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Szomorú tény, de igaz: továbbra
sem javul a közlekedési és parkolási
morál Győrben. A közterület-felügye-
let első féléves tapasztalatai alapján a
legtöbb kirívó parkolási szabálytalan-
ság a Belvárosban történik, de sokszor
Ady-, Nádor- és Marcalvárosban is ke-
rékbilincsel a hatóság.  „Körülbelül öt
százalékkal több esetben kellett intéz-
kednie kollégáimnak parkolási szabály-
talanságok miatt, mint az elmúlt év
azonos időszakában” – mondta Truka
István, a Közterület Felügyelet és Me-
zei Őrszolgálat vezetője és hozzátette,
súlyosabb esetekben és főleg a Belvá-
rosban vetik be a kerékbilincset, ezek
mennyisége beállt évi 1800–1900 da-
rabra. „Sajnos az a tapasztalat, hogy
se a figyelmeztetés, se a büntetés, de
még a kerékbilincs sem igazán vissza-
tartó erő az autósok számára, ebbe
beleértem a győri és persze az ide ér-
kező, esetleg külföldi sofőröket is” –
hangsúlyozta a szakember.

Győrben edzőtáborozott a ma-
gyar egyetemi coed cheerlea-
ding válogatott. Az esemény
kuriózumnak számít, hiszen ez
az első alkalom, hogy létre tud-
tak hozni egy ilyen csapatot.

A Radnóti utcai Olimpiai Sportpark
tornacsarnoka minden lehetőséget
biztosított a hazai cheerleading leg-
jobb egyetemi sportolóinak a felké-
szülésre. Miklós Mátyás, a Magyar

pest után Győr a második legna-
gyobb hazai központja a sportnak. Az
egyetemi válogatott sportolói három
felsőoktatási intézmény hallgatói kö-
zül kerültek ki. Az ELTE, a SOTE, és a
Corvinus tanulóinak nem esik nehe-
zükre együtt dolgozni, hiszen ennek
a sportágnak a sajátossága, hogy
amikor egymás ellen versenyeznek,
akkor is szurkolnak a másikért.

NEM JAVUL 
A közterület-felügyelet számára a

parkolási szabálytalanságok kiszűré-
se mellett kiemelt feladat az illegális
szemétlerakás szankcionálása. Az ön-
kormányzat kezdeményezésére „hul-
ladékkommandó” teljesít szolgálatot
egész évben, több hatóság szakem-
berei közösen járják a várost, hogy le-
hetőleg tetten érjék, figyelmeztessék
és büntessék a tilosban szemetelő-
ket. „Az illegális hulladéklerakás terü-
letén sincs sok javulás, augusztus vé-
géig több eljárást indítottunk, mint
tavaly” – panaszolta Truka István. „A
szelektív szigeteket nagyon sokan
nem rendeltetésszerűen használják,
és az út szélére kirakott építési hulla-
dékot is sokat találunk” – mondta az
intézményvezető. „Nehéz addig ko-
moly eredményeket elérni, amíg
nem történik meg szemléletváltozás
széles körben” – zárta a közterület-
felügyelet első embere a Győr+ Hír-
adóban.
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a parkolási morál

A sportolók jól kialakított koreográ-
fiával a fejükben távoztak Győrből, a
feladat pedig „csupán” annyi, hogy jól
begyakorolják az októberi versenyig.
Egyébként városunkban idén is lesznek
sporteseményei a szövetségnek. Októ-
ber 27-én Ikrényben, december 2-án
pedig Győrszentivánon varázsolnak
majd el minket táncaikkal, emeléseik-
kel, koreográfiáikkal a sportolók. 

Cheer Szövetség főtitkára elmondta,
feszített és komoly munkára készül-
tek a pár napban, hiszen a világbaj-
nokságig már csupán pár hónap van
hátra. Ez lesz az első alkalom, hogy
magyar egyetemi csapat indulhat
ilyen versenyen, amely idén, október
5-én és 6-án lesz Lengyelországban.

Városunkban rendszeresek az
ilyen típusú versenyek, hiszen Buda-

VILÁGBAJNOKSÁGRA készülnek a cheerleaderek

Házasságkötésetek
alkalmából
sok boldogságot

kívánunk!

Anett
és Zoli!

Gyôr+ Média csapata



32018. augusztus 31.

Időben beszerzett mindent az isko-
lakezdésre Wappel Katalin, akinek hét -
éves kisfia, Bálint kezdi meg az általá-
nos iskolát. A tanító néni májusban
részletes listát adott, miket kell besze-
rezni a becsengetésre. Katalinnak
egyébként még nincs rutinja, másik
gyermeke nemrég múlt másfél éves,
így kezdőként vetette bele magát a vá-
sárlásba. „Bálintot otthon hagytam,
persze azért megkérdeztem, van-e va-
lamilyen kérése” – kezdte a fiatal anyu-
ka. „Csak a táskáját és tolltartóját vá-
lasztotta ő ki, ezek Star Wars-osok let-
tek, de semmi egyéb kívánsága nem
volt, ezzel azért nagyon megkönnyítet-
te a dolgomat.”

Katalin nem kapkodott, először
alaposan körülnézett a „piacon”,
jegyzetelt, majd ott vásárolt, ahol a
minőséget és az árat is megfelelőnek
tartotta. „ Az iskolatáskára költöttünk
a legtöbbet. Akciósan tudtam meg-
rendelni, egy internetes játékoldal-
ról. Fontos volt, hogy gerinckímélő

legyen és csak egy kilogramm súlyú.
Ez akciósan 12 ezer forintba került.”

Ami a füzeteket és a ceruzákat il-
leti, Bálint ott sem a legújabb divat -
trendeknek megfelelőt kapta. Édes-
anyja elmesélte, hogy a beiskolázási
tájékoztatón direkt elmondták a szü-
lőknek, hogy ha sok figurás, agyondí-
szített iskolaszereket vesznek, akkor
az elvonhatja a kicsik figyelmét a ta-
nulásról. 

„Láttam, hogy itt is a divat a meg-
határozó. Mesefigurás, focicsapatos
borítókból, ceruzákból rengeteg van,
s minden drágább is. Ha én is ilyene-
ket vettem volna, 15 ezer forinttal is
megdobta volna a végösszeget. Rá -
adásul nem akartam, hogy esetleg Bá-
lint is belekerüljön egy olyan versen-
gésbe, hogy összehasonlítsák a társa-
ikkal, kinek menőbb a füzete. Tanulja-
nak inkább, s máshogy alakítsanak ki
barátságokat, ne külsőségekkel.”

A füzetek és a könyvek is csak egy
egyszerű, nejlonborítást kapnak, igaz,

a címke itt is
Star Wars-os
lett, Bálint ké-
résére. A
könyveket a
tervek sze-
rint majd kö-
zösen kötik
be.

„Egyébként a
papírboltoknak sza-
vazok bizalmat, ott se-
gítséget kaphatunk az el-
adóktól, a hipermarketekben viszont
elveszhetünk a hatalmas kínálatban.
Nekem nagyon sokat segítettek eliga-
zodni a gyurmák, színes ceruzák és a
többi kínálat gazdagságában.” 

Az anyuka kiemelte, szerencsés
helyzetben voltak, mert nekik az író-
asztal és a szék már megvolt, erre
most nem kellett fordítaniuk, sokak-
nak ezzel is kalkulálni kell.

