharmonikus Zenekar a Kantharosz
Gálára, amelyet 2017. április 6-án tartanak. A gála
első hét évében mintegy 43 millió forint támogatás-
sal sikerült a gyermekek álmait valóra váltani. A
Kantharosz Alapítvány az idén is pályázatot hirdet a
nagy tervek megvalósítására a gála bevételéből. 

Olyan tevékenységeket kívánnak támogatni,
amelynek célja a gyermekek fejlesztése, felzárkóz-
tatása, ápolása, gondozása és nevelése, valamint a
tehetségek felkarolása. Pályázni lehet továbbá be-
ruházás, program vagy eszközbeszerzés támogatá-
sára is. Az elnyerhető támogatás összege várható-
an 200 ezer és 3 millió forint között lesz.

Pályázatot nyújthat be minden olyan győri vagy
Győr környéki közintézmény, alapítvány, civil szer-
vezet vagy magánszemély, amely a pályázat céljával
megegyező tevékenységet folytat. 

A pályázatokat november 25-ig várják a Kantha-
rosz Alapítvány, 9002 Győr, Pf.: 155. és a
info@kantharoszgala.hu címre.

Teljes szélességében lezárják a Szent Imre úti
vasúti útátjárót november 11-én, pénteken 23
órától szombaton 18 óráig, munkavégzés mi-
att. Ez idő alatt a forgalom a Szauter Ferenc ut-

Újra lehet pályázni
a Kantharoszra!

Pollreisz Balázs, az MSZP győri önkormány-
zati képviselője november 15-én, kedden
17 órától fogadóórát tart a győrszentiváni
Kossuth Lajos Művelődési Ház épületében
(9011 Győr, Déryné út 50.)

Juhász István, az MSZP győri önkor-
mányzati képviselője november 16-án, szer-
dán szintén 17 órától, a Marcalvárosi Fiók-
könyvtár épületében (9024 Győr, Lajta u.
27/A) tart fogadóórát.

Takács Tímea önkormányzati képviselő
(Fidesz-KDNP) november 17-én, csütörtö-
kön 16–17 óráig tart fogadóórát, a Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
ménfőcsanaki lakossági információs irodán.
(Győr-Ménfőcsanak, Szertári u. 4.)

Fogadóórák

Lezárják a Szent Imre úti vasúti útátjárót
ca–Jereváni út–József Attila út útvonalon ha-
ladhat. A Szent Imre út, a Szauter Ferenc utca
és a vasúti átjáró között zsákutcaként továbbra
is használható.

Lebó Ferenc győri szobrászművész által készített Mátyás király
mellszobrot avatják fel vasárnap a szlovákiai Somorján. 550 évvel
ezelőtt, 1466. november 9–10-én járt a településen az ifjú király,
ennek az eseménynek állít emléket a városháza előtti téren elhe-
lyezett köztéri alkotás. A szobrászművész lapunknak elmondta,
az ifjú, tettre kész, agilis királyt ábrázolta, a rá jellemző zodiákus
nyaklánccal a nyakban és a hunyadiak hollót ábrázoló címerével
a medálján. A 70 cm magas bronzszobor egy 160 cm mészkő ta-
lapzaton áll, melynek négy oldalán egy-egy bronzplakett emlé-
keztet Mátyás király életére.  

A címben szereplő szlogennel saját márkás szaloncuk-
rot dob a piacra a Magyar Vöröskereszt. A szaloncukrok
zselések lesznek, különlegességük, hogy a Szerencsi
Bonbon Kft. egyedi receptúrája szerint készülnek mál-

nás, narancsos és citromos ízben,
70 százalék kakaótartalmú
étcsokoládéval bevonva.

Minden eladott 350 gram-
mos doboz után pedig 300

forintot kap a Magyar Vörös-
kereszt. Az egyedi, még gyü-

mölcsösebb ízű szaloncukrok
klasszikus piros csomagolást

kapnak, ami az ünnephez és a
karitatív szervezet színvilágához

egyaránt illeszkedik. A vöröske-
resztes szaloncukrokat december

hetedikétől a készlet erejéig, kizáró-
lag a Tesco hipermarketekben lehet

megvásárolni.

Bronzba öntött Mátyás

Finom támogatás a Vöröskeresztnek
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Mindnyájan Gogol köpönyegéből
bújtunk ki, írta Dosztojevszkij arra
utalva, hogy minden író Gogol
nyomdokain jár. Jó volna azt mon-
dani, hinni, hogy mi, köznapi em-
berek valamennyien a mostaná-
ban libanapokkal is ünnepelt
Szent Márton köpönyegéből búj-
tunk ki: ha szükség esetén mi is
megfeleznénk jelképes köpönye-
günket a kiszolgáltatottakkal.
Azokkal, akik útitársaink ebben a
földi létben. Embertársaink, közü-
lünk valók. Isten teremtményei.
Ha elfordulunk tőlük, önmagunk-
tól és az Istentől fordulunk el, hal-
lani a templomokban. Értjük-e
ezeket a szavakat?
Jókora közhely, de igaz: a sors ki-
számíthatatlan. „Ma nekem, hol-
nap neked.” Ember mivoltunk
mellett még a haszonelv is azt dik-
tálja, hogy segítsünk a másikon,
hogy majd ő se lépjen keresztül
rajtunk, ha valamilyen tragédia
bennünket kényszerít a földre.
Egymásra vagyunk utalva, mi em-
berek, még ha meg is van az ősi
hajlandóságunk arra, hogy egy-
más ellen forduljunk. Néha vala-
milyen személyes előnyért, más-
kor csak „önként, kéjjel”.  
Márton napján – november 11-én
– mindig fölemlegetjük a szent
cselekedetet, aztán mintha telje-
sen elfeledkeznénk róla. Megün-
nepeljük, ahelyett, hogy meríte-
nénk belőle, példát látnánk benne.
Tudjuk persze, hogy „a kétszer
kettő józansága” a gyakorlatban
mindig közelebb áll hozzánk,
mint a „szeressük egymást gyere-
kek” giccsesen naiv vágyakozása.
Illúziókat kergetni persze valóban
felesleges és haszontalan. Nem le-
het mindenkit egyformán szeret-
ni. Felelősségünk azonban nem
csak a hozzánk közel kerülők
iránt van. Legalább annyi, hogy ha
már érdemben segíteni nem tu-
dunk, ne rúgjunk bele azokba,
akik az utunkba kerültek.  
Nagy köpönyege kevés embernek
van, s a tapasztalatok azt mutat-
ják, minél nagyobb a köpönyeg,
annál kisebb a hajlandóság arra,
hogy a szerencsétleneknek levág-
junk belőle – ha nem is a felét –
egy darabot. Ez persze azért nem
törvényszerű. Rajtunk múlik,
hogy ne is legyen azzá. 

Gy. P.

Köpönyeg

a döntést is azért hozzák meg több mint
egy évvel a bevezetése előtt, hogy a vál-
lalkozások felkészülhessenek rá, lássák
az irányvonalat, a jövőképet, amit a vá-
ros kínál a számukra. 

„A kétmilliárd forint, amit a vállalko-
zásoknál hagyunk, nem kevés, és arra
számítunk, hogy ezt innovációra, fej-
lesztésre fordítják. Bízunk benne,
hogy az intézkedés hozzájárul a mun-
kabérek magas színvonalának fenn-
tartásához, a győriek munkájának
megfelelő megbecsüléséhez, tehát
például béremeléshez, emellett a
munkaerőhiány orvoslását szolgáló
programokhoz, köztük a lakhatási tá-
mogatáshoz is nagyobb mozgásteret
adhat.” A polgármester kiemelte, az
önkormányzat igyekszik a gazdaság-
ból befolyt összegeket úgy visszafor-
gatni, hogy az a gazdaság további
élénkítésére és a város gyarapodásá-
ra is szolgáljon. Az adóbevételek így

tudják folyamatosan biztosítani a vá-
rosi fejlesztéseket, infrastruktúra-bő-
vítéseket és az intézményhálózat szín-
vonalas fenntartását is.

Fekete Dávid pénzügyekért felelős
alpolgármester hozzáfűzte, Győrben
jól érzik magukat a cégek, ez a folya-
matos bővítéseikből, fejlesztéseikből
is látható. Az önkormányzat ehhez sa-
ját eszközeivel járul hozzá, az iparűzési
adó csökkentése mellett például a

gazdasági infrastruktúra folyamatos
fejlesztésével. „Győr vonzereje abban
is tetten érhető, hogy az Ipari Park má-
ra gyakorlatilag betelt, ezért a jövő év-
ben megkezdjük az újabb bővítést,
potenciális telephelyeket kínálva a cé-
geknek.” Az alpolgármester azt is el-
mondta, 2016. január 1-jével már tör-
tént egy adókönnyítés, hiszen az ön-
kormányzat döntése révén a Győrben
praktizáló mintegy száz háziorvos –
felnőtt-, gyermek- és fogorvos –, vala-
mint védőnő mentesült a helyi ipar -
űzési adó megfizetése alól.

A városvezetők azt is leszögez-
ték, az adómérséklés a költségve-
tés egyensúlyát számottevően nem
befolyásolja, hiszen bár az iparűzési
adó mértéke alacsonyabb lesz, de –
ahogy a 2014-es csökkentést köve-
tően is történt – arra számítanak,
hogy az egyre nagyobb nagyságren-
det képviselő iparűzési adóalap, az

építményadó-bevétel
növekedése, a Győr-
ben működő vállalko-
zások adózási képes-
ségének folyamatos
bővülése, a városba
települt új vállalkozá-
sok adóalannyá válá-
sa kompenzálja azt.

„A város gyarapodá-
sának záloga a jól teljesítő gazdaság,
ehhez pedig vonzó befektetői környezet,
tervezhetőség és kiszámíthatóság szük-
séges” – hangsúlyozta Borkai Zsolt, aki
hozzátette, a hosszú távon fenntartható
dinamikus gazdasági fejlődés révén a
győri családok is hosszú távra tervezhe-
tik jövőjüket egy folyamatosan fejlődő,
erősödő városban. Ehhez járulhat hozzá
a novemberi előterjesztésem közgyűlé-
si elfogadása” – zárta a polgármester. 

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A 2014-es adócsökkentés után
újabb adókönnyítés várható a
győri gazdasági élet szereplői
számára: a néhány éve még 2
százalékos adónem 2018-tól
már csupán 1,6 százalék lehet,
hamarosan pedig az Ipari Park
is tovább bővülhet.

Borkai Zsolt polgármester 2013 végén
jelentette be, hogy az önkormányzat
2014. január 1-től 2 százalékról 1,8
százalékra mérsékli a helyi iparűzési
adó mértékét. A városvezető a lépést
azzal indokolta, hogy a város gazdasá-
ga egyre jobban teljesít, a csökkentés
pedig további vonzerőt jelenthet a ná-
lunk működő és a Győrben letelepedni
szándékozó vállalkozások számára. A
döntés olyannyira helyesnek bizonyult,
hogy a város a csökkentés ellenére a
következő két évben is adóbevételi re-
kordot döntött. 

„Az iparűzési adó 1,8 százalékról
1,6 százalékra való csökkentését ter-
jesztem a novemberi közgyűlés elé” –
jelentette be Borkai Zsolt polgármes-
ter szerdán. Kifejtette, a 2018. január
1-jén életbe lépő változás több mint
tízszázalékos tehercsökkentést jelent
a vállalkozások számára, összességé-
ben pedig mintegy 2 milliárd forintot
hagy a gazdasági élet szereplőinél. A
polgármester kiemelte, az önkormány-
zat szoros együttműködést alakított ki a
vállalkozásokkal, a Széchenyi István
Egyetemmel és a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával
is, és ennek az együttgondolkodásnak
az eredménye, hogy a gazdaság részt-
vevői hosszú távra tudnak tervezni. Ezt

Ismét csökken az iparûzési adó Gyôrben

Kétmilliárd forint 
marad 
a vállalkozásoknál
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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

A 2014-ben bejelentett győri faülteté-
si program keretében – az ideit is be-
leértve – már több mint háromezer fát
ültettek el a szakemberek.

„2014-ben a Bercsényi ligetben
Borkai Zsolt polgármesterrel jelentet-
tük be a program indulását, és azóta
is évente több mint ezer fát ültet el a
Győr-Szol Zrt.” – fogalmazott Fekete
Dávid alpolgármester, a 2016-os őszi
telepítés kezdetén. Hozzátette, azért
is örömteli, hogy a Honvéd ligetben in-
dítják az idei programot, mert a Belvá-
rosban különösen fontos a zöld felüle-
tek növelése, ahogy erre a közelmúlt-
beli Arrabona udvar átalakításakor kü-
lön figyeltek. „Az önkormányzat a be-
ruházásai során is kiemelt figyelmet
szentel a fásításra, a megfelelő zöldfe-
lületek kialakítására” – hangsúlyozta
az alpolgármester.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Bár az autósok már használhatták, hétfőn hivatalo-
san is átadták az Ifjúság körút felújított 350 méteres
szakaszát. Borkai Zsolt polgármester a helyszínen
úgy fogalmazott, az önkormányzat tíz éve kiemelten
kezeli a győri úthálózat megújítását, és nem csak a
közlekedésbiztonság, hanem a közlekedők komfort -
érzetének a javítása is a cél. 

A Tihanyi Árpád út és az Ifjúság körút 77. közötti
350 méteres szakaszra vadonatúj aszfaltréteg ke-
rült. Előtte a hőtáv- és a gázvezetéket is kicserélték
csakúgy, mint a csatornafedlapokat, vízelnyelő rá-
csokat, ivóvíz- és gázvezeték-elzárókat. A munkála-
tok 77 millió forintba kerültek. Az Útkezelő Szerve-
zet sikeresen összehangolta a közmű-üzemeltetők-
kel a felújítást, így mindössze két napig kellett telje-
sen lezárni az útszakaszt.

Az Ifjúság körúthoz negyven éve nem nyúltak
hozzá – indokolta Borkai Zsolt a felújítás szükséges-
ségét, s elmondta azt is, figyelnek a lakossági véle-
ményekre, így minden városrészben sor került útfel-
újításokra, lépésről lépésre.

Radnóti Ákos alpolgármester, a körzet önkor-
mányzati képviselője elmondta, Adyváros legna-
gyobb útfelújítását jelentette az Ifjúság körúté,
amelynek keretében két autóbusz-megállót is felújí-
tottak. Korábban a járdát és a kerékpárutat korsze-

Napi 25 ezer jármû halad a felújított útszakaszon
rűsítették, LED-es világítást kapott a környék, meg-
szépült az adyvárosi tó és új játszóteret is építettek.

A lakosság érzi a folyamatos fejlődést, amelynek

hasznát az itt élők mellett az Adyvároson áthaladók
is megtapasztalhatják – mondta Radnóti Ákos.

Gancz Tamás, a körzet másik önkormányzati
képviselője arról beszélt, igencsak ráfért a megúju-

lás a környékre, ahol új parkolókat is építettek, s ezt
a munkát folytatják a jövőben is. Hozzátette, a felújí-
tások közben is vigyáznak a zöldterületekre.

Prédl Antal, az Útkezelő Szervezet vezetője pe-
dig azt emelte ki az útátadáson, hogy az Ifjúság kör-
út Győrben olyan gyűjtőút, ahol naponta 25 ezer jár-
mű halad át.

Ezer fával folytatódik a faültetési program
A faültetésre éves szinten több mint

tízmillió forintot költenek. „Idén össze-
sen 1106 növényt, 1044 fát és 62 cser-

jét ültetnek el a szakemberek, ami na-
gyon magas szám, hiszen ennek mind-
össze egyharmada a határozati fapót-

lás. Ezenfelül figyelembe vesszük a la-
kossági kéréseket, a városrészek képvi-
selőinek jelzéseit is” – hangsúlyozta
Radnóti Ákos városüzemeltetésért fele-
lős alpolgármester. Kiemelte, a több
mint ezer növényből minden városrész-
be jut, és a programot természetesen
a jövőben is folytatják. Hozzáfűzte, a
Győr-Szol Zrt. közel ötvenezer közterü-
leten található fát kezel, meghatározott
koncepció mentén gondoskodik a kivá-
gásokról és a pótlásokról is. 

A program során nagyrészt gömb-
kőrist, gömbmeggyet, gömbjuhart,
oszlopos juhart, oszlopos gyertyánt,
oszlopos hársat ültetnek, figyelembe
véve a helyi adottságokat, az utcaképet.
Ezek mellett megjelennek a füzek, ége-
rek, platánok, tölgyek, és néhány külön-
legesebb faj is, mint az ámbrafa, a csör-
gőfa, a júdásfa vagy a tulipánfa.

Adyváros eddigi legnagyobb
útfelújítása történt meg

Radnóti Ákos
és Fekete Dávid is segédkeztek

az első  fák elültetésénél
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

A Bercsényi liget eddig kihasználatlan ré-
szén, a műfüves focipálya mellett hat utcai
kosárlabdapálya épült, amelyhez a terüle-
tet az önkormányzat biztosította, a kivite-
lező pedig a Győri Kosárlabda Club megbí-
zásából a közbeszerzésen nyertes Győr-
Szol Zrt. volt. A beruházás teljes költsége
110 millió forint.

Győr sportos város, az emberek szeretik a sportot,
sok fiatal jár edzeni és mozogni, s nekünk az a fel-
adatunk, hogy ehhez megteremtsük a feltételeket
– fogalmazott az ünnepélyes átadáson Borkai Zsolt
polgármester. Úgy vélekedett, az összefogás ered-

Utcai kosárlabdapálya épült 
a Bercsényi ligetben

ménye az új pálya, amelyhez kellett a Kosárlabda
Szövetség, a Győr-Szol Zrt. és az önkormányzat, va-
lamint kellettek azok a vállalkozások, akik nyeresé-
gükből a TAO-n keresztül támogatják a sportot.

Fekete Dávid alpolgármester, a körzet önkor-
mányzati képviselője azt emelte ki, ismét gazdago-
dott a városrész, Szigetre és Újvárosra rá sem is-
mernek azok, akik régen jártak arra. Felújított házak,
az épülő olimpiai falu látványban is lenyűgöző.

Sági Géza, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgató-
ja bejelentette, az első ütem terve három éve fogal-
mazódott meg, a munkálatok májusban kezdődtek,
s novemberre kész a létesítmény. Lesz második
ütem is, ennek keretében öltözőket építenek, ennek
várható átadása jövő májusban lesz.

Méltatta az új sportolási lehetőséget Bodnár Pé-
ter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségé-
nek főtitkára és Tagai István, a Győri Kosárlabda
Club társadalmi elnöke is.

A hat pálya igény esetén egybenyitható és átala-
kítható egy normál méretű pályává. A játszófelület
rekortán borítást kapott, van védőháló és -palánk
is. A pályák mellett épült egy negyven méter hosszú
állandó lelátó is, a rövidebb oldalon pedig egy 21
méter hosszú, három egymás mögötti széksorral el-
látott mobil lelátó.

A pályák mellett, az öböl nyugati részén műfü-
ves borítású, kültéri fitneszpark kapott helyet, itt
kilenc különböző eszköz áll a sportolni vágyók
rendelkezésére. Igényesen alakították ki a pályák
körüli részt is. Térburkolat mellett füvesítettek, fákat,
cserjéket ültettek. 