Nem is nagyon maradt más hát-
ra, mint hogy kiderüljön, Bálint szü-

lei mennyit is
költöttek el-
sős kisgyer-
mekük beis-
kolázására:
„ N a g y o n
próbál tam

figyelni és
gazdaságosan

vásárolni. Így a
végösszeg kerekít-

ve 38 ezer forint lett,
amiben benne van a nap-

közi is. Én elégedett vagyok azzal,
amit kihoztam. Ha nem figyelek,
szerintem simán meglett volna a
65-70 ezer forint is, valljuk be, tel-
jesen feleslegesen.”

Bálintnak tehát mindene megvan
ahhoz, hogy elkezdhesse kisiskolás
életét, s reméljük, sok-sok örömét le-
li majd az új tanszerekben, na meg a
tanulásban is. Az biztos: a szülein
nem múlik a siker, ők mindent meg-
vettek és megtettek, amit lehetett.

Tervezéssel és odafigyeléssel sok pénzt spórolhatunk
Az iskolakezdés gondolata nem csak a di-
ákoknak okozhat izzasztó pillanatokat,
hanem a szülőknek is. Különösen, ami-
kor az üzletek polcai között az iskolasze-
rek áraival szembesülnek. A Győr+ Heti-
lap munkatársa egy első osztályos kisfiú
édesanyjával beszélgetett a témáról.

A figurás,
agyondíszített
iskolaszerek
elvonhatják
a figyelmet

az iskolakezdés 
A SZÜLOKNEK IS KIHÍVÁS´́ Szerző: Havassy Anna Katalin

Fotó: O. Jakócs Péter
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Ismét találkozhattunk az Agrofeed
nevével a nyárzáró támogatói között.
Ez azt jelenti, hogy a vállalat tovább-
ra is eredményesen működik. Erről
beszélgettünk Szekeres István és Csit-
kovics Tibor tulajdonosokkal. El-
mondták, hogy oroszországi befekte-
tésük kiváló döntésnek bizonyult,
maximálisan beváltja a hozzá fűzött
reményeket. Az orosz üzemben,
2018-ban már több mint 20 ezer ton-
na terméket állítanak elő és értékesí-
tenek. A vállalat tulajdonosai idén is
10 százalék körüli növekedéssel szá-
molnak a magyar és export piacokon.
Közép és hosszú távon az élelmiszer-
ipar fejlődésével kalkulálnak, amely
a gyakori nehézségek – afrikai sertés-
pestis, orosz és iráni embargó – elle-
nére is pozitívan befolyásolja az Agro-
feed tevékenységét.

A sikerhez elengedhetetlen az in-
nováció, a minőségi szemlélet és a
kockázatvállalás – vallják a cégveze-
tők. A közel tíz vállalatot magába

„Sok észrevételt kaptunk a Szent Ist-
ván úton lakóktól. Egyrészt dicsérőt, a
forgalmi sávokat elválasztó szigetek új
virágosítása miatt, másrészt viszont je-
lezték,

a növényeket öntöző locsolókocsik a
belső forgalmat elfoglalva, nehezítik a
közlekedést” – kezdte dr. Fekete Dávid
alpolgármester. A városrész önkor-
mányzati képviselője hozzátette, a
probléma megoldódott, hiszen a Szent
István úton is kiépült az automata ön-
tözőrendszer, amely átveszi a locsoló-
kocsik szerepét. Ezen a helyszínen
egyébként egy csepegtetős rendszert
telepítettek a szakemberek, amely
programozottan, a lehető legideálisab-
ban táplálja vízzel a növényeket.

A képviselő minderről a Mosoni-
Duna partján, a Kossuth és Jedlik híd
közötti területen beszélt, ahol koráb-

– sikeres befektetés
foglaló cégcsoport több mint 500
főt foglalkoztat, éves árbevétele kö-
zel 40 milliárd forint. A tulajdono-
sok megerősítették, hogy a város
továbbra is számíthat a cég támoga-
tására. Az Agrofeed a jövőben is se-

gíteni fogja a Győri Filharmonikus
Zenekart és a Vaskakas Bábszínhá-
zat, a következő szezonban is szpon-
zorálja a győri férfi kézilabdát és ko-
sárlabdát, és a labdarúgás mögül
sem vonulnak ki.

Az Agrofeed Kft. az európai takar-
mányipar egyik jelentős premix- és ta-
karmánykiegészítő gyártója, amely ter-
mékeit Magyarországon túl, a kelet-
európai, közel-keleti és észak-afrikai
piac húsz országába értékesíti. (x)

JÓL VIZSGÁZNAK
az öntözorendszerek

zöld maradjon a környezet, nélkülöz-
hetetlen a programozott locsolás. 

Azt már Nagy Csaba, az öntöző-
rendszereket üzemeltető Győr-Szol
Zrt. kommunikációs menedzsere tet-
te hozzá, hogy a területen éjjel kap-
csolnak be a locsolófejek, mert ekkor
sokkal hatékonyabban hasznosítják a
növények a vizet, a tűző nap miatt

Éjjel kapcsolnak be 
a locsolófejek

sem égnek ki, napközben pedig za-
vartalanul használhatóak a sétányok.

Eddig is több helyen épült ki öntö-
zőrendszer, de a fejlesztést tovább
folytatja az önkormányzat. Hasonló
technika kerül az Új Bácsai út középső
körforgalmába, Adyvárosban a tópart
mellé és a Barátság Sportparkba, jö-
vőre pedig további helyszínekre is.

ban Radnóti Ákos városüzemelteté-
sért felelős alpolgármester a telepíté-
si programot jelentette be. Itt már
egy hónapja üzemel az automata
rendszer, és ellát 5.700 négyzetmé-
tert. A partszakaszok felújítása után
hangulatos sétányokat alakítottak ki
a folyók körül. Ahhoz, hogy még a for-
ró, csapadékmentes időszakokban is

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter
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Újabb automata öntözőrend-
szert építettek ki a Belvárosban,
ezúttal a Szent István úton. 
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Mint ismeretes, a Lloyd-palotát az állam vásárolta meg ma-
gántulajdonosától, és a Szent Mór Bencés Perjelség tulajdoná-
ba adta. Az elmúlt fél évben kisebb átalakítások történtek az
épület első és második emeletén, hogy iskolaként használhas-
sák. Gipszkarton-áthelyezés, padlóburkolat-csere, valamint az
iskolabútorok, berendezések beszerzése volt a feladat – tájé-
koztatott Sárai-Szabó Kelemen perjel.

Elmondta, a megnövekedett diáklétszám miatt már szüksé-
gessé vált a gimnázium bővítése. A Lloyd-palota pedig alkalmas
lett az iskola különböző funkcióinak betöltésére. Kilenc tanter-
met alakítottak ki, öt nagyobbat, és négy kisebbet, amelyek a
csoportbontásos oktatásra használhatóak.  

A tervek szerint az épület tetőterében a kórus gyakorlóter-
me és egyes gyűjtemények kaphatnak majd helyet, az épület
földszintjén működő vendéglátóhelyek pedig megmaradnak. 