A pálya és a fitneszpark akár a nap huszonnégy
órájában használható, mindkét területet LED-es fény-
források világítják meg sötétedés után. A látogatók ké-
nyelmét ivókút és utcai bútorok is szolgálják.

Új bevezetô út Gyôrszentivánon
szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Új bevezető út készült el
Győrszentivánon, amely a
Déryné utca felől vezet a Mol-
nár Vid Bertalan Művelődési
Központhoz. Az avatáson
részt vett Borkai Zsolt pol-
gármester és dr. Sik Sándor
önkormányzati képviselő is.

Amikor 2006-ban megválasztot-
tak polgármesternek és összeállt
az új képviselő-testület, több prio-
ritást is megfogalmaztunk – kezd-
te ünnepi beszédét Borkai Zsolt. –
Ilyen volt az úthálózat fejlesztése,
valamint közösségi terek létreho-
zása, ahol az emberek jól érzik ma-
gukat. Győrszentivánon ez megva-

lósult, a művelődési házhoz vezető
út eredményeként egy kis város-
központ jött létre.

Dr. Sik Sándor felidézte, tízéves
álom valósult meg ezzel, akkor
merült fel ugyanis először, hogy a
Déryné utca felől is megközelíthe-
tő legyen a művelődési központ.
Valódi közösségi tér ez, sok ren-
dezvénnyel, gyermekzsivajjal.

Prédl Antal, az Útkezelő Szer-
vezet vezetője elmondta, a beru-
házás 45 millió forintba került. Az
út mellett két pódiumot is kialakí-
tottak a gyalogosok biztonságos
közlekedéséért. A LED-es közvilá-
gítás fényei karácsonyi hangulatot
teremtenek. Fabódék is kerültek
az út mellé, ahol a gasztronómia
kedvelői vásárolhatnak. 
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szöveg: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Másodikos koromban még
tudtam, mi akarok lenni.
Most már nem tudom –
mondta egy hetedikes lány a
pályaválasztási kiállításon.

Annyian voltak a nyitónapon,
hogy alig lehetett a standokhoz
férni a Magvassy Mihály Sport-
csarnokban, ahol a 17. pályavá-
lasztási kiállítást rendezték szer-
dán. Összesen 48 intézmény – is-
kolák és munkaadók – mutatko-
zott be a fiataloknak. Ötletes, in-
teraktív installációkkal, foglalko-
zásokkal, ajándékokkal, eredeti
marketingfogásokkal csábítot-
ták magukhoz a gyerekeket az is-
kolák. Major Ernő, a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Kormányhi-
vatal Foglalkoztatási Főosztályá -
nak vezetője a kiállítás célját úgy
fogalmazta meg: be akarják mu-
tatni a megye szakképzési kínála-
tát. Szeretnék olyan pályára irá-
nyítani a fiatalokat, ahol azonnal
hasznosítható tudást szerezhet-
nek, s képzett szakemberként si-
keresen helyezkedhetnek el a
munkaerőpiacon. 

Pintér-Péntek Imre, a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke arra
hívta fel a figyelmet: a szakmun-
kások megbecsülése évről évre
nő. Hozzátette, hogy a bérek nö-
vekedését a hatékonyság javulá-
sa alapozhatja meg. Jelenleg a
magyar ipar hatékonysága csak
harmada a nyugat-európai átlag-
nak, ezen mindenképpen javítani
kell. Régebben a gyengébb tanu-
lókat küldték szakmunkásnak a

Önmagukat ajánlották az iskolák

Jövôt választanak, nem csak pályát
szülők és az iskolák. Ma már a
szakmunkások korszerű körül-
mények között, sokszor százmil-
liós gépeken dolgoznak, ehhez
pedig kellő szaktudás szükséges. 

A kiállítótérben diákokat kér-
deztünk meg a jövőképükről.
Rögtönzött és nyilván nem repre-
zentatív „közvélemény-kutatá-
sunk” azt mutatta: értelmiségi
szülők gyerekei továbbra sem ér-
deklődnek a szakmunkásképzők
iránt, ezekben a családokban a
gimnáziumok, majd az egyete-
mek felé terelik a gyerekeket.

Édesanyám tanár, de arról en-
gem mindenáron le akar beszél-
ni – mondja egy hetedikes lány.
Szívesen foglalkoznék sérült gye-
rekekkel, a szüleim azt tanácsol-
ják, hogy legyek gyerekorvos,
annyira viszont nem tanulok jól.

Én másodikos koromban tud-
tam, mi akarok lenni, cukrásznak
készültem, de az most már nem

érdekel – szól közbe a barátnője.
Kicsit eltűnődik, aztán bevallja:
Őszintén szólva, fogalmam sincs,
mi érdekel.

A fiúk határozottabbnak mutat-
koznak, valamennyien fiús szak-
mákat említenek. A fő cél vagy az
Audi Hungaria Motor Kft., vagy va-
lamelyik beszállítója. Csak egyet-

len, az egyik étterem standja előtt
várakozó diák említi, hogy idővel
külföldre szeretne majd menni,
ezért a vendéglátóipart választja.
Hogy azon belül mi érdekli? Majd-
nem mindegy. 

Többek pályaválasztását erő-
sen befolyásolják a barátok. 

Úgy volt, hogy hárman jelent-
kezünk péknek, de végül letet-
tünk róla – avat be szándékaiba
egy papír reklámzászlót lengető
fiú. Most mind a hárman gépke-
zelők lennénk, talán targoncá-
sok. De van még idő, lehet,
hogy addig mást találunk ki.

A beszélgetésekből az derült
ki, hogy a pedagógusok szava is
sokat számít a pályaválasztásban.
A kiállítás ad új ötleteket, gondo-
latokat, de akkor lesz igazán hatá-
sos, ha az iskolákban osztályfőnö-
ki órákon feldolgozzák a látottakat.

A kiállítás arra is lehetőséget kí-
nált, hogy jobban megismerjék

önmagukat, saját készségeiket a
fiatalok. Volt önismereti szoba, pá-
lyaorientációs foglalkozás, intelli-
gencia- és kézügyesség-felmérés. 

A kiállítás megnyitóján átad-
ták a megyei kamara elnöksége
által alapított Jerfy Antal-díjakat
is a legsikeresebb szakmunkás-
tanulóknak. 

A szintén a héten megrendezett XI. Regionális Állásbörzén, a Szé-
chenyi István Egyetemen nyugat-dunántúli cégek, de áttételesen
külföldi vállalkozások is kínáltak állást a pályakezdőknek, a gyakor-
nokoknak, s azoknak is, akik munkahelyet akartak váltani. Negy-
venegy standon várták a munkakereső fiatalokat. A rendezvényen
a motivációs levelek, az önéletrajzok és a pályázatok megírásához
is tanácsokat kaptak az érdeklődők. Az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál külön standdal vett részt a börzén, s az önkéntes segítés
hasznával ismertették meg a fiatalokat.
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A Városi Diák Fórum (VDF) tagjai a közelmúltban
megválasztották maguk közül a vezetőket. A veze-
tőség szerkezeti felépítésében egy elnök, egy jegy-
ző és három alelnök szerepel, akiknek egy évre szól
a mandátumuk. Az elnöki pozíciót Zsédely Holló, a
Hild József Építőipari Szakközépiskola végzős ta-
nulója tölti be, míg a jegyzői szerepet Kamrás Ist-
ván, az Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont tanu-
lója. Az elnök és a jegyző szorosan együttműködve
végzik munkájukat, míg az alelnökök különböző fel-
adatkörökért felelnek. A külső kommunikációs al-
elnök Sturm Anett lett, szintén az Apor Vilmos Ka-
tolikus Iskolaközpontból, a belső kommunikációért
Prikler Bernadett felelős, aki a Győri Műszaki SZC
Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szak-

Generációk

Elérhetô befektetési termékek:
• Állampapírok, tôkegarantált alapok 

forgalmazása
• Részvény, kötvény, ingatlan

és egyéb befektetési alapok

Arrabona Privátbankár Kft.
Erste Befektetési Zrt. függô ügynöke
9022 Gyôr, Széchenyi tér 7.
+36-96/950-950
www.aprivatbankar.hu | info@aprivatbankar.hu

Nem elégedett az alacsony banki kamatokkal?
Befektetései nem jól alakultak? Akkor forduljon hozzánk bizalommal!
Segítünk kialakítani egyénre szabott portfólióját!

• Forintos és eurós vállalati kötvények
• Hazai és külföldi részvények
• Devizapiaci kereskedés, fedezeti ügyletek
• Online kereskedési platformok 

CÉGAUTÓBÉRLET

www.carmenrent.hu  • info@carmenrent.hu 
+36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció

Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

Új elnökséget választott a Városi Diák Fórum
gimnáziuma és Szakközépiskolája tanulója, a pro-
jektfelelős alelnök pedig Kozák Ádám lett, a Győri
Műszaki SZC Pattantyús-Ábrahám Géza Ipari
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájából.

Az új elnökség már meg is kezdte munkáját, hi-
szen a következő időszakban négy kiemelt prog-
rammal szeretnének foglalkozni. November 24-én
valósítják meg a „Sportolkozz!”, vagyis a  VDF első
sportnapját, ahol az agytorna és a testedzés terü-
letein egyaránt kipróbálhatják magukat a diákok.
Tavasszal pedig a „Városi Tekergő” elnevezésű vá-
rosfelfedező játék szervezésére készülnek. A tagok
kiemelten szeretnének részt venni a májusi „Aludj
Máskor” – 24 órás vetélkedőn, és a 2017-es győri
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon.

Kihelyezett ülésen az Idôsügyi Tanács
tó intézmények és az érintettek közötti
megfelelő kommunikáció és tájékoz-
tatás. Az Idősügyi Tanács ezért is tar-
totta legutóbbi ülését az Egyesített

Egészségügyi és Szociális Intézmény
(EESZI) Lepke utcai Gondozási Köz-
pontjában, ahol Panker Mihály, az EE-
SZI igazgatója adott tájékoztatást a je-
lenlévőknek és bemutatta az intéz-
ményt is.

Az EESZI integrált formában a Gon-
dozási Központokat, az idősek otthona-
it és átmeneti gondozóházait, a Fogya-
tékossággal élők Napközi Otthonát és
az egészségügyi alapellátást foglalja
magába. Az intézmény az idősgondo-
zás és a fogyatékossággal élő szemé-
lyek ellátása során  személyre szabott,
differenciált szakmai munkával végzi el
alapszolgáltatási és szakellátási felada-
tait. A mindennapi munka középpont-
jában a gondozásra, ápolásra szoruló
emberek fizikai szükségleteinek minő-
ségi, egyénre szabott ellátása, a bol-
dog, békés öregkor megteremtése, a
lelki harmónia megőrzése áll. 

Az EESZI alapszolgáltatási feladatai
közül Győr közigazgatási területén biz-
tosítja az étkeztetést, a házi segítség-
nyújtást (jelzőrendszeres házi segítség-
nyújtás), a fogyatékkal élők és az idősek
nappali ellátását. Utóbbiak keretében
egy fogyatékkal élők napközi otthonát
és 12 idősklubot működtet, amelyek
közül az Otthon utcai klubban differen-
ciált ellátást nyújtó demens csoportot
is kialakítottak. Az alapszolgáltatások

megszervezése és irányítása a gondo-
zási központokon keresztül valósul
meg. Az EESZI szakellátás keretében a
város négy különböző pontján, 232 fő
férőhelyen biztosítja az ápolás-gondo-
zást nyújtó idősek otthoni két pontján
pedig, 43 férőhelyen, az átmeneti elhe-
lyezést nyújtó időskorúak átmeneti
gondozóháza ellátásokat. 

Speciális, nagyobb biztonságot je-
lentő elhelyezési lehetőséget kínál a sú-
lyos demencia kórképpel rendelkező
idősek részére a Kálóczy téri Idősek Ott-
honában kialakított 31 fő férőhelyen az
intenzív ellátást biztosító részleg. 

Az EESZI által nyújtott szolgáltatá-
sokról az alábbi elérhetőségeken kap-
nak információt az érdeklődők:

Központi Igazgatási Csoport
(9025 Győr, Köztelek utca 15.)
Tel.: 96/527-899,
Fax: 96/823-399
Mobil: 06-20/239 0437, 
06-20/340 3699,
E-mail: ellatasinfo@eeszi.hu ,
Honlap: www.eeszi.hu 

Az Idősügyi Tanács feladata a Győr-
ben élő idősek érdekképviselete, kap-
csolattartás a városban működő idős-
ügyi szervezetekkel és információ-

adás az őket érintő témákkal kapcso-
latosan. A szervezet fontosnak tartja
a tagok, illetve a tagintézmények, tag-
szervezetek közötti együttműködés
továbbfejlesztését. Elengedhetetlen
az idősek számára szolgáltatást nyúj-



szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara új vezetése bemutatkozó lá-
togatást tett a Városházán, ahol az együtt-
működés folytatásáról, és a gazdaságélén-
kítés közös feladatairól is beszéltek.

A kamara októberben tartotta tisztújító küldöttgyű-
lését, az új vezetés pedig csütörtökön tett bemutat-
kozó látogatást a Városházán, ahol Pintér-Péntek
Imre elnök, Varga Szabolcs általános alelnök és Or-
bán Dezső kamarai titkár ült egy asztalhoz Borkai
Zsolt polgármesterrel, dr. Somogyi Tivadar, Fekete
Dávid és Radnóti Ákos alpolgármesterekkel.

A versenyképesség a kulcsszó
a város és a kamara együttmûködésében

„Az önkormányzat számára fontos a vállalkozá-
sokkal való együttgondolkozás, hiszen közös ér-
dekünk a gazdaság folyamatos erősítése, a város
fejlődése érdekében. Ebben kulcsszerepe van a
kamarának is, ezért a megbeszélésen mindkét fél
megerősítette az együttműködés folytatásának
igényét” – fogalmazott a Győrplusznak az egyez-
tetést követően Borkai Zsolt. A polgármester hoz-
záfűzte, bár ez még csak egy első egyeztetés volt,
már most több olyan kapcsolódási pontot érintet-
tek, akár az oktatás, a képzés, akár a munkaerőhi-
ány kérdése körül, amelyekben közös törekvések
alakíthatók ki.

„A versenyképesség megtartása és további fo-
kozása a legfontosabb közös cél” – erősítette meg
Pintér-Péntek Imre is. A kamara elnöke kérdé-
sünkre elmondta, a polgármester szerdai bejelen-
tését követően, már most köszönetet mondhatott
a tervezett iparűzésiadó-csökkentésért. Mint
mondta, a 2014-es adókönnyítés már igazolta,
hogy az intézkedés növeli a versenyképességet,
hiszen vonzóbbá teszi a várost a vállalkozások szá-
mára, amit az adóbevétel növekedése is jól mutat.
„Persze a versenyképességnek sok összetevője
van, a képzés és a munkaerőhiány csökkentése
mellett a versenyképes bérek kérdése is ide tarto-
zik. Ezek az ügyek nem csak a döntéshozókon, de
a vállalkozásokon is nagyban múlnak. Többek kö-
zött ezekben a témákban szeretnénk folytatni az
együttműködést” – mondta végül.

KAMARA PROGRAMOK
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Bővebb információ:
•  www.gymskik.hu/rendezvenyek 
•  www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Szakmakínáló

A kamara a szakképzésért
A megyei Kereskedelmi és Iparkamara két éve a

szakmunkásképzés erősítése érdekében csanaki Jerfy
Antal ösztöndíjat alapított a győri, a mosonmagyar -
óvári és a rábaközi kistérségben tanuló, kimagasló

tanulmányi eredményű szakmunkástanulók számára. 

Díjazottak 2016-ban:
Rábaközi térség: Silye Réka – szakácstanuló

Mosonmagyaróvári térség: Makkos Richárd
– iparigépész-tanuló

Győri térség: Gyimesi Vivien Laura – eladótanuló

A díjhoz csatlakozott a kamarával közösen
a Professio Fémipari és Szakképzési Klaszter is.

Díjazottjuk: Gyürü Bálint Lajos – járműipari
fémalkatrészgyártó-tanuló

KÖZELEG A HATÁRIDŐ!
Bővül az online pénztárgép kötelezettjeinek köre.
Tájékoztató a NAV-val közösen november 16-án
14 órától Győrben, a kamarai székházban.
Szó lesz az elérhető támogatásokról és a vonatko-
zó jogszabályokról is.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ke-
reskedelmi és Iparkamara maga-
zinjában Varga Szabolcs alelnök és
Konczosné Szombathelyi Márta, a
Széchenyi István Egyetem docen-
se voltak a vendégek a Győr+ Tele-
vízióban, a téma pedig a generáció -
váltás és a tízéves HR Klub voltak.

Nyugat-Európában a vállalko-
zásokban sikeresen lezajlott a ge-
nerációváltás, Magyarországon
azonban a más történelmi háttér
miatt ez csak most lett aktuális –
fejtette ki Varga Szabolcs. Vagyis
a rendszerváltásig nem nagyon
lehetett vállalkozni, utána azon-
ban gombamód szaporodtak a
cégek, s most kezd aktuálissá
válni a generációváltás. 

Ezért a kamara e témában tar-
tott tanácskozást, amelyen ott volt
Michael Leier, valamint a Borsodi
és a Vörös család képviselői, azok
is, akik átadták, és azok is, akik át-
vették a családi tulajdonban a ve-
zetést. Mindhárom családban

Most jött el az ideje Magyarországon
a generációváltásnak

máshogy zajlott le a generációvál-
tás, ami közös pontot jelentett, az
a munka szeretete és tisztelete,
valamint a családon belüli össze-
tartás – fogalmazott Varga Sza-
bolcs, aki szerint a kamarának az
a szerepe, hogy az ilyen példákat
bemutassa, hogy mások is tanul-
hassanak belőlük. 

A családi cégekben most érett
meg a helyzet a generációváltásra
– erősítette meg a tudomány olda-
láról Konczosné dr. Szombathelyi
Márta, a Széchenyi István Egye-
tem docense.  Elmondta azt is, öt
generáció van jelen a munkahe-
lyeken, a legutolsó és legfiatalabb
generáció a Z besorolást kapta,
míg az elsőhöz a háború környé-
kén születettek tartoznak, akik
hetven év körüliek.

Amerikában a hetvenes évek-
ben kezdtek el komolyan foglalkoz-
ni a generációváltás kérdésével. 

A generációváltás a HR
Klubban is gyakran szóba kerül,

amelyet tíz évvel ezelőtt hoztak
létre.

A fiatalabbak mobilabbak, job-
ban kedvelik a rugalmas munka-
időt és kevésbé lojálisak egy cég-
hez, ha valami nem tetszik nekik,
gyorsabban váltanak – fogalma-
zott a docens, aki elmondta azt is,
a HR Klubban sok kiváló szakem-
ber tartott már előadást azzal a cél-
lal, hogy a vállalkozók is tanuljanak.

A témához kapcsolódva Var-
ga Szabolcs kifejtette, ő maga is
részese volt a generációváltás-
nak, édesapjától vette át a stafé-
tabotot. Neki annyival könnyebb
volt, hogy kicsi kora óta részese
és megfigyelője volt a vállalko-
zásnak, így szinte belenőtt.

A mai fiatalok számára a jó
munkahely azt is jelenti, hogy fej-
lődni tudjanak, lássák a perspek-
tívát, ezt persze a mindennapok-
ban nem könnyű kivitelezni – fo-
galmazott a kamarai magazin-
ban az alelnök. (x)
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A Radnóti utca kikötése az 1.
számú főútra, a Bercsényi liget
II-es és III-as üteme, a Puskás
Tivadar úti kikötés, a Szövetség
út kikötése a 14. számú főútra,
valamint a Szauter utca bővíté-
se is a gazdaság- és sportgaz-
daság-fejlesztést, valamint a
munka erő mobilitását ösztönző
közlekedésfejlesztést szolgálja.

„Győr hazánk egyik legdinamikusab-
ban fejlődő gazdaságával rendelkezik.
Az önkormányzat egyrészt arra törek-
szik, hogy olyan intézkedéseket és fej-
lesztéseket valósítson meg, amelyek
még vonzóbbá teszik a gazdasági kör-
nyezetet, másrészt pedig fontos szem-
pont a város élhetőségének fenntartá-
sa, tovább javítása. Az infrastrukturális
fejlesztések hozzájárulnak a győriek
mindennapos közlekedésének gördü-
lékenyebbé, egyben biztonságosabbá
tételéhez, ráadásul a jól kiépített közle-
kedési hálózat vonzerőt is jelent a gaz-
daság számára” – fogalmazott Borkai
Zsolt polgármester, aki hozzátette, az
útfejlesztések részben a 2017-es Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra készülő
sportlétesítmények megfelelő megkö-
zelíthetőségét is szolgálják.

Fekete Dávid alpolgármester hoz-
záfűzte, bár a közúthálózat, a közleke-
dés nem „vesznek részt” közvetlenül
a termelési folyamatban, de közvetve
nagymértékben befolyásolják a ter-
melés fejlesztésének lehetőségeit.
„Az elmúlt években számos olyan
nagyberuházást hajtottunk végre,
amely ezt a célt szolgálja, és a mosta-
ni, öt helyszínen megvalósuló projekt
is a gazdaság további erősítését segí-
ti, mindamellett, hogy az itt élők min-
dennapi közlekedését is rugalmasab-
bá, kényelmesebbé teszi.”

A több mint 2 milliárd forintos eu-
rópai uniós támogatással megvalósu-

ló, 100 százalékos támogatási intenzi-
tású projekt 5 nyomvonalat foglal ma-
gában, amelyek kivitelezése nem egy
időpontban történik. A beruházások
során 1350 méter új út épül, közel
2200 métert korszerűsítenek, emel-
lett közel 4300 kerékpáros létesít-
mény valósul meg.

Győr, Iparcsatorna szervizút–
Puskás Tivadar úti kikötés
Az új szervizút első szakasza 200

méteren készült el, jelen projekt pedig
a déli irányú továbbvezetést tartalmaz-
ta közel 700 méter hosszúságban. A fej-
lesztésnek köszönhetően, a Puskás Ti-
vadar út Gyárváros nagy forgalmát
gyorsan tudja levezetni, miközben az itt
működő sport- és szabadidős létesít-
ményekhez is megfelelő kapcsolatot
biztosít. Az Iparcsatorna elbontott töl-

tésének helyén megépült szervizút
megnyitja a Magvassy Mihály Sport-
csarnok mögé telepített új parkoló te-
rületét is. A beruházás 2016 nyarán in-
dult és szeptember közepén készült el.

A Bercsényi liget északi 
és déli oldalán közútfejlesztés
és parkolók létesítése
A már megvalósult fejlesztés révén

a Bercsényi liget kiszolgálja a Belvá-
ros–Újváros és Sziget–Pinnyéd város-
részek közötti növekvő forgalmat, hoz-
zájárul a Széchenyi István Egyetem,
az Aqua Sportközpont, vagy éppen a

2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválra elkészülő Radnóti utcai
Sportkomplexum közlekedési kap-
csolatainak bővítéséhez. A Bercsényi
liget útjai közvetlenül csatlakoznak a
belső nyugati elkerülőúthoz, amelyen
keresztül az 1. számú főút (Ausztria),
és a 14. számú főút (Szlovákia) is köz-
vetlenül elérhetővé válik. A kerékpá-
ros nyomvonal mellett 160 parkolót is
kialakítottak. A Bercsényi liget kettes
és négyes teknője között a közel egy
kilométernyi út fejlesztése 2016 nya-
rán kezdődött és szeptember végén
adták át.

A Radnóti utca „kikötése” 
az 1. számú főútig
A beruházás révén a Radnóti utca

közvetlen kapcsolatot teremt a Bé-
cset és Budapestet összekötő 1. szá-

mú főút és a Szlová-
kia felé vezető 14. szá-
mú főút között, egy-
ben elősegíti a közle-
kedést Révfalu–Szi-
get–Újváros városré-
szek között, s szintén
kiszolgálja a nagy for-
galomvonzó létesít-
mények elérését,
mint például az egye-

temet, az új uszodát és a Radnóti ut-
cai Sportkomplexumot. A mintegy
600 méteres új szakasz kivitelezése
várhatóan 2017 tavaszán kezdődik.

Győr, Szövetség utca–Bácsai út
nyomvonal-korrekció
A Szövetség utca átépítése hozzájá-

rul a forgalom gyors elvezetéséhez Szlo-
vákia és Győr között, s elősegíti a gaz-
dasági kapcsolatok fejlődését is. A be-
ruházás a városon belüli közúti forgal-
mat is dinamikusabbá teszi, segíti az
egyetem könnyebb elérését, és csök-
kenti a Révfalura nehezedő forgalmi

nyomást is. A közel 500 méter útsza-
kasz átépítését tartalmazó beruházás
közvetlen kapcsolatot biztosít majd az Új-
Bácsai út és a Szövetség utca között, és
a már bemutatott Radnóti utcai kikötés-
sel egy új közlekedési tengelyt hoz létre.
A beruházás első fejlesztési szakasza az
Útkezelő Szervezet kivitelezésében a
Szövetség u.–Báthory u.–Bácsai út cso-
mópontig már megvalósult, a fejlesztés
második szakasza a csomóponttól indult
2016. októberében és a Szövetség utca
új nyomvonalon történő kivezetésével
folytatódik a 14. sz. főútra. A várható be-
fejezési időpont 2017. június vége.

Győr, 83. számú főút–
Szauter Ferenc u.–82. számú főút
csomópont és az azokat össze-
kötő út kapacitásbővítő átépítése
A fejlesztés megvalósítását követő-

en a Szauter Ferenc utca és a 82. szá-
mú főút csomópont kapacitása jelen-
tősen növekszik. A jelenlegi alacsony
forgalomáteresztő-képességű úton
gyakran alakulnak ki torlódások, ami
a kapacitásnöveléssel orvosolható. A
Szauter Ferenc u., Nagy Imre út és
Szent Imre út közötti szakaszán két-
szer kétsávos útpályabővítés történik.
A projekt része a Szauter u.–Szent Ist-
ván út (82. sz. főút) meglévő körforgal-
mú csomópontjának kapacitásnövelő
átépítése is. A beruházás várhatóan
2017. második félévében kezdődik és
2018. tavaszára készül el.

A Gazdaság- és sportgazdaság-
fejlesztést és a munkaerő mobilitá-
sát ösztönző közlekedésfejlesztés
Győrben című, TOP-6.1.5-15-GY1-
2016-00001 azonosítószámú pro-
jekt az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alapból és hazai központi költ-
ségvetési előirányzatból valósul
meg. A megítélt támogatás összege
2.043.000.000 forint.

A gyôri gazdaságot erôsíti 
a közlekedési infrastruktúra fejlesztése

Kétszer kétsávosra bôvül
a Szauter és a Szent Imre
út közötti szakasz
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PR-CIKK DIVAT

Már több mint tizenöt éve várják
a vásárlókat a családi vállalko-
zásként működő Viktória divatüz-
letben, a helyi buszok Révai Mik-
lós utcai megállóhelyénél, ahol
vallják, a siker kulcsa a vásárlók
maximális elégedettsége. Ezért
főként magyar gyártóktól, első
kézből szerzik be az aktuális tren-
deknek megfelelő ruhakollekció-
kat, illetve az örök klasszikusokat
és kiegészítőket. A hangsúly min-
den esetben a minőségen van, s
azon, hogy a legjobb ár-érték
arányú termékeket tudják három
gererációnak kínálni.

Egy lakótelepi, garázs méretű helyiség-
ben nyitotta első boltját Fülöp János és
felesége 1989-ben, ahol még az akkori-
ban jóval keresettebb kötőfonal is kap-
ható volt. A következő évtizedekben a ru-
haipar minden szegmensét „bejárta” a
házaspár, elsajátítva a szakma csínját-
bínját. Végül 2000-ben nyitották meg a
Viktória divatüzletet a Révai utcában,
ahol bár kötőfonal már nincs, a harisnyá-
tól a kalapig felöltöztetik a családok nő
és férfi tagjait. Győrben egyedülálló vá-

lasztékkal várják a vásárlókat a közel 900
négyzetméter alapterületű üzletben,
melynek arculata az évek során folyama-
tos fejlődéssel alakult ki. Fülöp János el-
mondta, fontosnak tartják, hogy első-
sorban magyar gyártók termékeit forgal-
mazzák, mindig is preferálták az innova-
tív, jó minőséget produkáló hazai ruha-
készítőket. A minőség mellett ugyan-
olyan lényeges szempont azonban az ár
is, így a közel százfős beszállítói körtől el-
ső kézből vásárolják meg a termékeket,
így garantálható az alacsony összeget
mutató árcédula is. Amit viszont nem ta-
lálnak meg a megfelelő ár-érték arány-

Egyedülálló választékkal várják a vásárlókat a Viktória divatüzletben

Kutyabarátok és divatkedvelôk
ban hazánkban, azért távolabb is elmen-
nek, s európai forgalmazóktól is szállíta-
nak néhány terméket, gyakran kuriózu-
mokat a győri üzletbe. Az árukészlet
azonban nem a cégeknél megszokottak
szerint változik, vagyis nemcsak szezo-
nálisan, hanem minden héten érkeznek
új darabok, így folyamatosan megújuló
kínálattal várják a vásárlókat.

A több ezer törzsvásárló lehet a bi-
zonyíték arra, hogy a Viktória divatüz-
let határozottan más, mint a többi áru-

ház, illetve a nagy butikok többsége, s
nem csupán a fentiek miatt. Például a
megvásárolt ruhákat kérésre helyben
méretre igazítják, de akár el is készít-
tetik az ingeket, öltönyöket, kosztü-
möket, alkalmi viseleteket, Bocskai-
ruhákat. Fülöp János hangsúlyozta,
mindenben igyekeznek a vevők ked-
vében járni, ha egyedi kéréssel fordul-
nak hozzájuk, legyen az egy az üzlet-
ben nem található szín, méret vagy fa-
zon, beszerzik azt rövid határidővel.

Extra méretű ruhákkal is kereskednek
egyébként, a hölgyek az 58-as, az
urak pedig a 70-es méretskáláig válo-
gathatnak a kész darabok között.

Bár a divat napról napra változik, új
üzletek nyílnak, miközben patinás cé-
gek kopnak ki a köztudatból, a Viktória
megalakulása óta az állandóságot je-
lenti – mutatott rá az üzlettulajdonos,
aki elmondta, ez az állandóság igaz az
eladói gárdára is, sok éve ugyanazok
dolgoznak náluk, hiszen a vevőcentri-

kus kiszolgálás csak megbecsült és jól
képzett alkalmazottakkal lehetséges.
Fülöp János felesége egyébként a vá-
ros valószínűleg egyetlen ruházati ke-
reskedőmestere. Az üzlet Győr legna-
gyobb képzőhelyeként is működik, fo-
lyamatosan igyekeznek az utánpótlás-
nak átadni a klasszikus kereskedői for-
télyokat, elveket.

Sőt, a Viktória áruházban a család
kedvence, Melody a vizsla is gyakran
megfordul, ezért is minősítették ku-
tyabarát hellyé az üzletet, így a vevők
saját kis kedvencükkel is együtt vásá-
rolhatnak. (X)

Azoknak, akik 
a Révai Parkoló-
házban állnak
meg autójukkal 
a vásárlás ideje
alatt, a Viktória
áruházban kifizetik
a parkolást ezen
újságcikk 
bemutatásával.

Elérhetőségek: 
Győr, Révai utca 10. 
Tel.: +36-96/283-046 
viktoriamode@gmail.com 
www.viktoriadivat.hu
Nyitva: hétfőtől péntekig 
9–18, szombat 9–13 óráig

PA
RK

OL
ÁS

I K
UP

ON

A kupon egy vásárlásra érvényes, 
2016. november 30-ig, a Viktória
divatáruházban.
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ANTIKVITÁS   KÖZLEMÉNY

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Egy csodás üzletben jártunk, ahol már a be-
lépéskor a régmúlt idők illata fogadja a be-
térőt. Németh István és felesége, Elvíra ré-
giségboltja igazi kincsesbánya a régi, szép
tárgyak kedvelői számára.

A régiségek között nézelődve, Elvíra arról mesél, hogy
amíg korábban az emberek gyűjtöttek bizonyos tár-
gyakat, vadászták a különlegességeket, addig a mai
fiatalok között ritka a gyűjtő. A régiségpiac a gyűjtés
helyett az ajándékozás felé fordult. Ezt a tendenciát
örömtelinek véli a szakember, hiszen lett egy olyan ré-
teg, aki a neves ünnepek, évfordulók, munkahelyi bú-
csúztatók vagy keresztelők alkalmából maradandó
értéket, személyes tárgyakat ajándékoz. 

KÖZLEMÉNYFELHÍVÁS

A Győr Városi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum Győr Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata támoga-
tásával évente kitüntetést adomá-
nyoz Győr területén, az egészség-
fejlesztésben és a drogprobléma
kezelésében kiemelkedő munkát
végző két szakember munkájának
elismerése céljából. A kitüntetettek
elismerő oklevélben és pénzjuta-
lomban részesülnek.

A díjak átadására  2016 decemberében
kerül sor.

A díjak odaítélésére indoklással ellá-
tott írásos javaslatot 2016. november
30-ig lehet benyújtani az alábbi címre: 
Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata, Humánpolitikai Főosztály WHO
Iroda (9021 Győr, Honvéd liget 1.)

A javaslaton fel kell tüntetni a javaslat -
tevő nevét, elérhetőségét is.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály http://www.gyor.hu/innová-
ció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési esz-
közök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

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

SZTM 2016-054 Győr-Gyirmót, Sárkereki u. 01955 sz. övezet paramétersor-módosítás.
SZTM 2016-055 Győr-Bácsa, Egres köz, szabályozási szélesség csökkentése.
SZTM 2016-043 Győr, Bácsai út, Lke-II-be sorolása 01236* sz. övezet
SZTM 2016-068 Győr, Iker u. 00896 sz. övezet Le övezetből Lk övezetbe sorolása 

és a GYÉSZ 103.§ egyedi szabályozása

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról
és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 40.§ szerinti végső szak-
mai véleményezés tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: egyszerűsített eljárásban: 2016. november 8-tól 2016. november
24-ig a város internetes oldalán: „http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások” cím-
szó alatt vagy személyesen a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 231-es és 232-es szobában.

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

Régiségek kicsiny boltja
Születésnapra például az az évben vert érmével

vagy egy aznapi újsággal lehet kedveskedni. Aján-
dékba például szép míves gyertyatartót, kínálótálat,
fadobozkát, tükröt, porcelánt vagy ékszert keresnek
a vásárlók, amelyek beilleszthetők egy mai lakásba
vagy ruhatárba. Keresztelőre a régi polgári szokás
szerint ma is ezüstöt ajándékoznak. A kisbaba
ezüstkanálkát, vagy ezüstpohárkat kap, amelybe
belegravírozzák a monogramját. Egy ilyen tárgy a
gyermeket egész életében elkíséri. Manapság ked-
velt ajándék közé tartozik az iránytű, amelyet akár
ballagó fiatalnak vagy külföldre távozó gyermeknek
adnak, belevésve: mindig hazatalálj. Ez is örök em-
lék maradhat a fiatal számára.

István elárulja, hogy aranyba fektetni a legcélsze-
rűbb, legyen az érme vagy valamilyen tárgy. Ha
szükségünk van készpénzre, az aranyat mindig ér-
tékesíteni lehet. A műalkotások esetében ez nem
így van, ha abba fektetnénk a pénzünket, vagy szak-
értőnek kell lennünk, vagy szakértőt kell alkalmaz-
nunk. A festmények esetében a középkategóriás ké-
pek mára kiszorultak a lakásokból, a fiataloknak
nem kellenek a nagyszülők által vásárolt képek. A
nagynevű festők művei azonban nagyon sokat ér-
nek, az aukciókon „horror” árakon cserélnek gazdát,
például a Munkácsy- vagy a Szász Endre-alkotások. 

István azt tapasztalja, ahogy öregszünk, meg-
változik a szemléletünk, 40 éves korunkra kezdjük
újból felfedezni gyermekkorunk tárgyait, emlékeit.
A kreatívabb emberek azonban ezeket a régi tár-
gyakat újragondolják, felújítás után új funkcióval
látják el. 

Elvíra átvéve a szót, már sorolja is a példákat: a
lányuk régi zsebórákból ékszereket alkot, régi hím-
zések felhasználásával új ruhákat varr, míg fiuk kla-

rinétból vagy hasonló hangszerekből állólámpát ké-
szít. István pedig olyan régi könyvekből, ami már
nem kell senkinek, különféle módszerekkel bútoro-
kat gyárt, fogadópultot, széket, szekrényt. Egyik is-
merősük, a használhatatlan zongorát szerelte fel a
falra, bárszekrényként funkcionál. Van, aki a régi fa-
bútorokat hasznosítja újra, az üveges szekrényből
ajtó lesz, a míves képkeretből ajtókeret. Mostaná-
ban divat lett a régi színes zománcos edényeket, la-
vórokat, kancsókat új funkcióval felruházva, kerti
díszként hasznosítani. István nevetve mondja, ő
úgynevezett ceglédi alumínium kannát és mosó-
deszkát keres, amelyeket hangszerként használ. Be-
szélgetés közben Elvíra egy zsolnai és egy herendi
csészében teát kínál, amelyet meglepődve nézünk.
A házigazdánk azt mondja, manapság nem szüksé-
ges, hogy meglegyen a teljes étkészlet, hiszen min-
dennapi használatra vásárolnak egy-egy darabot,
elsősorban a hölgyek.

Németh István és felesége
tizennyolc éve a Győri 

Régiségvásárt is megálmodták

Porcelánt mindennapi
használatra is vásárolnak
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya- az ATLAS – a legtöbb
embernél tartósan el van mozdulva? Ez  a körülmény egész
sor testi és szellemi zavart okozhat.