A tulajdonszerzés jóvoltából 580 diák kezdheti meg az új tan-
évet, egy osztállyal több, mint egy évvel korábban. „Így már a
régi épületben is kényelmesebben elférünk, nem kell a pincé-
ben és a padláson tanítani” – mondta Kelemen atya.

Februárban adtunk hírt arról, hogy a bencés perjelség
tulajdonába került a Széchenyi téren álló Lloyd-palota,
amely a gimnázium bővítését szolgálta. Az ünnepélyes
átadásra, az épület megáldására lapunk megjelenésé-
nek napján, pénteken délben kerül sor, hétfőn pedig
már birtokba is vehetik a diákok az új tantermeket.

Kezdodik a tanév
a Lloydban is

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor
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Kormányzati döntés után je-
lentős beruházás kezdődött a
marcalvárosi  iskolában.

Ez a beruházás közel 370 millió
forint összegű fejlesztést jelent Mar-
calváros számára. A beruházás leg-
nagyobb része energia- és fűtéskor-
szerűsítés, de megújul az iskola vil-

lamossági hálózata is. A leglátványo-
sabb része a munkának az iskola kül-
ső hőszigetelést követő újrafestése
lesz. A nagy hagyományokkal ren-
delkező intézmény az egészségügyi

és szociális terület számára képez
szakmai utánpótlást. Gyakorlatori-
entált képzés folyik az iskolában és
a szakmában elismert tanárok oktat-
ják a fiatalokat.

Marcalvárosban nemrégiben szá-
mos panelház újult meg a kormány-
zat és a győri önkormányzat összefo-
gásában. Az országban kivételes mó-
don, Borkai Zsolt polgármester javas-
latára az önkormányzat jelentős for-
rást adott a panelprogramban részt
vevő lakóközösségek számára a felújí-
táshoz. Kara Ákos, Marcalváros or-
szággyűlési képviselője lapunknak
azt mondta: „fontos célomnak tartot-
tam az iskola felújítását, ami most
megvalósul, hiszen nagyon értékes
munka zajlik az iskolában. Ugyanígy
fontosnak tartom, hogy az egészség-
ügyben dolgozó ápolók számára eb-
ben a ciklusban is tudjunk további
béremelést biztosítani. Azért dolgo-
zunk, hogy ez az országgyűlési ciklus
második felében megvalósuljon.” 

A képviselő arra is emlékeztetett,
hogy nemrég adták át az egészség-
ügyi dolgozók által használt kívülről
megújított nővérszállót Adyváros-
ban, amelyet belülről is felújítanak.

A Szent-Györgyi-iskola felújítása
jövő tavaszig tart. A munkavégzések
alatt kérik az ott lakók türelmét és
megértését.

A felújítás után így néz majd ki a marcalvárosi Szent-Györgyi-iskola.

Szent-Györgyi-iskola

MEGÚJUL 
a marcalvárosi

Szerző: Koloszár Tamás



A kamara MINDENKIÉ!
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Szeretne élőben is találkozni dr. Kürti Sándor,
Széchenyi-díjas üzletemberrel, a Kürt Zrt. elnö-
kével és Szalay Ádám kommunikációs szakértő
és üzleti trénerrel, a TV2 egykori Naplójának
főszerkesztő-riporterével?

Akkor már most írja be a szeptember 19-i
dátumot, és a 17 órai kezdést a naptárba!

Helyszín: Flesch Károly Kulturális Központ
(Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc utca 14.)

A szervező Győr-Moson-
Sopron Megyei Keres-

kedelmi és Iparkama-
ra Mosonmagyar -
óvári Térség elnöke,
Pénzes  Lász ló
e lmondta, az elő-

adók neve már önma-
gában is garancia a siker-

re, de a témák összességé-
ben egy olyan átfogó információs csomagot ad-
nak, amelyért bármely vállalkozó és/vagy veze-
tő biztosan sok pénzt fizetne egy oktatáson
vagy konferencián. A kamara mindezt most
elérhető áron kínálja a vállalkozóknak.

Célunk, hogy elősegítsük a vezetők még
sikeresebb jövőbeni helytállását.

Kinek ajánljuk a részvételt?
– Vezetőknek, akik szeretnék jobban meg-

érteni a hosszú távú siker összetevőit.
– Munkatársaknak, akik szeretnék meg-

őrizni jelenlegi sikereiket, de szeretnék
azt továbbfejleszteni.

– Mindazok számára, akik tisztában vannak
vele, hogy mennyi mindent nem taníta-
nak meg az iskolákban.

Ne feledje: a gyakorlatias példák azonnali
versenyelőnyt jelenthetnek – és a versenytársak
valószínűleg ott lesznek!

Szeretettel várjuk Önt is!
Számítunk részvételére!

Bővebb információ és részvételi 
feltételek a www.gymskik.hu oldalon.

@gymskik                          #gymskik

VEZETOKnek

www.gymskik.hu

Tanulj a nagyoktól!

VEZETOKtol´́
´́
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Pénzes László

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

Ahogy arról lapunkban már
többször is beszámoltunk, a
Modern Városok Program kere-
tében teljesen megújul a szín-
ház épülete és a II. János Pál tér
is. Borkai Zsolt polgármester
még 2017 decemberében, a
színház és a Győri Balett össze-
vont társulati ülésén jelentette
be, hogy a teátrum a felújítás
idejére az Olimpiai Sportpark-
ba költözik. Fontos rögzíteni,
hogy bár a rekonstrukció előké-
szítése már megkezdődött, s a
téren az előzetes régészeti
munkák miatt több helyen fel-
bontották a burkolatot, az idei
évadot nem érinti a helyszínvál-
tozás! A munkálatok ellenére
az épület továbbra is megköze-
líthető a II. János Pál tér felől.

Ahogy azt Forgács Péter
színházigazgató és Kiss János, a
Győri Balett vezetője az előző
évad zárásakor jelezte, az emb-
lematikus épület 2018 októbe-
rében ünnepli negyvenedik év-
fordulóját. A jubileum előtt tisz-
telegve a színház meghirdette

Nyitva a színházépület, hétfotol újra bérletvásár!´́ ´́

Klasszikus évadát. A színház-
igazgató a műsortervet is-
mertetve kiemelte, a
kulturális intézmény
1978. október 31-én
Illyés Gyula Fáklya-
láng című darabjával
nyitotta meg kapuit
a nagyközönség
előtt, ezért a jubileu-
mi évadban ismert
klasszikusokat tűznek
műsorra, és két ősbemuta-
tóra is készülnek. Olyan dara-
bokat láthat a nagyközönség,
mint a Különös házasság, a Si-
rály, Figaro házassága, vagy épp
az Egerek és emberek. (Az évad
bemutatóiról részletes informá-
ciók a gyoriszinhaz.hu és a gyo-
ribalett.hu honlapokon.)

A bérletárusítás a nyári szü-
netet követően szeptember 3-
án újraindul a színház szervezé-
si osztályán, amely a téren lát-
ható munkálatok ellenére a
megszokott rendben tart nyit-
va, a főbejárat felől megközelít-
hető, ahogy az évad valameny-

nyi
előadá-

sa is az épületben látható majd.
A későbbiekben – a felújítás
idejére – a színház és a balett
társulata az Olimpiai Sportpark-
ba költözik, a győri sportélet
egyik legmodernebb centru-
mában vendégeskednek majd.
Mindez azt jelenti, hogy a fel-
újítás alatt sem kell nélkülöz-
nünk az előadásokat, csak ide-
iglenesen a helyszín fog változ-
ni. A Klasszikus évadot azon-
ban még a „klasszikus helyszí-
nen” rendezik.