25 éve egy svájci bioenergetikus, dr. Rene-Claudius Schüm-
perli dolgozta ki és szabadalmaztatta módszerét, amelyet  30
országban több mint 300 Atlasprof® specialista alkalmazza. 
Az Atlas a fej-, nyak -, gerinc-, és csípő egyensúlyát megha-
tározó első nyaki csigolya. Az eredmény tartós, mert az Atlas
az anatómiailag korrekt helyére kerül. A technika egyedülálló,
természetes, nem orvostudományi módszer, nem gyakorol
hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia és nem csontko-
vácsolás. A módszer neve AtlasProfilax®. A gépi vibrációs

masszázs speciális pontokon fellazítja a nyaki izmokat és  szalagokat. A szervezet ön-
gyógyító, regeneráló mechanizmusának köszönhetően indul be a javulás. Magyaror-
szágon 8 Atlasprof® specialista van  aki alkalmazza a metódust. Dr. Varga Imre az
egyikőjük, akinek több mint  öt  éve  az AtlasProfilax® vibrációs masszázs után, az
addig évek óta fennálló panaszai, mint derékfájás, nyaki-és vállfájdalom, szédülés és
fejfájás rövidebb-hosszabb idő alatt megszüntek.

Dr. Varga Imre INGYENES ismertető előadást tart
Győrben 2016. november 18-án (pénteken)

17:30–kor a Kereskedelmi és Ipar Kamara Székházában
(Szent István út 10/A.).

Minden érdeklődőt szeretettel vár.

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

A pránanadi egy természetes technika,
amely támogatja az életfolyamatokat, hat
a személyiségfejlődésünkre, pozitívan be-
folyásolja a gyógyulásunkat, enyhíti a fáj-
dalmat, segít a félelem, a harag, a méreg,
a depresszió, az aggodalom, a levertség
legyőzésében. Többek között serkenti a
kreativitásunkat, a teljesítőképességün-
ket, elősegíti az önmegismerést.

A pránanadi technikáját alkalmazva
képes megtisztulni az egész ember a
méreg- és salakanyagoktól, a negatív tu-
dattartalmaktól és a kellemetlen pszichi-
kai állapotoktól, testi, lelki és szellemi sí-
kon egyaránt. A kezelés célja, hogy a
hozzájuk fordulókat energiával töltsék
fel, amely által elérhető a teljes harmó-
nia, vagyis eljuthatunk a belső énünkhöz,
amely egyben a kozmikus teljességhez
való eljutást is jelenti.

Győrben, a Molnár Vid Bertalan Mű-
velődési Központban november 18-án
Petrezselyem József pránanadi nagy-
mester tart előadást, melyről jegyinfor-
mációt a prananadigyor@gmail.com
e-mail címre írva kaphatnak.

Őszi kórus- és harmonikatalálkozó lesz november 11-én 16 órától a József Attila Művelődési Házban, a Magyar-
országi Németek Győri Német Kulturális Egyesülete rendezésében. Fellép a Hárskúti Hársfa Német Nemzetiségi
Egyesület Dalköre, Ruisz Rebeka (ének), a Rozmaring Kórus, Mehringer József harmonika, a Hazai Dallamok Kó-
rusa, Karsai Klára előadóművész, a Volksband Zenekar, Hódosi József zongoraművész, Zeles Sándor (hegedű),
Kozári Tibor harmonikás és barátai, valamint Scharek Béla és zenekara. 

A Győri Filharmonikus Zenekar meghir-
dette régi-új bérletét. A Sándor János ‘B’
hangversenysorozat első zenei prog-
ramja  az „Adventi Fényesség” című jó-
tékonysági hangverseny lesz, a zenekar
és a Keresztény Értelmiségiek Szövetsé-
gének Győri Csoportja szervezésében.
A koncerten a világhírű karmesterre, a
győri születésű Richter Jánosra emlé-
keznek, megidézve az általa első alka-
lommal vezényelt Brahms-műveket. Az
előadás házigazdája a Magyar Opera-
ház főigazgatója, Ókovács Szilveszter,
vezényel Berkes Kálmán, a győri filhar-
monikusok művészeti vezetője. A jóté-
konysági est december 3-án 18 órakor
kezdődik, melynek bevételéből a zene-
kar a Szent Angéla Katolikus Otthont és
az Evangélikus Szeretetházat támogatja.   

Pránanadi
elôadásra várják
a megtisztulni
vágyókat

Az új bérletsorozat a Sándor János-
hangversenysorozat korábban már meg-
hirdetett további három hangversenyét
kínálja az érdeklődőknek: Miklósa Erika
és Ramón Vargas áriaestjét, a Bel canto-
és a Zarathustra-hangversenyeket.

Bérletek vásárolhatók a Richter Te-
rem jegypénztárában, illetve a Jegy-
mester hálózatában (www.jegymes-
ter.hu). További információ: www.
gyfz.hu weboldalán, illetve a Richter
Teremben.

Énekelnek és harmonikálnak a gyôri németek

Adventi fényességgel nyit 
a Sándor János-bérlet
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BÍZZA PROFIKRA
ingatlanügyeit!
Gyôr-Likócson 1989-ben épült ikerház ár alatt sür-
gôsen eladó! Irányár: 25,9 M Ft. +36-70/ 338-6708
Eladó egy mediterrán típusú családi ház Gyôr-
Révfaluban. +36-70/657-8534
Kiadó üzlethelyiségek, raktárak Gyôr-Belváros-
ban. Ár: 11 Eur/nm/hó. +36-70/657-8534
Eladó vendéglátóegység Gyôrszentiván központi
részén 1000 nm-es telekkel. +36-70/657-8534
Eladó egy összközmûves, 400 nm-es építési te-
lek 30%-os beépíthetôséggel. Irányár: 5,2 M Ft.
+36-70/657-8534
Gyôrújbarát kedvelt részén nappali + 3 szobás
ikerház magas mûszaki színvonalon eladó. Ár:
24,99 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôr-Nádorvárosban, a Bem tér közelében felújí-
tott, kiváló adottságú, 5 szobás lakás eladó. Ár:
35 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôr-Szabadhegy központi részén 2 + 2 félszo-
bás, felújított lakás eladó. Ár: 15,7 M Ft. +36-
70/977-7844
Eladó Gyôr-Víziváros közkedvelt, nyugodt részén 90
nm-es, 4 szobás lakás, gépkocsibeállóval és 45
nm-es tetôterasszal. +36-70/657-8532
Eladó Gyôr peremkerületén épült családi ház. Mé-
rete: 123 nm + 100 nm vendégház, melyhez tarto-
zik egy fedett parkoló, garázs, játszótér, lábtenisz-
pálya és medence! +36-70/657-8532
Gyôr-Révfalu frekventált részén eladó egy harma-
dik emeleti, 80 nm-es társasházi lakás, 48 nm-es
tetôterasszal. +36-70/657-8532
Rétalapon 3 szobás, 120 nm-es családi ház el-
adó. A ház mögött dupla garázs és tároló talál-
ható. Ár 11,5 M Ft. +36-70/399-8261
Gyôrben, a Szigethy Attila úton második emeleti,
62 nm-es, azonnal költözhetô lakás eladó. 14,1
M Ft. +36-70/399-8261
Családi házat, lakást keres Gyôrben és környé-
kén? Hívjon, megtalálom Önnek az ideális ott-
hont! +36-70/399-8261
Gyôrújfalu új lakóparkjában lakások leköthetôek
elôvásárlási kedvezménnyel. 34 nm-tôl 102 nm-
ig. Ára: 10,49 M Ft-tól. +36-70/372-0113
A Harmónia lakóparkban 2017 novemberi át-
adással 2 szobás lakás fûtéskész állapotban el-
adó. Ára: 11,19 M Ft. +36-70/372-0113
Gyôr-Kisbácsán 86 nm-es, 3 szoba + nappalis iker-
ház eladó. Ára: 25,49 M Ft. +36-70/372-0113
Fiatalos, új lakóparkban lakások év végi és ta-
vaszi átadással leköthetôek! 300 E Ft/nm. +36-
70/372-0113
74 nm-es, földszinti, kertkapcsolatos, 3 szoba +
nappalis lakás fûtéskész állapotban eladó! Ár:
21,5 M Ft. +36-70/372-0113
Gyôrzámolyon eladó egy fûtéskész, 98 nm-es, 4
szobás önálló családi ház 655 nm-es telekkel! Ár:
23,99 M Ft. +36-70/372-0113
Révfaluban, új építésû lakások 2017 ôszi át-
adással leköthetôek! Ár: 350 E Ft/nm. +36-
70/372-0113
Gyôr-Szigetben új építésû társasházban lakások
még leköthetôek 39 nm-tôl! Ár: 15.896.790 Ft.
+36-70/372-0113
Gyôr-Nádorváros központi részén, 560 nm-es
telken kétgenerációs, 140 nm-es alapterületû
családi ház eladó. Irányár: 42 M Ft. +36-
70/632-4354
Gyôr-Nádorváros Belvároshoz közeli részen 3
szobás, 112 nm-es, erkélyes, téglaépítésû társas-
házban egy polgári jellegû lakás eladó. Ár: 32 M
Ft. +36-70/632-4354
Gyôr-Adyvárosban, 4 emeletes házban, a második
emeleten egy 53 nm-es, 2 szoba + hallos lakás el-
adó. Ár: 12,99 M Ft. +36-70/632-4354
Vízivárosban, új építésû társasházban, jövô év vé-
gi átadással 40-50 nm-es lakások leköthetôek.
+36-70/657-8536
Adyváros kedvelt részén elsô emeleti, kétszoba-
hallos lakás eladó! Ár: 13 M Ft. +36-70/489-2012

Adyváros frekventált részén kétszobás, nagy er-
kélyes, teljesen felújított lakás eladó! Ár: 15,9 M
Ft. +36-70/489-2012
Enesén 1990-es építésû, hôszigetelt, 146 nm-es
családi ház eladó. Ár: 20,5 M Ft. +36-70/489-2014
Rábapatonán, a központban 180 nm-es családi
ház eladó. Ár: 21,5 M Ft. +36-70/489-2014
Gyôr-Marcalvárosban egyedi, 110 nm-es panel-
lakás, igényesnek eladó. Ár: 29,9 M Ft. +36-
70/489-2014
Eladó lakásokat keresek Gyôr-Szigetben, Gyôr-
Belvárosban. Felújítandó is érdekel. Ár: 12 M Ft —
25 M Ft. +36-70/489-2014
Gyôrtôl 10 km-re levô településen igényes családi
ház, dupla garázzsal, kerti tóval, sok egyedi meg-
oldással 29,9 M Ft-ért eladó. +36-70/372-0105
Befektetôk, nagy családosok, figyelem! Gyôr-
Szabadhegyen fiatalos lakás gépkocsibeállóval
(garázsvásárlási lehetôséggel) 27 M Ft-ért eladó.
+36-70/372-0105
Gyôrben és közvetlen vonzáskörzetében keresek
eladó lakást  vagy családi házat. Érd.: +36-
70/372-0105
Gyôr-Ménfôcsanakon 47 nm alapterületû, föld-
szinti, teraszos lakás eladó. Irányár: 16,8 M Ft.
+36-70/459-3010
Marcalváros I-en háromszobás, elsô emeleti, er-
kélyes, korszerûsített, szigetelt, egyedi mérôs,
azonnal költözhetô lakás eladó. Irányár 15,9 M Ft.
+36-70/459-3010
Gyôr-Ménfôcsanakon nappal i+ 2 szobás lakás
gépkocsibeállóval eladó. Irányár 19,9 M Ft. +36-
70/459-3010
Gyôr-Nádorvárosban 42 nm-es, elsô emeleti,
egyedi mérôs, téglalakás eladó. Ár: 13,5 M Ft.
+36-70/703-0865  
Gyôr-Kismegyeren nappali + 6 hálós, 180 nm-es
családi ház, garázzsal, mûhellyel eladó! Ár: 37 M
Ft. +36-70/703-0865
Gyôr-Ménfôcsanakon 2004-es építésû, 70 nm-es,
két szobás, amerikai konyhás, kertkapcsolatos tégl-
alakás eladó. Ár: 25,19 M Ft. +36-70/372-0109 
Gyôr-Ménfôcsanakon 2017. júliusi átadással la-
kások még leköthetôk, 58—80 nm-ig. 16—22 M Ft-
ig. +36-70/372-0109 
Nyúlon 100 nm-es, 3 szoba + nappalis, 2 szintes
társasházi lakás, különálló garázzsal eladó. Ár:
17 M Ft. +36-70/372-0109 
Gyôr-Kisbácsa csendes utcájában eladó egy
900 nm alapterületû építési telek. A telek 18 m
széles és 50 m hosszú. Ár: 13,99 M Ft. +36-
70/459-2409
Gyôr-Szabadhegyen kétszintes, 220 nm-es, két-
lakásos, felújított családi ház nagy telekkel eladó.
Ár: 50 M Ft. +36-70/459-2409
Vámosszabadin, vízparton, kellemes környezet-
ben 190 nm-es, kétszintes családi ház eladó. Ár:
21,49 M Ft. +36-70/459-2409
Gyôr-Nádorvárosban 2003-ban épült társasház-
ban 57,7 nm-es, amerikai konyhás, nappali + két
hálószobás társasházi lakás teremgarázsban ta-
lálható gépkocsibeállóval eladó. Ár: 22,5 M
Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Nádorvárosban 49 nm-es, kétszobás, erké-
lyes, egyedi fûtéses társasházi lakás garázzsal
együtt eladó. Ár: 16,7 M Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Belvárosban 62 nm-es, kétszobás polgári
lakás eladó. Ár: 20,9 M Ft. +36-70/977-7830
Gyôr-Nádorvárosban 2. emeleti, 53 nm-es, rész-
ben felújított lakás, kedvezô áron eladó! Irányár:
13 M Ft. +36-70/977-7837
Gyôr, Kodály Z. utcában, 2. emeleten, kor sze -
rûsített, 63 nm-es, 3 szobás lakás jó áron eladó!
Irányár: 13,7 M Ft. +36-70/977-7837
Gyôrtôl 10 percre Nagyszentjánoson, igényesen fel-
újított, 4 szobás, kétkonyhás, két fürdôszobás, két-
garázsos, pincés családi ház, parkosított nagy ud-
varral eladó! Irányár: 19,9 M Ft. +36-70/977-7837

szerző: gy. p.
fotó: orosz sándor

Egy árva indián, egy alkoholista apa
és egy gyógyszerfüggő anya a fősze-
replője a Győri Nemzeti Színház leg -
újabb darabjának, melyet szombattól
láthatnak a nézők a nagyszínpadon. A
Bagó Bertalan által rendezett Augusz-
tus Oklahomában egyszerre krimi,
családi dráma és vígjáték. Egy olyan
család életének válunk közeli tanúivá,
amelyben boldogtalan férfiak és nők
élnek elfojtott vágyaikkal, különös tit-
kaikkal. Egy nagytakarítás során azon-
ban nemcsak az üres gyógyszeres do-
bozok és sörösüvegek, hanem ezek a
vágyak és titkok is felszínre kerülnek.

Tracy Letts drámája nemcsak a
színpadokat hódította meg, hanem a

filmvásznat is Meryl Streeppel, Julia
Robertsszel és Ewan McGregorral a
főszerepben. Sokak szerint az Au-
gusztus Oklahomában című mű foly-
tatása a XX. századi amerikai színház
legjobb darabjainak: A vágy villamosa,
Az ügynök halála, a Nem félünk a far-
kastól című előadásoknak. 

A dráma egy ízig-vérig színházi em-
ber tollából született, aki maga is Ok-
lahomában látott napvilágot. A darab
sok díjat besöpört, és meghódította
az Egyesült Állomokat, a Broadway-re
is betört. Tracy Letts amerikai forgató-
könyvíró, színházi szerző és színész
2007-ben bemutatott darabjáért Pu-
litzer-díjat kapott. 

A mű a ma emberének szól, és nem
mellőzi a fekete humort sem. Bagó Ber-
talan legutóbbi győri rendezései az
orosz irodalom mesterművei voltak

Családi dráma
elfojtott vágyakkal

(A revizor, Tizenkét szék), s azt mondta,
ez a történet is „nagyon orosz”, realista és
erősen hajaz Csehov Három nővérére.

A cselekmény szerint a gyógyszer-
függő, rákbeteg Violet vaskezű matróna-
ként szól bele három gyermekének éle -
tébe, és ahogy egy amerikai kritikus fo-
galmazott, mindenkihez van egy rossz
szava. Az édesanyát Töreky Zsuzsa ala-
kítja, aki korábbi szerepeiből építkezik. A
három gyermeke elment, s ő másodma-
gával, az alkoholista férjével maradt. Egy
napon azonban a férj úgy dönt, elege
van az egészből, és kiszáll. A nő azonban
nem marad egyedül, visszajön a három
lánya a darabokra hullt anyához.

A Weston család életének útja tö-
méntelen alkohollal, túladagolt gyógy-
szerekkel, szerelmi kegyetlenséggel, ha-
zugságokkal, hűtlenséggel, érzelmi zsa-

rolással van kikövezve, s a dráma közép-
pontjában az egész életünkre kiható szü-
lő–gyermek kapcsolat áll. A legidősebb
nővért, Barbarát Szina Kinga alakítja, aki
a szerepe kapcsán úgy fogalmazott, az
a csomag, amit a szüleinktől kapunk,
alapvetően meghatározza, hogy az élet-
ben hogyan fogunk eligazodni. Ha nem
sikerül felismerni a terheket, és lerakni
időben, komoly rombolást végezhetnek
a saját életünkben, ezért érdemes fog-
lalkozni velük, nem pedig a szőnyeg alá
söpörni a problémákat.

A színpadon látható jelenetekben a
színház kelléktárában készült speciális
kellékcigarettát használnak a művé-
szek, mely dohányterméket nem tartal-
maz. A nemdohányzók védelmében
megalkotott 2011. évi XLI. törvényt a
színház maradéktalanul betartja, s ezt
ajánlja nézőinek is.

Az apa elvesztése
összahozza a családot
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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KLASSIKER. Das nächste Konzert
des Győrer Philharmonie Orchesters
im Zenekar Nikisch Artur Konzertabo-
nement beginnt am 18. November um
19 Uhr im Győrer Richter-Saal. Das
Programm: J. Haydn: “La Passione”
Synfonie in F-Moll,  W. A. Mozart: Vio-
linenkonzert in A-Dur, A. Dvořak: Sere-
nade in E-Dur. Es spielt das Győrer
Philharmonie Orchester unter der Lei-
tung von BényiTibor, unter Mitwirkung
von Joanna Kamenarska (Geige).

MARTINSTAG-LATERNENUMZUG
am 12. November um 17 Uhr vor dem
Győrszentiváner Molnár Vid Bertalan Bil-
dungshaus. Laternen soll jeder selbst
mitbringen! 

Vom 11.-13. November 11-13. findet in Győr „BAUSTEINTA-
GE - DIE AUSSTELLUNG DER LEGOBAUTEN” im Hotel
Famulus statt. Freitag und Samstag sind von 9 bis 19 Uhr, Sonn-
tag von 9 bis 18 Uhr alle Interessenten willkommen. 