Két
ôsbemutatóra is 

készülnek
még ebben az

épületben

Klasszikus évad,
Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

klasszikus helyszínen

Habár a felújítás előkészületei már megkezdődtek, a 2018–19-es évad összes
előadását a Győri Nemzeti Színház épületében élvezheti a közönség.
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A családi legendárium szerint,
amikor több mint húsz évvel ezelőtt
a pincészetet alapító idősebb Pécsin-
ger János fiával a Báródombon szán-
kózott, megígérte a kis Jánoskának,
hogy házat épít neki a területre. A fiú
felnőtt, a ház is megépült, de a lakó-
házat időközben tovább álmodta a
család: ma már a szőlőlevek mellett
reduktív és hordós érlelésű borok is
készülnek a Győrújbarát határában
húzódó feldolgozóüzemben.

A ma már nagypapa Pécsinger Já-
nos lédig bor kategóriában több mint
két évtizeden át foglalkozott szőlészet-
tel, aztán átadta a stafétát, mostanra

a város új bora

főként fia neve és tevékenysége fém-
jelzi a borászatot. 2015-ben mutatko-
zott be az új arculattal a család, ekkor-
ra épült meg a formájában is különle-
ges üzem, s ebben az évben készült el
az első Csibész cuvée is. Úgy hírlik, a
vidéken és Pécsingeréknél is zászlós-
hajónak számító olaszrizlingen kívül pi-
not blanc, királyleányka és cserszegi
fűszeres házasítása adja a csibészsé-
get, ami egyébként az összes unokára-
jellemző. A bor névadásának történe-
te is erről árulkodik, de hogy ezt el tud-
juk mesélni, kicsit messzebbről kell
kezdenünk.

Az idősebb Pécsinger János egyke
gyermekként nőtt fel, mindig testvé-
rekre vágyott, így neki két lánya után
érkezett fia, János. A gyerekeinek min-
dig azt mondogatta, minden támoga-
tást megad, hozza-viszi, kényezteti az
unokákat, csak mindhármuknál le-
gyen több gyerek. Nem kevesebb,
mint minimum tíz unokát álmodott,
eddig hétnél tartanak a gyerekek, akik
mindegyike aktívan szerepet vállal a
borászat működésében, fejlődésében
a házastársakkal együtt. Történt egy-

szer, hogy ifjabb Pécsinger Jánoséknál
gyűltek össze ötletelni a sógornők – az
új cuvée-t kellett elnevezni. Éppen ab-
ban az időben ikrek születtek a háznál,
így az édesapa őket felügyelte, s köz-
ben regulázta őket: ne legyetek ilyen
kis csibészek! A sógornők felfigyeltek
az intelemre, így lett a cuvée elneve-
zése a Csibész.

Az év leghúzósabb időszakában,
szüret közben jártunk Pécsingeréknél,
akik azt is elmesélték, hogy az előzetes
várakozások szerint az évjárat lehető-
vé teszi, hogy 2018-as Csibész is szép
tétel lehessen, amelynek időközben
megszületett a nagytestvére is, a vö-
rös. A merlot-cabernet házasításnak a
hétvégi, XI. Győri Bornapokon volt a
premierje. Bő három héttel kezdődött
előbb idén a szüret, az Irsai Olivér már
a pincében erjed, s úgy tűnik, az olasz-
rizling is hamarosan erre a sorsra jut a
többiekkel. Csúcstermés várható mi-
nőségben és mennyiségben is, olyan
kegyes volt ugyanis idén az ég, hogy
nem volt korai fagy, nem hullott jég, s
a csapadék is akkor érkezett, amikor a
szőlő kívánta.

A Pécsinger család jelenleg mintegy
75 hektáron gazdálkodik, hamarosan a
bio jelző is hozzákapcsolódhat a nevük-
höz, s még számos perspektívát látnak
a szőlőmag-feldolgozástól a törköly
hasznosításáig, de azt mondják, nem
erőltetett menetben szeretnének fej-
lődni, sokkal inkább szépen.

Talán majd az unokák, vetjük fel,
mire rögtön érkezik az egyöntetű vá-
lasz: a gyerekeknek valahonnan örö-
kölniük kellett a csibészséget, mond-
juk úgy, a csapat elég nyughatatlan.

Ez a tenni vágyás az, ami miatt csat-
lakoztak a PH-érték elnevezésű kezde-
ményezéshez is, amelynek a Pannon-
halmi borvidék újrapozicionálása áll a
zászlaján. Hat borász fogott össze, mind-
annyian felismerték, hogy a jó bornak is
kell cégér. Egy győri marketingcég segíti
ezt a vállalkozást, melynek első kézzel-
fogható terméke egy közös bor. Egy kó-
dex alapján –

mely az összetevőket tartalmazza –,
minden borász elkészítette a saját PH-
értékét rajnai rizling alappal. A Pécsin-
ger család szerint házon belül csak ez
konkurálhat a Csibésszel, de hogy ki ke-
rül ki győztesen, azt mindenkinek ma-
gának kell eldöntenie...

A pannonhalmi Csibész cu-
vée savgerincét az olaszriz-
ling adja, amit aztán más
fehérekkel illatosítottak,
vagyis csibészesítettek Pé-
csingerék. Ez lett Győr vá-
ros bora, amit a hétvégén
választottak meg a Borna-
pok keretében, s amely
egy évig viselheti a kitünte-
tő címet.

Családi legendák és szakértelem

CSIBÉSZES Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: O. Jakócs Péter

Csúcstermés várható 
minôségben 

és mennyiségben is



8 2018. augusztus 31.

NYÁRZÁRÓ
borfesztivál
Fotó: O. Jakócs Péter. Marcali Gábor
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UTCÁNK
BELVÁROS – 10. rész

Sarló köz (9021)
A Belváros hangulatos közei, utcácskái

közt az egyik legszebb. Nevét sarló alakjá-
ról kaphatta, igen találóan, hiszen a Ka-
zinczy utcát, az Aradi vértanúk útjával egy
sarlóhoz hasonlító ívben köti össze. A köz-
ben található magas tűzfalakkal összehajló,
fél nyeregtetős, féloromzatú házak, közép-
kori időkből való eredetet jeleznek.

Schwarzenberg utca (9022)
Adolf Schwarzenberg (1547–1600) had-

vezér, a város török uralomtól való megsza-
badításának, Pálffy Miklós mellett a másik
legfontosabb alakja, akik Győr várát vissza-
foglalták. Az utca szerencsés, talán megfon-
tolt módon folytatása a Pálffy Miklósról el-
nevezett utcának, 1991-től.

Schweidel utca (9022)
Schweidel József (1796–1849) hon-

véd tábornok, a tizenhárom aradi vérta-
nú egyike. Az 1820-as várfalak bontása
után alakult csak ki ez a közterület, s az
egyetlen olyan belvárosi utca, amelyiket
valamelyik vértanúról neveztek el. A töb-
bi 12 vértanúról elnevezett közterület
más városrészekben található.

Stelczer Lajos utca (9022)
Stelczer Lajos (1914–1945) az antifasisz-

ta ellenállási mozgalom győri szervezője és
vértanúja. Egyik létrehozója volt 1944-ben
a József Attila Körnek. A nyilas bíróság íté-
lete alapján 1945-ben, Sopronkőhidán ki-
végezték. A róla elnevezett utca elején, a
2. számú épületen emléktábla is van.

Széchenyi tér (9022)
Széchenyi István (1791–1860) a legna-

gyobb magyarként számon tartott politi-
kus, író, közgazdász, a Batthyány-kor-
mány közlekedési minisztere. Nevéhez
fűződik a modern Magyarország megva-
lósítása, többek között a Magyar Tudo-
mányos Akadémia megalapítása, és a
közlekedés, sport, külpolitika, állatte-
nyésztés reformjai. Buda és Pest egyesí-
tését is ő vetette fel, mint ahogy a Lánc -
híd megépítése is az ő nevéhez fűződik,
csakúgy, mint a Duna-szabályozás vagy a
vasútfejlesztés. A téren kívül, amit halála
évében nevezett el a győri közgyűlés,
egyetem és híd is viseli nevét.

Czvikovszky Tamás

2018. augusztus 31.

A négy nap alatt rengetegen látogattak ki a XI.
Győri Bornapok – Bor-, Borlovag és Gasztronó-
miai Fesztiválra, ahol 61 borász kínálta a legfi-
nomabb borait. A Széchenyi és a Dunakapu té-
ren is hangulatos koncertek adtak hátteret a
beszélgetésekhez. A hagyományok szerint a
Bornapok keretében tartja az önkormányzat a
Nyárzárót, idén az amerikai világsztár, Kelis lé-
pett fel a Városház téren, előtte pedig megle-
petésként a magyar rockabilly zenekar, a
Mystery Gang adott koncertet. A Nyárzáróra
látványos tűzijáték tette fel a koronát.
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Az 1. Győri Filmnapok egyik helyszíne lesz a
Belváros népszerű vetítőterme, a Rómer Ház-
ban. Itt premier előtt kerül vászonra az augusz-
tus elején Locarnóban bemutatkozó Ruben
Brandt, a gyűjtő, amely a legújabb magyar ani-
mációs sikerfilmnek ígérkezik. Az akciódús törté-
netben Ruben Brandt és profi csapata óriási rab-
lássorozatot hajtanak végre: a világ leghíresebb
múzeumaiból csennek el felbecsülhetetlen érté-
kű festményeket. A filmben feltűnő alkotásokból
kamarakiállítás is látható lesz a Rómerben a fesz-
tivál ideje alatt. Ugyancsak a házban láthatja elő-
ször Győrben a közönség Révész Bálint Nagyi
Projekt című filmjét, amely három fiatal és nagy-
mamáik kapcsolatát állítja a középpontba. 

A fiatal győri filmesek produkciói sem ma-
radhatnak ki a repertoárból: Emil Goodmann,
Maddox, és Menzkie alkotásaiból láthat ízelítőt
a közönség személyes történetekkel kiegészít-
ve. A fesztivál a legkisebbeknek is kínál progra-
mot szeptember 9-én, vasárnap. A Rómer Ház-
ban diafilmeket vetítenek majd magyar és né-
met meséléssel. Ezenkívül látható lesz a Len-
gemesék, amely Berg Judit klasszikus történe-
teinek megfilmesítése.

A filmnapokon nyílik meg a Szent László Láto-
gatóközpont új vetítőterme a Frigyládánál, ahol
a klasszikus magyar filmek találnak majd otthon-
ra. A fesztivál díszvendége Jean-Marc Barr fran-
cia filmcsillag lesz, aki a Nagy kékség című film
kapcsán érkezik szeptember 9-én 16 órakor.

Az említett helyszínen olyan érdekességek
is bekerültek a programba, mint az 1918-as, di-

Idén első alkalommal rendezik
meg városunkban a Győri Filmna-
pok elnevezésű ingyenes program-
sorozatot. A mozgókép szerelmese-
it igazi csemegékkel, kultfilmekkel
és koncertekkel kényeztetik majd
a szervezők.

gitálisan felújított Aranyember Korda Sándor ren-
dezésében, amelyhez a korhű zenei aláfestést a
népszerű Hoppáré zenekar szolgáltatja élőben,
szeptember 6-án 19 órától, az ünnepélyes meg-
nyitó után. 

A kultalkotások és mozicsemegék mellett ter-
mészetfilmek is vászonra kerülnek majd a Szent
László Látogatóközpont terében. Szeptember 7-
én a Vad Balaton, 9-én pedig a Gemenc, az árte-
rek világa című alkotást tekinthetjük meg. (x)

1. Gyori Filmnapok´́

PROGRAMOK a Rómer Házban 
és a Szent László Látogatóközpontban
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Plattenbörse im Rómer-Haus
(Teleki u. 21.) am 2. September von

10-16 Uhr. Hier besteht Möglichkeit
zum Kaufen, Verkaufen und Tau -

schen von LPs, CDs, DVDs und
Musikkassetten.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

„Kauf Lokales, Kauf Kisalfölder” – Markt am 9. August von
9-15 Uhr auf dem Dunakapu-Platz, dies in Verbindung mit dem

XVI. Euroregionalen Brotfestival und dem Treffen der
Handwerkskünstler.

Tag der Szentiváner Weinle-
se am 8. September im Molnár

Vid Bertalan Kulturzentrum. Ein
Kochwettbewerb, ein Umzug zur
Weinlese und Stargäste färben

das Programm des Tages zur
Weinlese.

Die Mórer Besucher sind am 8. September um 15
Uhr zur Szabadhegyer Weinlese eingeladen. Auf der
Veranstaltung treten die Künstlergruppen des Bil-
dungshauses auf, Stargast der Weinlese-Feier ist die
„Esti Egyenleg”.

Der aus Bedford, Texas eintreffen-
de St.Michael Chor der Katholi -
schen Kirche gibt am 3. September
um 16 Uhr in der Győrer Basilika
ein Konzert.

Diafilme für Kinder
werden mit deutschspra-

chigem Geschichtener-
zähler am 9-ten Septem-
ber ab 15.00 Uhr in Ró-

mer Ház (Teleki Str. 21.)
projiziert.



Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet (Baross Gábor út 21., 96/311-771, 336-817,
gyor@tourinform.hu). A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!
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!
Nyílt nap:

szept. 8.
!

Két sors egy cipő címmel nyílik Benda Iván fotog-
ráfus kiállítása szeptember 7-én 17 órakor a Kis-
faludy Károly Könyvtár rendezvénytermében
(Baross út 4.). A tárlat október 3-ig látogatható,
hétköznapokon 13–16 óráig.

A 10. Győri Lemezbörzét rendezik
meg a Rómer Házban (Teleki u. 21.)
szeptember 2-án 10–16 óráig. Le-
hetőség lesz LP-k, CD-k, DVD-k és
MC-k adás-vételére, cseréjére.

Szeptember 8-án 19 órától a három-
fogásos vacsorát követően 21 órától
Aranyosi Péter Karinthy-gyűrűs hu-
morista előadása lesz látható az Em-
pire Clubban. A humort követően a
jó hangulatról Éliás Gyula Jr. Artisjus-
és Gundel-művészeti díjas énekes
funky-koncertje gondoskodik. Hely-
foglalás: www.empireclub.hu.