AM MARTINSTAGWO-
CHENENDE, erwarten
vom 11.-13. November
die wichtigsten Winzer der
Pannonhalmer Weinregi-
on mit geööfneten Kellere-
ien, hervorragenden Wei-
nen, diversen Köstlichkei-
ten und Zusatzveranstal-
tungen die Weinliebhaber.
Mehr Information unter:
www.borpromo.hu

PLAKATAUSSTELLUNG zur 85-jähri-
gen Geschichte des ungarischen Tonfilms
(1931-1944) in der Magyar Ispitá (Nefeljcs
köz 3.). Kunst- und Filmliebhaber haben
auf der grossangelegten Museumssamm-
lung Gelegenheit das herausragende golde-
ne Zeitalter der Filmgeschichte und Plakat-
kunst kennenzulernen. Die Sammlung kann
während der Öffnungszeiten des Instituts bis
zum 31. März 2017 besichtigt werden.



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 G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

KLASSZIKUSOK. A Győri Filharmonikus Zene-
kar Nikisch Artur-hangversenybérletének követ-
kező koncertje november 18-án 19 órakor kezdő-
dik a győri Richter Teremben. Zenél a Győri Filhar-
monikus Zenekar, vezényel: BényiTibor, közremű-
ködik: Joanna Kamenarska – hegedű.

CAMMOGÓ – a Belvárosi Betyárok lemezbemutató
koncertje lesz november 12-én 16 órától a Vaskakas
Művészeti Központban (Czuczor Gergely u. 17.). 

MÁRTON-NAPI LAMPIONOS FELVONULÁS indul no-
vember 12-én 17 órakor a győrszentiváni Molnár Vid Berta-
lan Művelődési Ház elől. Lámpást mindenki vigyen magával!

DR. BUDA LÁSZLÓ: MIT ÜZEN A LELKED? címmel tart
előadást az önelfogadásról, önszeretetről, öngyógyításról a
gyakorlatban november 16-án 19 órától a Richter Teremben
(Aradi vértanúk útja 16.).

MI NŐK, RÖPTETŐK
– igaz mesék a szerelem-
ről, nem csak nőknek!
címmel Schäffer Erzsé-
bettel találkozhatnak az
érdeklődők november
16-án 17 órától a Kisfa-
ludy Károly Könyvtár
rendezvény termében
(Baross Gábor út 4.). 

SZÜLŐK DÉLUTÁNJA.
A győri Generációk Házá-
ba november 12-én 14 órá-
tól azokat a szülőket, leen-
dő szülőket, nagyszülőket
és érdeklődőket várják, aki-
ket érdekel a kötődő neve-
lés, szoptatás, hozzátáplá-
lás témaköre. A gyerekek-
nek Füzi Rozi mesél 15.30-
tól, 18 órától az Aranykapu
Zenekar ad koncertet.

November 11–13- ig Győrbe érkezik a KOCKANA-
POK LEGO ÉPÍTMÉNYEK KIÁLLÍTÁSA a Hotel
Famulusba. Pénteken és szombaton 9 és 19 óra között,
vasárnap 9 és 18 óra között várják az érdeklődőket. 

AZ OVIBÓL A SULIBA
címmel a DINO Színpad fel-
nőtteknek szóló előadását no-
vember 18-án 18 órától néz-
hetik meg a Págiszban (Győr,
Ikva u. 70.). A Dani Brigitta és
Zsugonits Tamás alkotta
DINO Színpad előadása az
abszurd humort képviseli. 

TULIPÁNBÁL címmel Born Gergely előadá-
sát láthatják az érdeklődők a Magyar Évezre-
dek előadás-sorozatban november 10-én 18
órától, az Apáczai Csere János Kar I. épületé-
ben (Liszt F. u. 42. II. emelet, 205-ös terem).

A Rómer Házban november 17-én 16.45-
től a Gárdos Péter rendezte SZAMÁR-
KÖHÖGÉS, 18.30-tól pedig Till Attila
TISZTA SZÍVEL című moziját vetítik. 

X. LENGYEL ZENEI FESZTIVÁL. November 19-én
10 órától a Győri Liszt Ferenc Zeneiskola tehetségek
koncertje, 14 órától a lengyel vendégek ünnepi hang-
versenye lesz a zsinagógában. (Kossuth L. u. 5.) Köszön-
tőt mond: Takács Tímea önkormányzati képviselő. 

JÓTÉKONYSÁGI KONCERT LESZ ST.
MARTINNAL a nyúli Márton Lakóotthon javá-
ra november 25-én 18.30-tól a ménfőcsanaki
Szent Kereszt Plébániatemplomban (Horgas u.
Hegyalja u. sarok). Belépőjegyek előzetes re-
gisztrációval igényelhetők a 06-30/9372-645-
ös vagy a 06-30/2424-692-es telefonszámon.  

BENETTON KARÁCSONY
IGAZI MEGLEPETÉS

AZ ETO PARKBAN
Egy Gyôr+ eredeti kupon egy termék vásárlásánál
használható fel 2016. november 20-ig!

KUPON
GYERMEK, NôI ÉS FÉRFI RUHÁRA
25% kedvezmény

SHOP & OUTLET,                                            EXTRA KEDVEZMÉNY
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Már szinte megszokott, hogy Győrben egymást váltják 
a legnagyobb magyar és külföldi sztárok a színpado-
kon, de arra még nem volt példa, hogy egyene-
sen az amerikai broadway-ról az Audi Aré-
nába érkezzen egy produkció. Ha hirtelen
nem ugrik be, hogy ki ez a csodacsapat,
akkor keressünk rá az interneten és
megtörténik a felismerés. Ezenfelül biz-
tosak lehetünk benne, hogy több millió né-
ző azért ritkán téved. A frenetikus énekesek
már a világ legnagyobb színpadain bizonyítottak
és most a győri közönségnek is megmutatják, mit je-
lent az, hogy világszínvonal. Lényeg a lényeg, hogy
a VOCAPEOPLE egy fergeteges, felejthetetlen
show-val vár bennünket az ünnepek között. A va-
lóban földöntúli előadás december 29-én 19
órakor kezdődik. Az biztos, hogy tökéletes ka-
rácsonyi ajándék, csak arra vigyázzunk, hogy
a végén el ne vigyenek magukkal az űrbe! 

Jegyek a jegy.hu oldalon és természetesen 
a Győr+ Pavilonban kaphatóak. 
Bővebb információ a +36-20/334-7071-es
telefonszámon kérhető.

A földöntúli zenés kabarészenzáció Gyôrben landol

VOCAPEOPLE: Az élet zene, a zene élet!

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Kepes Andrással, Lőrincz L.
Lászlóval, Antal Judittal és Ra-
kovszky Zsuzsával is találkozhat-
nak a könyvbarátok a következő
hétvégén, a Győri Nemzeti Szín-
házban. Ötven kiállító, száznál is
több program várja az érdeklő-
dőket a 16. Győri Könyvszalonon.
Dr. Horváth Sándor Domonkos-
sal, a szervező megyei könyvtár
igazgatójával beszélgettünk a
könyvünnep részleteiről. 

A Győri Könyvszalon a helyi szerzők
egyik fontos bemutatkozási tere.
Kik jelentkeznek idén új kötettel?

Elsőként a könyvtár kiadványait
emelném ki. Alighanem a Könyvsza-
lon szenzációja lesz A magyar hangos-
film plakátjai 1931–1944 című repre-
zentatív album, amely Fekete Dávid
győri alpolgármester szerkesztésé-
ben jelent meg, s a múlt héten, a Ma-
gyar Ispitában nyílt kiállításhoz is kap-
csolódik. A kötet izgalmas tanulmá-
nyokkal járja körül a filmtörténet ezen
korszakát, győri érdekességekkel fű-

Az irodalmi élet központja leszünk
szerezve, mintegy felvezetve a félezer
könyvplakát bemutatását, amellyel
közel hatszáz oldalon kényezteti el a

téma iránt érdeklődőket. Ugyancsak
intézményi kiadvány Biczó Zalán
sporttörténeti monográfiája, amely az
ETO korai történetét dolgozza fel bő-
séges forrásanyaggal, valamint Gülch
Csaba verseskötete, a Gyónás köny-
ve. A Könyvszalonon mutatjuk be idős
Hajba Ferenc, a deportált magyar le-

ventékről írott könyvét (a Napló a va-
gonból a Győr+ Média Zrt. gondozá-
sában jelent meg – a szerző). A Jeles

pedagógusok könyvso-
rozatának 7. kötete Vég-
telen pályatérben cím-
mel jlát napvilágot. Ditt-
rich Panka szerkeszté-
sében pedig a Szavak a
mélyből antológia. Az
ugyancsak Dittrich Pan-
ka által szerzett Csen-
dem című kötet bemuta-
tója mellett Szőcs Henri-
ette, Csáktornyai István,
Szabady János, Takács
Géza, Boros Bálint, Cse-
ke J. Szabolcs, D. Hor-
váth Györgyi, a Győri An-
tológia Kör, Hámor Vil-
mos, levéltárosok, törté-
nészek, egyetemi okta-

tók, kutatók és sokan mások várják
műveikkel az érdeklődőket. 

Milyen újdonságokat kínál az idei
Könyvszalon?

A sok-sok programot a Győr+ Heti-
lapban is böngészhetik az érdeklődők,
kiemelném azonban Dragomán
György bemutatkozását és a Kepes

András, Lőrincz L. László, Darvasi Lász-
ló, Czigány György, Zalán Tibor, Reisin-
ger Attila, Pörös Géza, Szávai Géza, Be-
recz András neve által jegyzett progra-
mokat. Valószínűleg idén is nagyon
népszerű lesz a másodjára megrende-
zett drámaíró verseny. A nagyszínpa-
don fellép a Ghymes együttes, Szabó
Balázs Bandája és a Budapest Bár. A
gyerekeket többek között a Sajtkukacz-
zenekar, a Belvárosi Betyárok és Töreky
Zsuzsi koncertjeire várjuk. 

Dragomán György veheti át a
2016-os Alkotói díjat. Miért rá esett
a választás?

Dragomán György napjaink egyik
legjelentősebb írója, művei 32 nyel-
ven jelentek meg, A fehér király című
könyve világsiker, idén a filmváltozata
is elkészült.

Miért tartja fontosnak a város
életében az immár 16. alkalommal
megszervezett rendezvényt? 

Mert várják, mert szerves része a
győri, sőt a hazai kulturális létnek, az iro-
dalmi élet egyik jegyzett eseménye.
Rendkívül izgalmas időszak ez a helyi al-
kotók és minden résztvevő, irodalomba-
rát életében. A rendezvény Győr jó hírét
irodalmi berkekben is megerősíti.
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SZERKESZTI ÉS FOTÓZZA: NAGY FERENC 

m a g a z i n

szöveg, fotó, grafika: nagy ferenc

A fajta értelmes, éber, kiegyensúlyozott és bátor.
Nagyon figyelmes, sokat ugat. A családját és az ott-
honát megvédi a betolakodóktól. Eléggé önálló és
szívós, sőt olykor csökönyös is lehet. Általában a
szabadban és a lakásban is nyugodtan viselkedik.
Szeret a szabadban lenni, a rossz idő nem zavarja.
Ez a kutya általában jól megfér a gyerekekkel, meg-
lehetősen türelmes. Az idegenekben nem bízik,
amíg a gazdája azt nem jelzi, hogy minden rendben
van. A család barátait lelkesen üdvözli. A macskák-
kal és egyéb háziállatokkal nincs gondja. A kanok
más, erős kanokkal szemben domináns módon vi-
selkedhetnek. Nagyon fontos, hogy a nevelése már
kölyökkorban megkezdődjön, mivel a felnőtt kutya
már túl erős és független természetű. A pireneusi
hegyikutyának kiegyensúlyozott gazda kell, aki kö-
vetkezetes, szeretetteljes módon, az állat önállósá-
gát tiszteletben tartva bánik vele. Nincs értelme
sokszor elismételni ugyanazt a parancsot, mivel az-
zal csak azt lehet elérni, hogy a kutya elveszítse az
érdeklődését és a gazdájába vetett hitét. Gyanakvó
természetének leküzdésében úgy lehet segíteni ne-
ki, ha már kölyökkorában sok különböző személlyel
ismertetik meg. Néhány egyedét még ma is eredeti
feladatára használják, azaz a nyájak két- és négylá-
bú kártevői elleni védelmére. Emellett hűséges csa-
ládi kutya is, amely természetes módon vállalja ma-
gára családja és otthona őrzését.

A pireneusi hegyikutya háta hosszú, széles és
erős, fara enyhén lejtős, és viszonylag hosszú
szőrszálakkal borított farokban folytatódik. A marja
széles és izmos. A mellkas széles és mély. Hasán
alig észlelhető felhúzottság. Hátsó lábain kettős far-
kaskarom van. Lábai vastagok, mozgása elegáns
és könnyed. Nyaka erős és viszonylag rövid, a leber-
nyeg szinte alig látható, a feje nem túl nagy a test-
hez képest. A felső ajkak kissé rálógnak az alsókra.
A viszonylag kicsi, háromszögletű fülek magasan
tűzöttek, lelógók, hegyük lekerekített. Ferde met-
szésű szemei meglehetősen kicsik, tekintetük értel-

mes, álmodozó, a szemhéjak szorosan zá-
ródnak. A szőrzet hosszú, testhez simuló,
puha tapintású. A nyak körül és a farkon
valamivel hosszabb, és enyhén hullámos
lehet, a deréktájon nagyon sűrű, gyapja-
sabb és finomabb jellegű. A pireneusi he-
gyikutya szőre lehet egyszínű fehér, illetve
rajzolatos fehér. A rajzolatok a fejen, a füleken
vagy a farok tövénél láthatók, színük lehet szür-
ke (borzszínű), halványsárga, narancssárga vagy
farkasszürke. Pigmentációja szo-
katlan: az orra, az ajkai, a sze-
mek pereme és a száj-
padlása is fekete.
Szeme meleg,
barnás bo-
rostyán-
sárga.

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

szöveg, fotó, grafika: nagy ferenc

Lassan megérkezik a tél. A természet felkészül, de utol-
jára még megmutatja szépséges arcát: bámulatos,
színpompás lombozat, reggeli ködfátyolon átszűrődő,
derengő napfény. Táncoló fényfoltok az avaron. Az er-
dei állatok felkészülnek a télre. Új bundájukban feszíte-
nek, jól kigömbölyödve, hogy bírják a tél megpróbálta-
tásait. Az őszi táj pompája: a tarka lombok, a mohás fa-
törzsek, a titokzatosan ködbe burkolózó erdő mind-
mind kirándulásra csábítanak. Benned is felmerülhet
a kérdés, hogy hová utazzatok a családdal ilyenkor. A
hegyek, dombok, és az azt körülvevő fás-bokros vidék-
nek sajátos hangulata mindenkit elvarázsol ezekben a
hónapokban, legyen szó kicsikről vagy nagyokról.
Pár szóban szeretnénk bemutatni Magyarország
néhány legszebb őszi kirándulóhelyeit.

Gemenci erdő. A Duna legnagyobb
ártéri erdeje holtágakkal, belső ta-
vakkal, kisvasúttal és egyedülálló
vadvilággal az egyik legszebb ki-
rándulóhely az országban.
Egyaránt népszerű hely csalá-
dosok, idősebbek és a ro-
mantikus erdei sétát kereső
fiatalok körében. Keresztül-
vonatozhatunk a buja ősnö-
vényzeten, bejárhatjuk gya-
log vagy biciklin a tanösvénye-
ket, felfedezhetjük a mocsárvi-
lág rejtett zugait kenuval. A Ge-
menci erdőnek két központja van,
ahonnan érdemes a túrázást indíta-
ni, Pörböly és Bárányfok. Az erdei vasút
Pörbölyről és Keselyűstől indul, és mind-

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsoru
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Erdôn, mezôn dínomdánom
kettő végállomása a Gemenc-Duna-part megálló.
Hétvégenként nosztalgia-gőzmozdonyok is indul-
nak. Érdemes betérni a Pörbölyi Ökoturisztikai Köz-
pontba, ahol kiállításon ismerhetjük meg a környé-
ket, mielőtt nekivágnánk. Ugyanitt kerékpárt is bé-
relhetünk, és szállásban is tudnak segíteni. A falutól
egy kilométerre találjuk a vadasparkot, ahol köze-
lebbről is megnézhetjük a régió állatvilágát.

Szalajka-völgy. Kétségkívül a Bükk legszebb ki-
rándulóhelye, egész évben gyönyörű, de ősszel
még varázslatosabb, ahogy a különféle növé-
nyek más-más színben pompáznak. Az erdei
vasút Szilvásváradról indul felfelé a hegyek
között. A völgyben sétálva kisebb-nagyobb



2016. november 11.   / + / 25

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

vízeséseket – köztük a híres Fá-
tyol-vízesést –, tavakat, patakot,
barlangokat láthatunk. Sétálha-
tunk vagy felülhetünk a kisvas-
útra. Mehetünk a kilátó irányá-
ba, vagy az ősember-barlang
felé, ahonnan pedig Istállós-
kő felé lehet tovább túrázni.
Bármerre megyünk is, a lé-
nyeg a friss, tiszta levegő, a vé-

dett erdő nyugalma, no meg a
madárcsicsergés.

Őrség. Szép erdők, rusztikus
falvak, takaros, magyar paraszti

porták, filmbe illő tájak várnak rád az
Őrségben. Érdemes Szalafőn vagy Őri-

szentpéteren kezdeni a vidék felfedezé-
sét. Itt is van lehetőségünk kerékpárral és

gyalog is túrázni. Mindkét településen tudunk
kerékpárt bérelni, és tanácsot, térképet is kapunk
hozzá. Fontos megemlíteni, hogy ezt a meseszép vi-
déket lóháton is bejárhatjuk. Szállást jobb előre fog-
lalni, már csak azért is, mert rengeteg autentikus fa-
lusi szálláshely közül válogathatunk, és a jobbak ha-
mar elkelnek. Pedig milyen jókat lehet aludni ezek-
ben a modern technikától mentes, erdőszéli házi-
kókban! Ne hagyjuk ki Pityerszer falumúzeumát,
ahol mindent megtudhatunk a környékbeli embe -
rekről, régmúlt idők szokásairól. Helyiektől vásárol-
hatunk fazekas remekeket, iparművészeti terméke-
ket, langallót vagy házi rétest. További kiránduló-
tippjeink még: a szarvasi arborétum, a Cuha völgye,
és Írott-kő, Lillafüred kirándulóhelyeit is érdemes
felkeresni. Jó kirándulást kíván minden olvasónk-
nak a szerkesztőgárda!

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! 
Hallgassa meg rádióműsorunkat szombatonként!

Kérem, kövessen minket a youtube-on,
illetve a Győr+ Televízió honlapján!

Jó szórakozást!

NOVEMBER ZOOO+
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Multifokális lencse és minden 

* Más akcióval nem vonható össze. Az akció a megjelenéstől visszavonásig vagy a készlet erejéig tart. 
Komplett szemüveg készítése esetén, az üzletben megjelölt termékekre vonatkozik.

szemüveglencse FÉLÁRON!

–50AKCIÓ* %

ÁLLATKERT HIRDETÉS
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kép és szöveg: xantus-állatkert

A melegebb őszi napok még két új jövevényt hoztak
az állatkertünknek. A Dél-Amerika kifutónkban lá-
ma született, az Afrika kifutóban pedig egy kis fakó
lóantilop látta meg a napvilágot.

Érdemes tudni, hogy a fakó lóantilop a világ má-
sodik legtermetesebb antilopfaja, ezért nincs sok
félnivalója a ragadozóktól, így nem túlzottan félénk
állat. Sőt, antilopoknál ritka módon nem csak tár-
saik ellen hajlandóak szarvaikat használni, hanem
az esetleges ragadozókat is készek elűzni velük. A
vemhességük nagyjából 9 hónapig tart, és az anyák
az egyetlen borjúnak a csordától távol adnak életet.
A kis fakó lóantilopok a magas fűben rejtőznek 4-5
héten keresztül, anyjuk pedig rendszeresen vissza-
tér hozzájuk, hogy táplálja őket. Ezt követően a már

megerősödött borjak csatlakoz-
nak a csorda hasonló ko-

rú tagjaihoz.
Az Andok maga-

san fekvő vidékén
a háziállatként
tartott lámák-
nak pedig min-
den porcikáját

Ôszi jövevények az állatkertben
hasznosítják. Bőrükből használati tárgyakat készí-
tenek, szőrükből szőnyeget fonnak, húsukat meg-
eszik, zsírjukból faggyút nyernek, sőt, még a trágyá-
jukat is hasznosítják tüzelőként. A lámakanca éven-

te csak egy alkalommal ellik, ugyanis a vemhességi
ideje 11 hónap. Az újszülött láma súlya körülbelül
10 kilogramm, és egy órával születése után már ké-
pes szaladni. Az anyja négy hónapig szoptatja. Kü-
lönlegességük, hogy a lenőtt nyelvük miatt az anya
nem tudja nyalogatni a kicsit, ehelyett az orrát dugja
hozzá és csendesen mormog neki.

Szeretettel várunk az állatkertben novemberben
is minden látogatót!

A Dél-Amerika kifutóban
már megismerkedhetünk
egy lámabébivel is
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

negyed sütôtök, 1 dl friss
narancslé, 1 narancs re-
szelt héja, 2 dl habtejszín
felverve, 1 tk. vaníliaaro-
ma, 8 db lapzselatin, éde-
sítô ízlés szerint

Nagy Eszter, az RTL Klub
Konyhafônök 2 címû adá-
sának harmadik helyezett-
je Márton-napi menü-
sorral készült olvasó-
inknak, melyben az
isteni ôszi sütôtök
domináns szerep-
hez jutott.

6 db libacomb, 1 kg liba-
zsír, 3 db fehér és 3 db li-
lahagyma, 3-4 ág rozma-
ring, só, bors, fél sütôtök,
15 dkg vaj, 3 ek. balzsam -
ecet, pár csepp édesítô

Konfitált libaco
konfitált hagym
és sütôtök-
pürével

Egy tál aljára körülbelül 1—1,5 centi vastagon sót hintünk, ráhelyezzük a libamel-
leket és vastagon sóval burkoljuk. Így tesszük be a hûtôbe öt napra. (Minden
nap leöntjük róla a húslét, amelyet a só hatására elveszít.) A céklákat puhára fôz-
zük, majd a vajjal, a balzsamecettel, sóval és borssal krémesre turmixoljuk. A tö-
köt a sütôben puhára sütjük, majd sóval, borssal, mézzel, a reszelt gyömbérrel
és a tejszínnel alaposan összeturmixoljuk és körülbelül 3 decit ebbôl a krémbôl
habszifonba töltünk. (Két patron kell hozzá.) A kiszáradt libamelleket kiveszem
a sóágyból és vékonyan felszeletelem. Céklakrémmel és sütôtökhabbal kínálom.

2 db libamell, 0,5 kg durva
szemû só, 2 db cékla, 10 dkg
vaj, 1 ek. balzsamecet, fél sütô-
tök, 1 tk. friss reszelt gyömbér,
2 ek. méz, 3 dl tejszín, só, bors

Sütôtökös
Márton-nap

Narancsos-vaní
sütôtök-mousse

Érlelt libamellsonka céklakrémmel 
és gyömbéres sütôtökhabbal
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20 óra
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 

mb vele 
mákkal 

A libacombokat besózzuk, és egy magas falú tepsibe helyezzük a
félbe vágott hagymákkal és a rozmaringgal, majd felöntjük az olvasz-
tott zsírral úgy, hogy mindegyiket teljesen ellepje. A combokat egy
éjszakára 95 fokos sütôbe helyezzük. A sütôtököt megsütöm, majd
a vajjal, sóval és borssal összeturmixoljuk. A hagymákat és a com-
bokat kiszedjük. A hagymákat enyhén sózzuk, pár csepp édesítô-
szerrel és a balzsamecettel összeforgatjuk. A combokat zsír nélkül
még 10 percre 200 fokos sütôbe rakjuk, hogy a bôrük megpiruljon.
A libát a sütôtökpürével és a langyos „hagymasalátával” kínáljuk.

A lapzselatinokat hideg vízben feloldjuk, majd alaposan kicsavarjuk. A sü-
tôtököt puhára sütjük és még forrón a naranccsal, a vaníliával, az édesí-
tôszerrel és a zselatinlapokkal összeturmixoljuk, majd kihûtjük. A tejszínt
keményre verjük és óvatosan a sütôtökös pürével összeforgatjuk, majd
a keveréket formákba töltjük és hûtôben megdermesztjük. A megkötött
habot a formákból kivéve, valamilyen piros bogyós lekvárral kínáljuk.

díszcsomagolásban

íliás 
e

VILLÁNYI ÚJBOR 
VÁLOGATÁS

3.990 Ft/csomag 
1.773 Ft/liter

POLGÁR

Portugieser 
2016, 0,75 l

POLGÁR

Chardonnay—
Ottonel muskotály

Cuvée, 2016, 0,75 l

POLGÁR

Rosé
2016, 0,75 l
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A győri
borhálósokat,

Borcsát, Bencét
és Szilárdot faggattuk a

november 19-ei rendezvényről.
Miként tehetjük felejthetetlen

élménnyé  ezt a nagyon egyedi
boros eseményt?

Az előre készülésnek a hívei vagyunk, érdemes
már otthon kiválasztani azokat a borászokat,

akiknél kóstolni, beszélgetni szeretnénk. Ha ez nem
történt meg, akkor feltétlenül sétáljunk körbe 

mindenekelőtt. Persze nem üres kézzel, hanem 
egy könnyű fehérborral a kezünkben.

Igyekezzünk megálljt parancsolni 
az azonnali fogyasztás

kényszerének, ne a legelső
borászatnál kóstoljunk
végig minden tételt.

Az biztosan nem
jó taktika.

Hogyan
küzdjük le 

a bőség zavarát?
Ez az, ami a legszubjektívebb.

Vannak, akik a bevált
dolgokra esküsznek, olyan helyek

kóstolnak, amit vagy akit már isme
Mások a rendezvényen még új vagy k

ismert borászatokat keresik. Amit semmiké
ajánlunk: megragadni egyetlenegy h

Nem azért jön hozzánk 20-25 borász, ho
egy  helyen kóstoljunk. Jussunk el ig

lehetőség  szerint minél több borás
ismerjünk meg minél több borás

és bort. A lehetőségek szinte
kimeríthetetlenek, 

éljünk velük! 

Baráti jótanácsok a Borháló Győr csapatától

Ott i

a kap
az lehe

majd pih
is kóstolg

Ha a b

akkor

Helyszín: Esterházy-palota, Gyôr, Király u.–Széchenyi tér sarok
Rómer Flóris Mûvészeti és Történeti Múzeum, 9021 Gyôr, Király u. 17.

Idôpont: 2016. november 19. szombat 18.00–24.00 óráig (bármikor érkezhetsz, a borászok kitartóak...)

Jegyek: A belépôjegy ára: 5.000 HUF/fô. A belépôjegy tartalmazza a korlátlan borkóstolást, ásványvizet, borkorcsolyát!
• az üzletünkben (Gyôr, Pálffy u. 3) megvásárolhatod nyitvatartási idôben.
• regisztráció (gyor@borhalo.com) után, a helyszínen is megvásárolhatod.
• regisztráció nélkül a helyszínen, csak nagy szerencsével...
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Praktikus
kérdés:

hogyan és mennyit
kóstoljunk?

Elegánsan és annyit, amennyit
akarunk. De jobban járunk, ha nem

akarunk  túl sokat, tartunk 
valamelyest mértéket. Kellemetlen a következő

napokban az emlékek összeszedegetése,
a „majd elmondjátok” szindróma. Aki sokféle bor kóstolási

szándékával jön, márpedig ez a cél, az tényleg
tartsa fontosnak a kóstolási mennyiség betartását. Erre mi is

nagyon  igyekszünk odafigyelni, és egyáltalán nem azért, mert spórolunk, 
hanem őszintén szeretnénk, hogy a látogatók a lehető legtöbb borról

tudjanak  véleményt alkotni. 

A legfontosabb, hogy ismerjük a saját kapacitásunkat, tudjuk, 
mi az elég.  Mindenképpen frissítsük fel magunkat gyakran, 
sétával,  kiadós eszmecserékkel, ásványvízzel, pogácsával.

Ne feledjük el azokat a borokat, amik nagyon
ízlenek, esetleg érdemes  jegyzetelni is!

Minden bor megtalálható az
üzletünkben, a visszajelzések,

igények alapján  pedig
folyamatosan fejlesztjük

a kínálatunkat.

Hol vehetünk
jegyet?

Akár az üzletünkben
személyesen, akár e-mailben
előjegyzés után a helyszínen.

Minden borkedvelőt szeretettel
látunk ezen az estén!

ken
ernek.
kevésbé
éppen nem
helyen.
ogy csak

gény és
zhoz,
szt

Milyen szisztémát
javasoltok azoknak, 

akik komolyan
veszik ezt a seregszemlét: 
hol kezdjék, mit és milyen
sorrendben kóstoljanak? 

Könnyű fehérekkel kezdjünk, rozékon keresztül
jussunk el a vörösökig. Úgy kóstoljunk, mintha

egy borházban vagy borásznál lennénk borkóstolón.
is megvan a sorrend, mire mit iszunk. A másik, sokak által
használt borkóstolási szisztéma, amikor csak fehéreket,
vagy rozékat, vagy vöröseket kóstolnak. Ne feledjük,

puk 18 órakor nyílnak, ezért szerintünk egy ideális koncepció
et, ha valaki időben érkezik, könnyű reduktív fehérekkel kezd,
hentető séta vagy egy vacsora után tér vissza, hogy vörösöket
gasson. Itt is van értelme a sorrendnek, a könnyebb borok felől

kellene haladni  a testesebbek felé.

borkóstoló bizonyos szakaszaiban már kicsit fáradtabbak,
„unottabbak" vagyunk,

r fogyaszthatunk egy-egy könnyű, a sorrendbe általában
egyáltalán nem illeszkedő bort,

ami felfrissít: ha a fehérborok között jön el a fáradt
pillanat, akkor általában valami illatosat

igyunk közéiktatva, ha vörösboroknál
tartunk,  akkor minden 
esetben portugieserrel 

térjünk vissza a viszonylag friss,
frissebb állapotba.
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    0620/919-4518    •

Győr-Szabad-
hegyen, csen-
des utcában
eladó ez a
bruttó 74 nm
(nettó 70 nm),
6 lakásos tár-
sasházban lé-
vő, 1. emeleti
lakás. Elosz-
tása: ameri-
kai konyhás nappali, 2 szoba, fürdő, külön nyíló
WC. Az udvaron 200 nm-es zöldterületre enged-
heti ki biztonságban a gyermekeit. A LAKÁS
VÉTELÁRA A GARÁZS ÁRÁT IS TARTAL-
MAZZA, melynek mérete 18 nm!

Ár: 24,3 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Ménfőcsanakon kínálom eladásra ezt a 110
nm-es családi házat. A 80-as években épült tégla-
ház 1000 nm-es telken helyezkedik el. Elosztása: 3

hálószoba, nappali-konyha, és kamra. 2002-ben az
ablakokat kicserélték, valamint a víz- és villanyve-
zetékeket felújították, redőnyök és szúnyoghálók
kerültek beépítésre. Az ingatlan 2005-ben külső szi-
getelést kapott. Az udvaron garázs és melléképüle-
tek találhatók. A ház alatt 12 nm pince található. 

Ár: 21,99 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Pinnyéd csendes, kedvelt utcájában eladó ez a je-
lenleg fűtéskész sorházi lakás. A 85 nm-es, belső
kétszintes lakás elosztása rendkívül praktikus, a

földszinten került kialakításra az amerikai kony-
hás nappali, valamint egy hálószoba, az emeleten
pedig két hálószoba kapott helyet. Az ingatlan
egyik különlegessége, az emeleten található 16
nm-es erkély, a nappaliból pedig a nagyméretű 15
nm-es teraszra léphetünk. A lakás másik különle-
gessége a 200 nm-es saját kertkapcsolat!

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

Gyárvárosban, az ETO Park szomszédságában el-
adó 53 nm-es, kétszobás, második emeleti, nagy
erkélyes, felújítandó téglalakás, négyemeletes tár-
sasházban. A szobák parkettásak, a fürdő kövezete
és a konyha műpadlóval burkolt. A lakás egyedi
gázfűtéses, konvektorral, a meleg vizet bojler biz-
tosítja. Az előszobából kamra nyílik, az erkélyre a
nagyobbik szobából léphetünk ki, a WC a tágas für-
dőszobában található. A társasház felújítása hama-
rosan megtörténik, melynek keretein belül a házra
hőszigetelés kerül, valamint a jelenlegi fából ké-
szült nyílászárókat műanyagra cserélik. Az ár
irány ár, további információkért, kérem, hívjon! 

Ár: 12,7 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Győr-Révfalu
egyik csendes
utcájában el-
adásra kíná-
lom ezt a 71
nm-es, föld-
szinti, tera-
szos, kertkap-
csolatos la-
kást! Elosztá-
sát tekintve: amerikai konyhás nappali + 2 szoba.
A nappaliból egy 4 nm-es teraszra léphetünk ki,
valamint a lakáshoz tartozik egy 240 nm-es közös
udvar is! Az ingatlanhoz tartozik még egy terem-
garázs, melynek ára 3 M Ft! A lakás garázs nélkül
is megvásárolható!

Ár: 25,6 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Szitásdombon, a Pacsirta lakóparkban há-
romszintes társasházban azonnal átvehető, máso-
dik emeleti, emelt szintű fűtéskész, tetőtéri lakás

eladó. Az ingatlan bruttó 60,04 nm, nettó 54,83
nm alapterületű, nappali + 2 szobás. A falak 30
cm-esek, homlokzaton 10 cm hőszigeteléssel, a
műanyag nyílászárók 5 légkamrásak. A fűtésről
kombi turbó kazán gondoskodik, lapradiátorok-
kal. Gépkocsibeállót 500 E Ft-ért vásárolhat.

Ár: 12,9 M Ft.
Hencz Andrea: +36-20/553-8749 

Győr-Ménfőcsanak egyik kedvelt utcájában, el-
adásra kínálom ezt a 108 nm-es, belső kétszintes,
új építésű ikerházat! A ház az utcafrontra néz, el-

osztását tekintve 3 szoba + nappali. Az ingatlan-
hoz 384 nm-es zöldterület, és 10 nm-es terasz is
tartozik! Várható átadás: 2017. április vége. A te-
lekhányadból az ÁFA visszaigényelhető!

Ár: 31,99 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Sziget, Belvároshoz közeli részen, 5 lakásos,
új építésű társasházban eladó ez a 64,12 nm-es,
földszinti lakás, melyhez 4,2 nm terasz tartozik!

A földszinten ez az egy lakás található, ne marad-
jon le róla! Az ingatlanban az amerikai konyhás
nappali mellett 2 szoba van. A lakásokhoz gépko-
csibeállót 700 E Ft-ért, tárolót (3,33 nm) 533 E Ft-
ért vásárolhat! Az ár emelt szintű fűtéskész álla-
potra vonatkozik! Várható átadás ideje: 2017.
nyár. A telken két ötlakásos ház épül, melyben
34–64 nm-es lakások közül választhat!

Ár: 19,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Szigetben, a Belvároshoz közel, új építésű
5 lakásos társasházban eladó első emeleti, tera-
szos 43,94 nm-es lakás, csendes utcában. Elosztá-

sa: amerikai konyhás nappali + 1 szoba. Gépko-
csibeállót 700 E Ft-ért, tárolót (3,28 nm) 525 E Ft-
ért vásárolhat. Az ár emelt szintű fűtéskész ár, át-
adás 2017 nyarán várható! A telken két ötlakásos
társasház épül, 34–64 nm-es lakások közül vá-
laszthat. Ha szeretne nyugodt környezetben, még-
is a központhoz közel élni, kérem, hívjon!

Ár: 14,8 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Győr-Szabadhegy egyedi panorámával rendel-
kező, új építésű részén társasházi lakások el-
adóak. A 3 szintes, 28 lakásos társasházban 46

nm és 103 nm közötti lakások közül választhat.
Ez a 76 nm-es lakás a második emeleten talál-
ható. Elosztása rendkívül praktikus, az ameri-
kai konyhás nappali mellett kialakításra került
3 hálószoba. A lakás különlegessége a nappali-
ból megközelíthető 18,02 nm-es terasz. Tájolá-
sának köszönhetően rendkívül világos.

Ár: 29,1 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Pinnyéden nappali + 3 szobás, 70,78 nm-es,
első emeleti, teraszos lakás eladó. Az új építésű tár-
sasházi lakás Pinnyéd fiatalos hangulatú utcájában

épül. Az elosztásában az amerikai konyhás nappali
és a 3 hálószoba mellett háztartási helyiség is he-
lyet kapott. A terasz ideális D–Ny-i tájolású.

Ár: 21,9 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Győr-Marcalváros
I-en eladó ez az 53
nm-es, nappali + 2
fél szobás, 6. emeleti
panellakás! Az in-
gatlan 8 éve került
felújításra, a nyílás -
zárók műanyagra
lettek cserélve, re-
dőnnyel ellátottak!

Ár: 13,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Víziváros új építésű, dinamikusan fejlődő részén
épül ez a modern, minden igényt kielégítő liftes
társasház, melyben 43,8 nm–76,3 nm-es lakások

és egy 107 nm-es penthouse leköthető! Ennek a III.
emeleti lakásnak az alapterülete 55,52 nm + 7,3
nm erkéllyel. Elosztása: amerikai konyhás nappali
+2 szoba, de a válaszfalakon még változtathat.

Ár: 20,7 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718 

Győr-Pinnyéd dinamikusan fejlődő részén új épí-
tésű, 6 lakásos társasházban eladó ez a belső két-
szintes, 85,25 nm-es lakás 10,7 nm-es terasszal,

45 nm-es privát kertkapcsolattal, amerikai kony-
hás nappalival + 3 szobával, gardróbbal, de a vá-
laszfalakon még módosíthat.

Ár: 24,6 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718
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TSZTM 2015-091 üi.sz.: 4422/2016
Győr-Belváros „T” paraméter bevezetése.

TSZTM 2016-021 üi.sz.: 38571/2016
Győr, Adyváros, Török Ignác út 297 hrsz. útszabályozás,
övezethatár-korrekció.