A XXXIII. Szentiváni Szüreti Napot szeptember 8-án tartják a
Molnár Vid Bertalan Művelődési Központban. Főzőverseny,
szüreti felvonulás és sztárfellépők szerepelnek a programban.

A vad Dolomitok cím-
mel Szabó Béla fotó-
művész vetített képes
előadásán vehetnek
részt az érdeklődők
szeptember 5-én 17
órakor a Kisfaludy Ká-
roly Könyvtár rendez-
vénytermében (Baross
G. út 4.).

Immár huszadik alkalommal rendezik meg a Szabadhegyi Szü-
retet a Móra parkban szeptember 8-án 15 órakor.  A rendezvény
sztárvendége az Esti Egyenleg lesz.

Veled alszom, és veled ébredek címmel tartják
a Hangraforgó Klub következő előadását szep-
tember 7-én 17 órakor, a Dr. Kovács Pál Könyv-
tár és Közösségi Tér klubhelyiségében (Herman
O. u. 22.). A klub vendége a Napkő Projekt.

Az Évszakok című, 2015-ben készült fran-
cia–német természetfilmet vetítik szeptem-
ber 6-án 17 órakor a Dr. Kovács Pál Könyvtár
és Közösségi Tér Központi Könyvtár klubhe-
lyiségében (Herman Ottó u. 22.).

A texasi Bedfordból érkező Szent Mihály Ka-
tolikus Templomi Kórus ad koncertet a győri
bazilikában szeptember 3-án 16 órától.

A Győri Alkotók NAP -
ÓRA Egyesületének „Em-
lékeink” című kiállítása
nyílik szeptember 4-én
17 órakor a Múzeumház-
ban (Bécsi kapu tér 4.). A
tárlat szeptember 20-ig
látogatható.

A Győri Filharmonikus Ze-
nekar Kamarazenekara ad
koncertet szeptember 7-én
19 órától, a Pannonhalmi
Apátsági Múzeum és Galé-
ria belső kertjében. Vezé-
nyel Berkes Kálmán, közre-
működik Nagy Zsuzsa és Bó-
nitz Márton hegedűn.
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Szeretettel várunk minden érdeklôdôt a rendezvényre,
amely Gyôr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.  

A Szüreti Mulatság védnöke: Borkai Zsolt polgármester

Laczkovits-Takács Tímea 
önkormányzati képviselô

Szabó Jenô
önkormányzati képviselô

15.00 Szüreti felvonulás lovas kocsikkal, hintókkal,
a Téti Fúvószenekarral, a Marcal Néptánc együttes
táncosaival, zenészekkel Ménfôcsanak utcáin.
Megállók:
15.15 óra Gyôri úti Coop ABC,
15.45 óra CBA parkoló, 
16.15 óra Szent Antal-szobor 
(A felvonulás esôs idôben elmarad.) 

15.15 Mazsola és Tádé — zenés bábjáték, írta: Bálint Ágnes

16.00 Kézmûves foglalkozás Akkermann Katalin vezetésével,

Fazekasbemutató és korongozás,
a Jaurinum Történelmi Klub középkori harcmûvészeti
bemutatója,

Íjászat — Gyepû Farkasai Hagyományôrzô Egyesület,
a Bezerédj Kórus és a gyôri Obsitos Nosztalgia Dalár-
da fellép a nagyszínpadon

16.30 Videmann János kádár hordókészítési bemutatója

17.00 Marcal Néptáncegyüttes „HUSZÁROSAN” c. mûsora,
vendégfellépô a Rábca Néptáncegyüttes
kísér: Lipics Viola és zenekara 

18.00 Szabó Jenô önkormányzati képviselô köszöntôje
és elismerések átadása

18.30 Péter Szabó Szilvia — akusztik koncert 

19.45 Dóka Zsuzsa és Bôsi Szabó László
magyarnóta-énekesek mûsora és nótázás
zenél: Greznár Zoltán és zenekara 

Kísérô programok:
szôlôpréselés, mustkóstolás, népi fajátékok,
hagyományôrzô jurta, kosárfonás, íjászat,
óriáscsúszda, hajó- és vasútmodell-kiállítás

Vendéglátás:
borkóstoló, bográcsban fôtt ételek, vadpörköltek,
lángos, borkorcsolyák.

A mûsorváltoztatás jogát a rendezôk fenntartják!

Kiss János igazgató a csütörtöki
évadnyitó társulati ülésen kiemelte,
„az ünnepek évére” készülnek, hiszen
nem csak a társulat ünnepel, hanem
a két főtámogatója is. Az Audi Hunga-
ria Zrt. és a Kardirex Egészségügyi
Központ is megalakulásának 25. év-
fordulóját ünnepli. A Nemzeti Kultu-
rális Alap is 25 éves – a gálaesten a
táncművészetet a Győri Balett képvi-
seli a Művészetek Palotájában. A Győ-
ri Nemzeti Színház épületét, negyven
éve, október 31-én adták át, ez a
Győri Balett otthona is, ezt is szeret-
nék megünnepelni a felújítás előtt.

A társulat új táncosokkal erősí-
tett: Guti Gerda, Horányi Eszter, Ko-
vács Eszter, Golubkovics Gergő és
Téglás Bánk Bonifác érkezett, ők
láthatóak fotónkon is. Faludi Armil-
lát pedig igazgató-helyettesnek ne-
vezte ki Kiss János.

A társulat a munkát már augusz-
tus 21-én elkezdte, Velekei László
művészeti vezető új koreográfiájá-
val, melyet az Audi jubileumára ké-
szített és szeptember 20-án mutat-
nak be a Győri Filharmonikus Zene-
karral közösen a gyárban.

Két új bemutatót tervez a társulat
az évadban. Az egyik az I. világhábo-

kezdodött
Az ünnepek éve 

´́
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor

Negyvenedik évadát kezdte
meg a Győri Balett, melyre
számos évfordulós ünnepi
előadással és két új bemuta-
tóval is készül a társulat. 

rúnak állít emléket a tánc nyelvén,
Ángel Rodriguez spanyol koreográfus
tolmácsolásában és a Black to Say Si-
lence – Sötét, csönd címet viseli.

A második a Passage, amelyet Ve-
lekei László álmodott színpadra és az
új Nemzeti Táncszínház épületének
átadó díszelőadásán mutatnak be a
Zeneakadémiával közösen. A dara-
bot Győrben már a Győri Filharmo-
nikus Zenekar kíséretével táncolják. 

Felújítják a Forgószél, avagy a
képzelet csodája című, gyermekek-
nek szóló balettelőadást, valamint
repertoáron marad a Rómeó és Jú-
lia, a Romance, A skarlát betű, a
Bolero és az Antigoné.

Itthoni és külföldi vendégszerep-
lések is várnak a társulatra, az első
külföldi előadásuk Marokkóban
lesz, majd olasz turné következik.   

Rózsavölgyi László, a győri önkor-
mányzat oktatási, kulturális, sport és
turisztika bizottságának elnöke kö-
szöntötte a társulatot, hangsúlyozta,
a Győri Balett világszínvonalú előadá-
sainál jobb reklám nem is kell váro-
sunk hírnevének öregbítéséhez és az
Európa Kulturális Fővárosa 2023 cím
elnyeréséhez, majd az önkormány-
zat támogatásáról biztosította a tán-
cosokat. „Amit már eltáncoltál, azt
senki sem veheti el tőled” – zárta egy
Gabriel García Márquez-idézettel be-
szédét Rózsavölgyi László.