TSZTM 2016-031 üi.sz.: 37797/2016
Győr-Kisbácsa, Szitásdomb u. 12894 hrsz. és 12895 hrsz.
telke zöldterület helyett más területfelhasználás kijelölése.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. ren-
delet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szó-
ló 38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: teljes el-
járásban: 2016. november 4-től 2016.  december 4-ig a város
internetes oldalán: www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/ren-
dezési terv módosítási eljárások címszó alatt vagy személyesen
a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a
231-es szobában.

Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzatának 
Közgyűlése javaslattételi
felhívást tesz közzé
„Nemzetiségekért” díj 
2016. évi adományozására. 

A díj adományozására javaslatot
tehet – Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Jogi és
Önkormányzati Osztály vezető-
jének címezve – 2016. decem-
ber 1., 15 óráig: a polgármester,
a Közgyűlésben mandátummal
rendelkező önkormányzati kép-
viselő, párt győri szervezete,
győri székhelyű nemzetiségi civil
szervezet a legfőbb szerv dönté-
se alapján, a Győrben működő
települési nemzetiségi önkor-
mányzat képviselő-testülete, va-
lamint az Önkormányzat fenn-
tartásában vagy működtetésé-
ben lévő intézmény.

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

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály www.gyor.hu/in-
nováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a tele-
pülésrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisztelt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyama-
tosan kísérjék figyelemmel!

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

SZTM 2015-112 üi.sz.: 3769/2016
Győr-Bácsa, Aranyhomok u. 02282, 04128 sz. övezetek hatá -
rának és a másodrendű töltés nyomvonalának korrekciója.

Településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési
sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. ren-
delet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szó-
ló 41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárás-
ban: 2016. november 4-től november 19-ig a város internetes ol-
dalán: www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módo-
sítási eljárások címszó alatt vagy személyesen a 9021 Győr, Városház
tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231-es szobában.

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

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály bemutatja: Győr Megyei Jogú
Város 1/2006. (01.25.) ök. rendelettel elfogadott rendezési tervének:
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Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási igazgatósága
felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Előnyt jelent: hegesztő szaktudás.
Bérezés: megegyezés szerint.
Jelentkezési határidő: 2016. november 25.

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 „fűtésszerelŐ
vagy lakatos” jeligét.

futésszerelo vagy

lakatos szakmunkás
´́´́

Szezonális termékekkel bővítette kínálatát a Vásárcsarnok eme-
leti galériáján található Húsom Húsbolt – hívta fel a figyelmet Lő-
rincz László, a vállalkozás tulajdonosa. A hagyományos sertés-
és marhahúsok, valamint füstölt áru mellett immár kaphatóak a
disznóvágáshoz köthető, saját gyártású finomságok. 

Kérhetünk sütőkolbászt, és a véres, májas hurka is elérhető.
A jellegzetes téli ennivalók másik képviselője a kocsonya, amely-
hez pörzsölt formában például sertésfejet, körmöt, bőrkét, fület,
valamint első és hátsó csülköt is vásárolhatunk. Tartalmas vacso-
ra lehet az ugyancsak saját recept szerint készülő füstölt disznó-
sajt és kenőmájas. Ugyanitt kérhetünk házi tepertőt és pörcöt is.
A Húsom Húsboltban a sertés belsőségek teljes palettája is sze-
repel a kínálatban.

A főzéshez szükséges további alapanyagokat pedig, többek
között a zöldségeket ugyancsak megvásárolhatjuk a Vásár-
csarnokban.

A hidegre forduló időjárás miatt a Győr-Szol Zrt. a hé-
ten lezárta a közterületen lévő szökőkutakat, csobo-
gókat, ivókutakat és a parkok öntözőrendszereit. A
Megyeháza előtti téren lévő, idén felújított szökőkút
medencéjére szerdán tették fel a védőburkolatot. A
téliesítés során, az egyes helyszíneken a szakembe-
rek előkészítik a szükséges karbantartási munkálato-
kat. A győri köztemetőkben, az állapotmegóvás érde-
kében, a napokban elkezdik lezárni a kutakat.

Felkészültek a hidegre

Tél a Húsom Húsboltban

Piaci kosár

Kocsonyahús
400 Ft/kg-tól

Véres és májas hurka
1170 Ft/kg

Füstölt kenőmájas
1750 Ft/kg

Üzleteink:
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.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa
1 kg, elôhûtött

Akció: 2016. november 11—17.

Pecsenyekacsa-
comb 1 kg

Pecsenyekacsa-
nyak 1 kg

Pecsenyekacsa- 
farhát fagyasztott 1 kg

250 Ft/kg

119 Ft/kg

1990 Ft/kg

Magyar burgonya
1 kg

89 Ft/kg

Hajdúsági parasztkolbász
1 kg

999 Ft/kg

Házi disznósajt (Hegedûs Hús)

1290Ft/kg

289 Ft/kg

Alma 1 kg

179 Ft/kg

Mikulás-csomag
209 g, 1669,86 Ft/kg

325 Ft/db

349 Ft/db

Mikulások, mikulás-
csomagok széles
választékban kaphatók!

Banán 1 kg

Mesés túró
450 g, 775,56 Ft/kg
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Mindennemű gépjármű és
munkagép kézi alsó- és motormosása

Bízza ránk a piszkos munkát!

ÉPFU Autómosó • +36-20/952-2938 
Fehérvári út 80. (bejárat a Zöld utca felől)

licit útján 
BÉRBE ADJA masszázstevékenység céljára

AQUA SPORTKÖZPONTBAN 
található 11 m2-es helyiségét.

A Gyôr Projekt Kft.

Az árverési hirdetmény 2016. november 15. napjától
igényelhető: gyorprojekt@gyorprojekt.hu email címen.

Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási
Kft., mely Európa egyik leggyorsabban nö-
vekvô, világviszonylatban 94 telephellyel ren-
delkezô  vállalata, gyôri  telephelyére több mû-
szakos munkarendbe felvételre keres

BETANÍTOTT MUNKÁSOKAT
Ami a munkakör
betöltéséhez szükséges
• 8 általános iskolai végzettség
• több mûszakos munkarend vállalása 
• erkölcsi bizonyítvány
• üzemorvosi alkalmasság

TARGONCAVEZETÔKET/
SORKISZOLGÁLÓKAT
Ami a munkakör
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
• 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 8–16 óráig 

Mandala Ékszer

Győr-Marcalváros, Ikva u. 51. • Tel.: +36-30/998-2133 •  mandalaekszer.hu
Nyitvatartás: hétfőtől péntekig 9–17 óráig, szombaton 9–12 óráig

Arany ékszerek, felvásárlás, beszámítás
Ezüst ékszerek már 2000 Ft-tól

KARÁCSONYI AKCIÓ

Ásvány ékszerek már 1000 Ft-tól
Ékszerjavítás, -készítés helyben

–10–15%

ÁLLÁS 

Ablakok takarítását, há-
zak, lakások takarítását, vasalást vál-
lalok Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/521-8282 ; 96/807-608.

CNC-gépkezelőket, for-
gácsolókat, fémipari minőség-ellen-
őröket, darusokat, autófényezőket,
üzemeltető villanyszerelőket, géplaka-
tosokat, targoncásokat, kovácsokat
keresünk, győri munkahelyre. Tel.: 06-
70/941-0185; 06-70/941-0994; e-
mail:  hegeszto2016@gmail.com

Kőműveseket keresek
azonnali kezdéssel, bérezés meg-
egyezés szerint. Samu Ferenc: 06-
70/268-0781.

TÁRSKERESÉS

40/183/98 férfi győri
lányt keres komoly
kapcsolatra. Érd.: 06-
70/274-1603.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigete-
lése, bádogos-, ács-,
kőművesmunkák vég-
zése kedvezménnyel,
garanciával. Tel.: 06-
30/355-6991.

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen elszál-
lítjuk felesleges holmiját pincéjéből,
padlásáról, lakásából, illetve udvará-
ról. Hívjon bizalommal! Non-stop tel.:
06-70/675-0654.

Szőnyegtisztítás, 
ingyenes oda-vissza
szállítással! 
Vállalunk: Vegytisztítást. Mosást. 
Ruhafestést! Ruhakészítést. Ruhaja-
vítást!
Hívjon bátran, mobilvarrodánk
házhoz megy, ingyenes szállítással! 
06-20/916-8465

Lomtalanítást válla-
lok. Ingyen kitakarítom pincé-
jét, udvarát. Felesleges holmit
elszállítok. Akár egész lakás ürí-
tését is vállalom. Tel.: 06-
70/882-6590.

Udvarok, kocsibeállók, garázs-
bejárók térkövezését, gépi földmun-
kát, veszélyes fák kivágását, bozótir-
tást vállalunk. 06-30/695-4930

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

Bérszámfejtést és ter-
mékdíj-ügyintézést vállalok Győr
és környékén. Saját bérprogram-
mal rendelkezem. Érd.: 06-
30/716-5317.

Lomtalanítást vállalok
padlástól a pincéig, ingyenes elszál-
lítással. Hívjon bizalommal! 06-
70/707-5812

Lakás, ház, pince, padlás, udvar
takarítását, rendbetételét, felesleges
holmi elszállítását (akár 1 darabot is)
vállalom megbízható munkaerőkkel.
Megegyezés alapján akár hagyatékfel-
vásárlás is lehetséges. Nem fog csalód-
ni bennünk! +36-20/226-9431

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló lera-
kása, tisztasági festések, homlokzat-
festés és gipszkarton rendszerek ki-
vitelezése. Tel.: 06-70/245-8931.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK,

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

Villanyszerelést válla-
lok Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

Fakivágás, gyökérkivé-
tel,sövényvágás, fametszés, ásás, ka-
szálás, bozótirtás, fűnyírás! Telefonszám:
06-96/826-322, 06-30/403-6810.

Hívjon bizalommal! Teljes kö-
rű lomtalanítást vállalok. Tárolóját, gará-
zsát kitakarítom. Feleslegessé vált holmi-
ját ingyen elszállítom. Stuka Tibor:
06-30/217-0848.

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műszaki
termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

EGYÉB
BURGONYAVÁSÁR
termelői áron: 88 Ft/kg.
Árusítás: Kálvária út 38. GYSEV
állomásnál lévő konténerből.

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, 

kristályokat, ezüsttárgyakat, 
ékszert,  régi órákat, 

könyveket, dísztárgyakat, 
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

Vásárolok festményeket,
porcelánokat, ezüsttárgyakat, órákat, régi
bútorokat, hagyatékot! Németh Csaba:
06-20/937-9671.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása be-
váltása; Nádorvárosban lakás kiadó.
06-70/564-2280

INGATLAN

Győr-Gyárvárosban, hőszi-
getelt házban, 48 nm-es, 3. emeleti, park-
ra néző, felújított, alacsony rezsijű, társas-
házi téglalakás tárolóval eladó. Ár:
13.200.000 Ft. Tel.: 06-20/370-1951.

Eladó lakásokat ke-
resek ügyfeleim számára. El-
érhetőség: 06-30/721-3905;
06-20/526-8004.

Győr-Ménfőcsanakon
2003-ban épült, 74 nm-es társasházi
lakás, 2+fél szoba, amerikai konyhás,
kétszintes, saját kertrésszel, garázzsal,
gépkocsibeállóval eladó. Irányár: 26,5
M Ft. Érd.: 06-70/338-3736.

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Újvárosi, 1+ fél szobás, udvari, 41
nm-es, összkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserélne szigeti,
belvárosi, újvárosi 41–50 nm-es, 2 szo-
bás, határozott-határozatlan idejű bér-
leményre. Földszinti, liftes házban a 3.
emeletig. (Hirdetésszám: 580.)

Belvárosi, 2 szobás, 72 nm-es,
komfortos, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 73–120 nm-es, 2-

3 szobás, határozott-határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újváros, Marcalvá-
ros I–II kizárva. (Hirdetésszám: 581.)

Szabadhegyi,2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, 55–68 nm-es, 3 szo-
bás, nádorváros, Adyváros, Szabadhegy,
Marcalváros I-II, határozott-határozatlan ide-
jű bérleményre. (Hirdetésszám: 582.)

Nádorvárosi, 1 szobás, 44 nm-es,
összkomfortos, felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 25–36 nm-es,
1 szobás, földszinti vagy 1. emeleti, erkélyes,
bérleti szerződéses bérleményre. Gázkon-
vektoros lakás kizárva. (Hirdetésszám: 583.)

Újvárosi, 1 szobás, 35 nm-es,
gázfűtéses, határozott idejű szerző-
déses, felújított lakást cserélne 1-2
szobás belvárosi, gyárvárosi vagy kis-
megyeri lakásra, mely nem liftes ház-
ban van. (Hirdetésszám: 226.)

Szigeti, 2 szobás, 60 nm-es, kom-
fortos, téglaépítésű, erkélyes, határozat-
lan idejű szerződéses lakást cserélne 2
szoba, 35–55 nm-es bérleményre. Bán
A. u. kizárva. (Hirdetésszám: 228.)

Révfalui, l szobás, 35 nm-es, erkélyes,
nyugdíjasházi bérleményt garázzsal cserél-
ne 2 szoba, 45-55 nm-es, belvárosi, révfalui
vagy nádorvárosi, határozatlan idejű bérle-
ményre, vagy elegánsan, extrán felújított la-
kástulajdonra. Értékkülönbözet: Balatoni
nyaralót adna. (Hirdetésszám: 229.)

Belvárosi, 2 szoba, 63 nm-es, gáz-
fűtéses, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 45-55 nm-es, győri
bérleményre Adyváros, Marcalváros, Ná-
dorváros, Gyárváros és Belváros kivételével.
(Hirdetésszám: 231.)

ÉPÍTŐANYAG
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szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor 

Ezer ember figyelt néma csend-
ben, amikor a jégen a győri fiú
lassan odakorcsolyázott a mik-
rofonhoz, és elkezdte énekelni a
magyar Himnuszt. Eleinte kicsit
izgult, ez a hangján is érződött,
aztán pillanatokon belül meg-
szűnt a lámpaláz. A kapitányt
pedig követték a társai, a válo-
gatott minden egyes tagja éne-
kelt úgy, hogy a nézők belebor-
zongtak, és hősként ünnepelték
Horváth Lászlót.

Mindez tavaly év végén történt, amikor
az U16-os jégkorong-válogatott Kana-
dában szerepelt egy nemzetközi tor-
nán, és a megnyitó ünnepségen derült
ki, hogy az előre bekészített himnuszo-
kat technikai hiba miatt nem tudják le-
játszani a szervezők. Rövid, de annál kí-
nosabb csend után a több száz hazai
és amerikai szurkoló kisegítette saját
országa csapatait, ám ekkor követke-
zett volna az egyetlen tengerentúli vá-
logatott, Magyarország. A csendet La-
ci vagánysága törte meg. Az egészet
egy kanadai rádiós videóra vette, a
sztori pedig önálló életre kelt az inter-
neten. A felvételt eddig csaknem nyolc-
százezren látták, ifj. Horváth László ne-
vét megismerte a világ. 

„Amikor másnap reggel bekapcsol-
tam a telefonomat, láttam, hogy ren-
getegen üzentek, hiszen akkor már
látható volt minden a neten, én az idő-
eltolódás miatt csak fél nappal ké-
sőbb tudtam ezt meg. Egy világsztár,
a legendás hokis, az orosz Pavel Dac-
juk is írt rólunk a blogján, és megosz-
totta a videót is. Óriási megtisztelte-
tés volt, csakúgy mint az, hogy a Tör-
ténelmi és Vitézi Rend kitüntetett a
Helytállás-Bátorság érdemkeresztjé-
vel. Ezt előttem több Kossuth-díjas
művész is megkapta” – mondja a fél
évvel ezelőtti estéről, és annak folyta-
tásáról Horváth László, akivel a győri
jégpályán találkoztunk az egyik edzés
előtt. A vékony, magas srác nem tűnik
klasszikus hokis arcnak, igaz, Wayne
Gretzky sem volt az, mégis a valaha
volt legnagyobb játékosként emlege-
tik. Laci a sportágat Győrben kezdte
ötévesen, majd 2010 és 2012 között
a csíkszeredai csapatban is játszott,
amíg édesapja az ottani egyesületet
irányította. Jelenleg a magyar korosz-
tályos válogatott és a Győri Nemak-

Horváth László: a vérében van a jégkorong, 
de lehet, hogy orvos lesz belôle

Dana ETO HC U18-as csapatának
meghatározó tagja. Imádja a várost és
a klubot.

„Nézz körül, ez itt egy nagy család, a
gyerekektől kezdve a szakembereken
át a szülőkig mindenki a magáénak ér-
zi az ETO-t. A korosztályos gárdákban
nem csak csapattársak, de egymás ba-
rátai is vagyunk, sok közös programot
szervezünk. A mostani, junior EBEL-
ben szereplő társaság jó alapja lehet
pár éven belül egy felnőtt győri OB I-es
együttesnek.” Horváth László büszke
erdélyi gyökereire, és azt mondja, a jég-
korong iránti szeretete is emiatt van a
vérében születése óta. „Csíkszeredán
minden mérkőzés ünnep. A játékosok

népszerűek, a gyerekek legnagyobb ál-
ma, hogy egyszer ők is olyanok legye-
nek, mint a csapat hokisai. Csodálatos
a szurkolótábor és az az atmoszféra,
ami a jégcsarnokban uralkodik.” A fia-
tal tehetség örül annak, hogy a legki-
sebbek közül sokan őt tartják példaké-
püknek, hiszen saját hőse is egy győri
játékos. „Édesapámra mindig is felnéz-
tem, mellette pedig a válogatott Barta-
lis István az, aki megtestesíti számom-
ra a tökéletes jégkorongozót. Élvezzük
minden percét, amikor hazajön és be-
áll közénk edzeni vagy játszani, renge-
teget lehet tanulni tőle. Amikor a jégen
van, akkor érezzük testközelből, hogy
milyen is a profi szint. István közülünk

való, mint sportolóról, és mint ember-
ről is csak elismeréssel tudok beszélni
róla. És ha már közös játék, szívesen el-
fogadnám a gyorsaságát, technikai tu-
dását ugyanúgy, mint Sofron István ke-
ménységét.” Horváth László azt mond-
ja, legfőbb célja, hogy sikeres pályafu-
tást tudjon maga mögött, de ha a jég-
korongban nem úgy jönnek össze a
dolgok, ahogy azt tervezi, akkor az élet
más területén akar helytállni, ezért a ta-
nulás is fontos szerepet tölt be az éle -
tében. „A sport mellett az iskolában is
igyekszem magas szinten teljesíteni. A
Révai Miklós Gimnáziumban biológia–
kémia szakos osztályba járok, így első-
sorban az orvosi egyetem a legfőbb vá-
gyam. Az is elképzelhető, hogy később
a tengerentúlon egy egyetemi ligában
szereplő klubnál folytassam, ösztöndí-
jasként. Így fejlődhetnék a sportban és
a tanulmányaim terén is.” A magyar
jégkorongsport jövőjéről Horváth Laci
csak pozitív dolgokat mond, megemlíti,
hogy két éve részt vett egy kanadai ho-
kitáborban, ahol látta, az ottani fiatalok
szinte korcsolyával a lábukon szület-
nek, rengeteg a tehetség, a potenciális
világsztár, de a magyar fiatalok sincse-
nek nagyon lemaradva az elittől. „Van,
amiért ők irigykednek ránk. Csodálkoz-
nak, hogy egy ilyen kicsi ország, kevés
profi csapattal, hogyan jut el az elit me-
zőnybe egy világbajnokságon, és mi a
titka, hogy a magyar drukkerekről be-
szél a világ, mert őrület, hogy milyen
hangulatot teremtenek egy-egy mecs-
csen. Utánpótlás szinten is jól állunk a
sikeres felnőtt válogatott mögött, és hi-
szem, hogy rövid időn belül stabil A
csoportos nemzeti együttesünk lesz.
Az én álmom ez, és persze az olimpia”

– meséli a tapasztalatait az ETO játé-
kosa, aki mosolyogva teszi hozzá,
hogy pár napja a Négy Nemzet Torná-
ján az egy évvel idősebbek között is
kulcsemberként számítottak rá a válo-
gatottban, abban a csapatban, amely
alapja lehet a jövő A-csoportos ma-
gyar válogatottjának.