A Győri Balett táncosaival az
évadban először szeptember 8-án,
az EKF-napon, a Széchenyi téren ta-
lálkozhat a nagyközönség.
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Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor

viktornagy.netgazfroccs.hu facebook.com/gazfroccstv

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

Fotó: Pintér Dániel

Idén már tizenötödik alkalommal
rendezték meg a HunGarian Baját,
amely ezúttal is a tereprali-világkupa
része volt. Pénteken a rajtceremónia
után egy nyúlfarknyi szakasz várt az
indulókra, ezt még száraz körülmé-

nyek között teljesítették. Az éjszakai
esőzés a másnapi pályát sártengerré
változtatta, le is kellett rövidíteni 40
kilométerrel, mert járhatatlan volt az
út. Az autós mezőnyben a kétszeres
Dakar-győztes, Nani Roma diadal-

maskodott, megelőzve csapattársát,
a világkupa-éllovas Jakub Przygons-
kit, akit egy defekt is hátráltatott. A
49. születésnapját ezen a versenyen
ünneplő Vlagyimir Vasziljev lett a har-
madik. „El kell mondanom, hogy ret-
tenetesen nehéz volt a víz és a sár
miatt. Később kicsit felszáradtak az
utak, és jó kis csata alakult ki a csa-
pattársam és köztem. Örülök, hogy
újra nyerni tudtam a HunGarian Ba-
ján, újabb szép emlékkel távozom
Magyarországról” – mondta Nani Ro-
ma a célban.

Legjobb magyarként Osváth Péter
a hetedik lett. „Beázik az autó, a szél-
védő tetején folyik be a sáros víz és
azt még letakarítani sem tudjuk, hi-
szen belülről nincs ablaktörlőnk.
Négyszer is meg kellett állnunk emi-
att” – mondta Osváth. A kamionos
mezőnyben magyar győzelem szüle-
tett Kovács Miklósék révén. A side by
side kategóriában szintén egy Dakar-
győztes, Dirk von Zitzewitz örülhe-
tett a végső sikernek.

XV. HunGarian BAJA

Az autós
mezônyben a kétszeres

Dakar-gyôztes, Nani Roma
diadalmaskodott
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• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

A BIZTONSÁG MINŐSÉGE: 50%+50%-OS AKCIÓ!

•  www.securitypatent.hu  •  +36 96 512 630  •  + 36 30 6270 111  •

Ellentmondásnak tűnhet, hogy egy Bugatti, ami
a világ legerősebb utcai sportkocsija, és akár 400
km/h-val is tud száguldani, hogyan tud a kanyarok-
ban is brillírozni. A Divo névre keresztelt, a Chiron
alapjaira épített újdonság bebizonyítja, hogy lehet-
séges 1.500 lóerőt megzabolázni. A szuperautók ki-
rályának minden porcikáját átdolgozták. Javítottak
a kormányreakción, módosítottak a futóművön, vál-
tozott a spoilerezés, és a hátsó diffúzor. Összességé-
ben – többek között – a 90 kilóval növelt leszorító -
erő eléréséhez sokkal agresszívebb külsőt kapott a
kocsi. 35 kilót sikerült lefaragni a súlyából, miközben
a nyolcliteres W16-os turbómotor ugyanolyan iz-
mos. Csak a végsebességet korlátozták 380 km/h-
ra. Az egyedi első LED-lámpákról és a négy kerek ki-
pufogóról azonnal felismerhető, 40 példányban ké-
szülő nóvum minden darabja elkelt – az 1,6 milliárd
forintos (!) árcédula ellenére.

Ezüstnyíl

Kanyarvadász Bugatti

Az Audi minden kategóriában indít elektromos autót. Sokszor
a szériakocsik alapjaira építve (a nagyközönségnek), de a szu-
persport kategóriában – miután az R8 e-tron nem lett átütő siker
– extravagáns ruhába bújtatva, a gyűjtőknek. A shooting brake –
azaz háromajtós sportkombi – formát vették elő, így inkább hasz-
nálható, túraautós ízesítést adtak a modellnek. 470 literes a cso-
magtere, hiába hajtja három motor. Mivel ezek elektromotorok
(elöl 1 db 204 lóerős, hátul 2 db 306 lóerős), ezért nem foglalnak
sok helyet. Mégis az összteljesítményük alsó hangon 680 lóerő,
vagy rövid ideig akár 775 lóerő is lehet. Így 2 mp a 0–100-as
sprint! Az energiát, a jövőben remélhetőleg elérhető, szilárd elekt-
rolitos akku adja. Ez ugyan nem, de a belső kialakítás valóságos.
A vezető alapesetben középen ül, és egyedül, minden autonóm
segéd nélkül irányítja a kocsit. Ha viszont utasát is felveszi, a teljes
vezetői hely balra tolható, így a klasszikus belső kialakítás lép élet-
be. Ugyan ez csak egy tanulmányautó, de egyes részletei biztosan
megjelennek a márka újabb termékein…

Audi 
Pebble
Beach 
2018

HÍREK

A kaliforniai, világhíres Pebble Beach
Concours d'Elegance autós összejövetelen
a Mercedes, a versenyautós múltja előtt
tisztelegve, mutatta be az EQ Silver Arrow
modellt. A tehetős közönség számára –
akik jellemzően oldtimer autókat gyűjte-
nek – a németek az 1937-ben Európa-baj-
nokságot nyert W125 modellnek állítottak
emléket, miközben az „ezüstnyíl” elneve-
zés a W25 típushoz fűződik igazán. Utóbbi
járgány eredetileg fehér színű volt, de mi-
vel egy kilóval túllépték a megengedett

750 kilogrammos súlylimitet, ezért a festé-
ket lekaparták róla. Azóta ez lett a Merce-
des versenyautók védjegye. A szivar formá-
jú karbon karosszéria ennél a modern vál-
tozatnál persze ezüstre fényezett, és a cá-
pauszony, illetve az aktív aerodinamikai
elemek, a diffúzor a mai kor fejlesztései. A
tervezők 750 villamos hajtással előállított
lóerőt és 80 kWh-nyi akkumulátort álmod-
tak a csodaautóba. Továbbá a pilótafülke
óriási LCD-kijelzője akár szellemautót is
tud vetíteni a sofőr elé a versenypályára.
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HÍREK

Az Audi Q3 második generációjának
első modellje kedden gördült le a gyártó-
sorról az Audi Hungariánál: az első győri
prémium kompakt városi terepjáró tur-
bókék színben készült el. Az Audi négy
motorizáltsági változatban szállítja az új
Q3-at, három benzines és egy dízel ver-
zióban, kombinálva elsőkerék- vagy
quattro-meghajtással.

„Közel minden harmadik kiszállított
Audi városi terepjáró. A Q-modell gyár-
tása a magyarországi gyártó telephely
számára nagy elismerés, mely erősíti
az Audi Hungaria versenyképességét

és biztosítja a vállalat hosszú távú sike-
rét” – mondta Achim Heinfling, az Au-
di Hungaria Zrt. igazgatóságának elnö-
ke. „Büszke vagyok a munkatársainkra,
akik a modell iránti elhivatottságukkal
és sokéves szakmai tapasztalatukkal
kísérték végig az Audi Q3 gyártásfelfu-
tását” – tette hozzá.