A videót eddig csaknem
nyolcszázezren látták,
ifj. Horváth László nevét
megismerte a világ
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: gy. p.

Mínusz 25 kilogrammnál tart a Cut-
ler Fitness életmódváltó programjá-
nak egyik büszkesége, Polgár Péter.
Ennyit fogyott nyolc hét alatt, s
nincs megállás, a célja, hogy a má-
jusi születésnapjáig elérje a 120 ki-
logrammot a 189 centiméteres ma-
gasságához. 187 kilóról kezdte szep-
temberben, elhatározta, hogy le fog
fogyni, mert nagyon megemelke-
dett a vérnyomása, s nem csak ma-
gáért, hanem kislánya és felesége
miatt is úgy érezte, javítania kell
egészségi állapotán.

Tipikus és tanulságos történet
Petié: gyerekként, kamaszként spor-
tolt, judózott, kézilabdázott, focizott,
majd jött a karate és a kosárlabda.
Ezek azonban elmaradoztak a mun-
kás évek kezdetével és a családalapí-
tással. Helyette viszont jöttek a rossz
szokások: a napindítót csupán egy
kávé jelentette éveken át, majd
egész nap semmi étel, este azonban
hatalmas adag vacsora – kétszer.
Mindezt éveken át. Így szedte fel a
nagy túlsúlyt, amitől próbált több-

Óriási sikerek az életmódváltó klubban
ször is megszabadulni különféle di-
vatos diétával, például a csak 90 na-
posként emlegetett módszerrel.
Rendre kudarc lett azonban a vége,
a jojo-effektust eddig nem tudta el-
kerülni. Idáig viszont nem is volt ilyen
kitartó, s nem is volt meg a rendszer
az életében. Az életmódváltó prog-
ram szakembereitől megtanulta,
hogy naponta ötször-hatszor egyen
keveset, edzéstervet is kapott, de
ami a legfontosabb: egy motiváló
csapattal indult neki a változtatás-
nak. A reggeli általában zabkása
vagy fehérjeturmix, utána pedig ét-
kezésenként körülbelül 150 gramm
fehér hús, esetenként marha, némi
körettel és sok zöldséggel. Szénhid-
rátból naponta 100 grammot fo-
gyaszt összesen, pedig ez lehetne
több is, de ő egyáltalán nem éhes,
sőt! Eleinte a telefonja emlékeztette,
hogy ennie kell, mostanra azonban
megszokta a szervezete az egészsé-
ges rendszert. Már az első héten hat
kilótól szabadult meg, ami óriási len-
dületet adott neki, így különösebb
mélypontja sem volt. Az esti filmné-
zések alatt sem kívánja az addig
megszokott csipszet és sós mogyo-

rót, azt mondja, nem vághatja át ma-
gát ilyenekkel, hiszen annyian hisz-
nek benne. Plusz nehézséget jelent-
hetne az életében, hogy több műsza-

kos munkarendben dolgozik egy
nyomdában, de ő ezt is megoldja az
étkezések eltolásával. Két hete jött
egy kisebb hullámvölgy, megállt a fo-
gyás, amin aztán úgy lendítette át a
szervezetét, hogy öt napig csak fe-
hérjét vitt be zöldségekkel. Akkor
azért a kislánya megjegyezte, „apa,
nem vagy túl kommunikatív”, de a
várt eredmény meglett, tovább foly-
tatódott a fogyás.

Az első időszakban Peti heti há-
romszor mozgott, ami súlyzós edzé-
seket jelent aerob mozgással a végén.
Ezt olykor plusz egy kardióval megfe-
jelte és az edzőterembe járás mellett
elkezdett úszni is. A múlt héttől heti
hatszor jár a Cutlerbe, és vásárolt egy
éves bérletet, annyira megszerette a
mozgást, na és azt, hogy lengenek
rajta a régi ruhái. „Ám ez csak másod-
lagos, az egészség a legfontosabb.
Sokkal több energiám van még a
munkavégzéshez is, és már kevésbé
vagyok fáradékony. Mindenkinek kö-
szönöm, aki hitt és hisz bennem, és
arra biztatok mindenkit, aki életmód-
váltás előtt áll: hajrá, hisz megéri min-
den perce!” – hangsúlyozta végül a
csapat egyik hőse.

A női kézilabda Bajnokok Ligája cso-
portmérkőzésének 4. fordulójában a
CSM Bucuresti együttesét fogadta a
Győri Audi ETO KC, telt ház előtt.
Nem volt könnyű helyzetben Ambros
Martín vezetőedző együttese, hiszen
egyik kulcsjátékosa, a korábban a vi-
lág legjobbjának választott Heidi Löke
nélkül kellett pályára küldenie csapa-
tát. A norvég játékos anyai örömök elé
néz, ezt közvetlenül a találkozó előtt je-
lentette be a győri klub. A rangadó el-
ső félidejét követően még két góllal
vezetett a bukaresti együttes, végül a
Győr Kiss Éva zseniális teljesítményé-
nek, és Nora Mörk 11 góljának is kö-
szönhetően, 33–25-re nyert. Az ETO
az utolsó két forduló eredményétől
függetlenül, már továbbjutott a cso-
portból, a kérdés csupán az, hogy az
első vagy második helyen. 

„A siker kulcsa ma is, mint mindig,
a csapat volt! Minden meccsen van
olyan játékos, aki hátára veszi a csapa-
tot. Nehéz volt Heidi nélkül pályára
lépnünk, de örömmel tölt el bennün-
ket, hogy ilyen fantasztikus dolog tör-
ténik vele. A csapatnak ez egy nagyon
jó teszt volt arra, hogy megmutassuk,
milyenek vagyunk egyik legjobb játé-

A románokat oda-vissza legyôzte az ETO
kosunk nélkül. A továbbiakat tekintve,
feladatunk, hogy alaposan feltárjuk és
kielemezzük a mérkőzéseinkre jellem-
ző hullámzó teljesítmény okait. Várjuk
a következő állomást” – nyilatkozta a
mérkőzés után Ambros Martín.

„Sokkal jobban játszottam most,
mint az előző Bukarest elleni mecs-
csen. Nagyon nagy bizonyítási vágy
volt bennem, hogy magamnak és
Ambrosnak is megmutassam, van itt
keresnivalóm. Kiss Évi teljesítményére

nincsenek szavak. Nagyon jó szinten
vagyunk most, élveztük a játékot, és
ebben a fantasztikus közönség is se-
gítségünkre volt” – értékelte a találko-
zón mutatott teljesítményét az ETO
norvég légiósa, Nora Mörk.

A győri lányok a Bukarest legyőzése
utáni bajnoki mérkőzésen, Dunaújvá-
rosban is nyertek, és készülhetnek a
szombati Midtjylland elleni, dániai BL-
találkozóra. Az ETO-nak egy pont meg-
szerzése is elég a csoportelsőséghez.

Polgár Péter már 
25 kilogrammot fogyott

A Százhalombattán rendezett 13. rövid-
pályás úszó Országos Bajnokságon a
Győri Úszó SE lett a legeredménye-
sebb klub a pontversenyben. A győriek
tíz aranyérem mellett tíz ezüstöt és há-
rom bronzot is elhoztak az OB-ról, sőt
több értékes helyezést is begyűjtöttek.

„A legbüszkébb arra vagyok, hogy
minden versenyzőnk, aki rajthoz állt, tu-
dott egyéni csúcsot produkálni, vala-
mint az is büszkeséggel tölt el, hogy
négy saját nevelésű fiatalt is rajthoz tud-
tunk állítani. Az egyéni sikerek mellett ti-
zenkét váltó számból hetet a mi csapa-
taink nyertek meg.” – mondta az elért
eredményekről a klub vezetőedzője, Pet-
rov Iván. A Győri Úszó SE olimpikonja,
Jakabos Zsuzsanna a váltókkal együtt
összesen tíz érmet szerzett, ezek közül
hat volt arany, és négy ezüst. Az egyesü-
let másik klasszisa, Takács Krisztián 50
méter pillangón nyert. „Fő számomban,
50 méter gyorson nem úgy jöttek össze
a dolgok, ahogy szerettem volna, de a
végére maradt egy igazán szép siker,
ahol Cseh Lacit is megelőztem. Egy
olimpikon pillangóúszót legyőzni bármi-
kor hatalmas eredménynek számít.”

A gyôriek nyerték
a pontversenyt
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Hatalmas sikerekkel, négy világbajnoki
övvel tértek haza a győri Unicentral Bulls
Kick-Box és Thai Box Klub harcosai, a
Milánóban megrendezett WFC-World
Fighters Council vb-ről. A klub legifjabb
bajnoka Kovács Olivér lett, aki a juniorok
-50 kg-os kategóriájában nyert. Narde-
lotti Zoltán a felnőtt mezőnyben is bizo-
nyított, ő a -80 kg-os súlycsoportban, K-1-
ben győzött. Schwéger Tímea -56 kg-
ban a döntőben végig határozott irányí-
tással verte tapasztalt ellenfelét. Grónai
Sándor a döntőt megelőzően már az el-
ső menetben térd KO-val búcsúztatta
francia ellenfelét, a döntőben pedig az
egyik helyi sztárt múlta felül, megszerez-
ve ezzel harmadik vb-címét. Leisztener
Csaba a +97 kg-osok fináléjában sérü-
lése miatt maradt alul. A harcosokat
Csányi János készítette fel.

Az idény rangadóján a tabellát vezető
Veszprém látogatott a bajnoki címvédő
Rába ETO-hoz, a futsal NB I 7. forduló-
jában. A győriek helyzetét nem könnyí-
tette meg, hogy sérülés és eltiltás miatt
hiányzott a kulcsjátékosok közül Juanra,
Seidler és Alex is. A pályán lévők mellett
a szurkolók is sokat tettek azért, hogy
futsalünnep legyen a Magvassy Mihály
Sportcsarnokban, a meccs forgató-
könyvét pedig megírni sem lehetett vol-
na izgalmasabbra. Az ETO Harnisch ta-
lálatával vezetett, ám a Veszprém a szü-
netig fordított, sőt kétgólosra növelte
előnyét. Dávid és Leandrinho találatai-
val egyenlített a Győr, majd 3–4-nél is-
mét vezetett a vendég együttes. A hajrát
aztán a zöld-fehérek bírták jobban, Jai-
son parádés gólja után a győztes talála-
tot húsz másodperccel a vége előtt Da-
vide lőtte. Az ETO 5–4-re nyert és átvet-
te a vezetést a bajnokságban.

„Nagyon nehéz meccs volt ez szá-
munkra, hiszen sérülés és eltiltás miatt
kulcsjátékosaink hiányoztak. Gratulálok
a Veszprémnek, mert remekül játszot-
tak, egy erős csapat, védekezésben ke-
mények voltak, és a támadásokban,
kontrákban is nagyon szép dolgokat lát-
hattunk tőlük. Szerencse is kellett a sike-
rünkhöz. A bajnokságra is figyelünk, de

Világbajnokok
Milánóból

Jégkorong. Szombaton 13 órakor ismét fontos mérkőzést játszik a Győri
ETO Hockey Club U18-as csapata az EBEL junior ligájában. A fiúk a Szege-
det fogadják. A meccsre a belépés ingyenes, sőt három szerencsés néző
részt vehet egy játékban, ahol a fődíj százezer forint. A győri műjégpálya kö-
zönségkorcsolyázásra is vár mindenkit hétfőtől péntekig reggel 8-tól 14 órá-
ig, hétvégenként pedig 10–12, 15–17, valamint 18–20 óra között.

Szakadó esőben fogadta a labdarúgó
NB III 14. fordulójának városi rangadó-
ján az ETO FC Győr a Gyirmót II-t. A
találkozó esélyese a forduló előtt a ta-
bella harmadik helyén álló zöld-fehér
együttes volt, ám a papírforma a mér-
kőzésen nem érvényesült. A zöld-fe-
hérek támadtak többet, tizenegyest is
hibáztak, de a győztes találatot mégis
a remek taktikával pályára küldött
Gyirmót szerezte Kovács Zsolt révén,
a 85. percben. Az 1–0-ás vendég si-
ker után a gyirmótiak vezetőedzője,
Nagy László is elégedett volt a látot-
takkal. „Védekezésre rendezkedtünk
be, hiszen tudtuk, hogy jobb csapat
az ETO. Nekünk az volt az egyetlen
esélyünk, ha kontrázni tudunk, és ez
be is jött. Rombolni mindig könnyebb,
mint építeni, ma ezt használtuk ki.”

Magasföldi József, az ETO közép-
pályása érthetően csalódott volt a ve-
reséget követően. „Voltak lehetősége-
ink, de ezeket ma nem tudtuk gólra
váltani. A Gyirmót, kis túlzással, egy-

Gyirmóti öröm a városi derbin

a legfontosabb, hogy megfelelően felké-
szüljünk a BL elitkör Lisszaboni mérkő-
zéseire” – mondta a találkozó után Mar-
cos Angulo, a Rába ETO vezetőedzője.

„Nagyon örülünk, hogy sikerült a győ-
zelem útjára visszatalálni. Ezzel a menta-
litással lehet egy nagyon jó szezonunk,
hiszen ma mindenki maximálisan telje-
sített. Nagyon nehéz sorsolásunk van.
Megyünk az Aramishoz, majd a Dunaúj-
város következik és aztán a BL-ben kell

helytállnunk. Csúcsmeccsek sorozata
vár ránk, remélem, sikerélményekkel” –
értékelte a találkozót Dávid Richárd, az
ETO játékosa. A Győr a bajnokságban
legközelebb az Aramisszal játszik. A csa-
pat ellenfele a BL-ben az orosz Dinamo
Moszkva, a marosvásárhelyi City'us Tir-
gu Mures és házigazdaként a portugál
Sporting lesz, a november 22. és 27. kö-
zött rendezendő tornán, amelyről a cso-
portgyőztes jut a négyes döntőbe. 

szer lőtt kapura, és ezzel nyerte meg
a meccset.  Az első félidőben el kellett
volna döntenünk a mérkőzést.”

Az ETO maradt a harmadik a tabel-
lán, hátránya hat pont az éllovas Érd
mögött, a Gyirmót II a 13. helyet foglal-
ja el. A zöld-fehérek szombaton 13.30-
kor Csornára látogatnak, míg a gyirmó-
tiak a Sárvárt fogadják 11 órakor.

Futsalünneppel hangolt Lisszabonra az ETO
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Melyik edzôtermet
válasszam?
Újra itt az ősz, aki eddig a szabadban ol-
dotta meg az edzést és a sportolást, a
hideg miatt elgondolkozik, melyik stúdi-
ót, edzőtermet válassza. Ebben szeret-
nék a segítségetekre lenni kicsit. 

Először, amikor belépsz egy számod-
ra ismeretlen helyre, az első benyomás
döntő is lehet. Mennyire barátságos a
hely, szimpatikus, esetleg jó a hangulat? 

Ha ezek tetszenek, jön a második
legfontosabb: a recepció. Szerintem
egy stúdióról itt nagyon sok kiderül!
Mennyire kedvesek, segítőkészek, tény-
leg tudnak segíteni és teljes tájékozta-
tást tudnak nyújtani az érdeklődőnek.

Ha ezeken túl vagyunk, érdemes be-
menni a terembe és körbenézni! Mi az,
amire szükségem van, mit tud nekem
nyújtani ez a hely, hogy esetleg olyan
dolgokat is ki tudjak próbálni, amit ed-
dig nem. Gondolok itt a változatos car-
dio gépekre, minőségi erőgépekre, vál-
tozatos csoportos órákra vagy esetleg
a személyi edzők segítségére.

Kicsit sem elhanyagolható a tiszta-
ság és a vendégkör. Senki sem szeretne
koszos teremben edzeni, ahol szétes-
nek alatta a gépek. Így érdemes erre is

figyelni. Ha ezeknek a kritériumoknak is
megfelel, szerintem jó helyen jársz!

A recepció után vegyük szemügyre
az edzőket, hogy viselkednek a vendé-
gekkel. Nagyon jó érzés, amikor az
emberre ismeretlenül is ráköszönnek,
vagy esetleg még mosolyognak is! 

Én fél éve ezért hagytam el szülő-
városomat, Budapestet, és csatlakoz-
tam a Speedfit remek csapatához.
Pont ezt a folyamatot követtem végig
és döntöttem. Sok helyen jártam már,
dolgoztam vagy csak vendégként ed-
zettem, de ezt a komplex egységet
nem láttam még sehol.

Bátran merem mondani mindenki-
nek, aki edzőtermet keres, hogy nézzen
be hozzánk. Biztosra veszem, hogy jó
közegben, ha kell, megfelelő szakembe-
rek segítségével és remek felszereléssel
nagyobb kedve lesz a sporthoz!

Koczka Szabolcs 
személyi edző
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58 M2-ES, FÖLDSZINTI LAKÁS A BELVÁROSTÓL PÁR PERCRE! 

Fûtéskész átadás decemberben! Alacsony fenntartási költség! Nézze meg, garantáltan
beleszeret! Kiváló befektetésnek is!

Ár: 18.500.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

GYÔR-SZIGETBEN 53 m2-es, amerikai
konyhás nappali + 1 szobás, új építésû la-
kás eladó.

Ár: 16.500.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

PINNYÉDEN elsô emeleti, 74 m2-es, új
építésû lakás tárolóval, gépkocsibeálló-

val eladó. Jó elosztású, nappali + 2 szo-
bás, erkélyes lakás. CSOK igényelhetô!

Ár: 21.999.999 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

www.reag-invest  •  Gyôr, Apáca u. 18.

PINNYÉDEN új építésû sorházi lakás BOM-
BA áron! 89 m2-es, nappali + 4 szoba, sa-
ját kert. Minôségi kivitelezés! Emelt szintû

fûtéskészen kerülnek átadásra, de kulcsra-
kész befejezést is vállalunk! CSOK igényel-
hetô! 

Ár: 24.450.000 Ft
Pozsgai Éva: +36-70/866-7424

GYÔR-ADYVÁROSBAN 2. emeleti, jó ál-
lapotú, 63 m2-es panellakás eladó. 1 + 2
fél szoba, hall! 

Ár: 13.900.000 Ft
Pozsgai Éva: +36-70/866-7424