Az új, sportos, második generációs
Audi Q3 gyártásához egy 80 ezer négy-
zetméteres, új karosszériaüzem léte-
sült, ahova hétszáz új robotot telepítet-
tek. Az Audi Q3 az ötödik győri modell.
A SUV az Audi A3 Limousine-nal és

Az új Q3-as
három benzines és egy dízel
verzióban, kombinálva elsô-
kerék- vagy quattro-hajtással

érkezik

AZ ELSO GYORI SUV: 
megkezdodött az Audi Q3 gyártása´́

´́

Cabriolet-val, valamint az Audi TT Cou-
pé-val és Roadsterrel közös gyártóso-
ron készül, így Győr rendelkezik az
egyik legrugalmasabb szereldei gyártó-
szalaggal az Audi-Konszernen belül.

´́
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Mesekönyv,
amit minden

kisgyereknek
érdemes elolvasni vagy felolvasni.

Elorendelheto
ingyenes kiszállítással

augusztus elejére
a www.drdezsi.hu

webáruházban.

Az elorendelok között 10 db
eredeti, színes ara papagáj

tollat sorsolunk ki, amelyet
a könyvvel együtt küldünk.

Kövesd a két ara papagáj életét a facebookon is a gerzson és panka kalandjai oldalon!

Szeptembertol kapható
a könyvesboltokban.

Ára: 3990 Ft

Dézsi
Gerzson

Dézsi
Panka

Keménytáblás
borító, 

64 színes
oldal:
A könyv

az állatok
szeretetérol´́

´́ ´́

´́ ´́´́

Tarsoly Beke Tamás gimnazista kora óta írja verseit, 2005-ben je-
lent meg első önálló kötete, Szeretet, szerelem, imádság címmel.
Több antológiában, CD-n, nyomtatásban, a neten  jelentek meg írá-
sai. Bevallása szerint több mint 650 verset írt. Három éve a veszp-
rémi Elekes Pictures forgatott filmet Tamással a versei nyomán. A
Perihelion című alkotással sikeresen pályáztak több versenyen is
az alkotók, amely a legnagyobb médiamegosztón látható. 

Tamás egyébként részt vállal az Önkéntes Nagyi Szolgálat mun-
kájában, mivel saját gyermeke nincs, szívesen foglalkozik a kicsikkel,
elsősorban mesét, verset olvas nekik. Aztán nem olyan régen egy
ismerőse, egy lovagolni szerető, hegedülni tanuló kislány megkérte,
írjon neki egy mesét a születésnapjára. A mese megszületett, és
annyira tetszett azoknak, akik olvasták, hogy ezen felbuzdulva még
két mesét írt Tamás. Az első, a Kicsi Jankó című arra figyelmezteti a
gyerekeket, hogy ne hazudjanak a szüleiknek, a második A kis gom-

batündérről szól, és a szeretet gyógyító ere-
jéről. A születésnapi kívánság pedig a

jóság és a szeretet üzenete. 
A mesék illusztrálása bájos,

művészi, az elsőt Gyimóthy Zsu-
zsa soproni festőművész, a má-
sodikat Holics Magdolna gönyűi

festőművész, a harmadikat pedig
egy fiatal tehetséges győri lány, Lo-

sonczy Laura Anna rajzolta.  
Tamás azt mondja, az írás számára áldás

és átok is egyszerre, megtépázta az élet, de ennek ellenére pozitív
dolgokról, gondolatokról is ír. Karácsonyra jelenik meg második ver-
seskötete: Lelkemből kiszakadt sóhajok címmel. Addig is a Győri Író
Alkotók Klubjának tagjaként járja a városokat, falvakat verseivel.Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Marcali Gábor

Három mese a költotol´́ ´́

Tarsoly Beke Tamás győri költő születésnapi felkérésre
írt egy mesét, amelyet másik kettő követett. A sikerre
való tekintettel úgy gondolta, Három mese címmel könyv
formájában is elérhetővé teszi a nagyközönség számára, ma pe-
dig már országszerte kapható a könyvesboltokban.

Mindhárom írásnak
üzenete,

tanulsága van
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Nyolc éve már, hogy szembejött
vele a lehetőség és gyerekekkel kez-
dett el foglalkozni, felhagyva eszter-
gályos szakmájával, amikor is meg-
született Svihák Oszkár, Balázs bohóc
énje. „Azt vettem észre, jól tudok
hatni a gyerekekre, felkeltem a figyel-
müket, és megbíznak bennem.” A
legfogékonyabbak az 5–6–7 évesek,
ők hozzák ki a bohócból a legjobb tel-
jesítményt, az idősebbek már rafkó-
sak, a kisebbek pedig áhítattal, felté-
tel nélkül elhiszik, amit látnak. 

„A szórakoztatásra vagy ráérez az
ember, vagy hagyja abba” – vélekedik
Balázs. Hosszú évek kemény munkájá-
val építette fel magát, elsősorban Ro-
berto Benigni, Federico Fellini filmjei
és Alfonzó munkássága hatott rá, de
végignézi az összes cirkuszi produkciót
is, egyrészt szórakozásból, másrészt,
hogy azokból is tanuljon. 

A játszóházba mindenkit várnak,
„nincs életkor, súly, vagy magasság”
meghatározás, a nagymamákkal mal-
moznak, a kicsikkel énekelnek – minden-
kivel aktívan foglalkoznak. „Alapelvem,
hogy játszani kell!” – vallja Balázs bácsi.

A szülinapi bulik háromórásak, szep-
tember közepétől június közepéig álta-
lában a játszóházban zajlanak, míg a
nyári szünidőben inkább kerti partikra
hívják Svihák Oszkárt. A buli fogadalom-
tétellel kezdődik, ahol a gyerekek meg-
ígérik, hogy a legjobbat hozzák ki ma-
gukból, aztán bűvészkedés, éneklés,
táncolás, különböző játékok, és torta -
evés szerepel a programban. „Nem is
tudom, a buli végére ki fárad el jobban,
a gyerekek vagy én” – mondja Balázs.
Nagy divat egyébként a gyerekek köré-

Játszóházak, szülinapi bulik, jótékonysági fellépések főszerep-
lője Svihák Oszkár, a bohóc, alias Bors Balázs. Talán nincs is
olyan gyermek Győrben, vagy a környező településeken, aki
ne ismerné Balázs bácsit, ráadásul már a Győr+ Rádióban is
rendszeresen hallhatjuk a hangját.

ben a szülinapozás, volt olyan osztály,
ahol mind a 30 gyerek buliján ott vol-
tam, de azt is tudom, volt közöttük
olyan család, akik egész évben erre ku-
porgattak, mert nem akarták, hogy a
gyerek kilógjon a sorból” – osztja meg
tapasztalatait a bohóc.

Negyedik éve nyaranta Svihák-tábor
várja a szünidőző lurkókat, ahol a győri
játszótereket, parkokat járják végig él-
ményeket gyűjtve. Pénteken aztán a
Baross úton előadják a hét folyamán ta-
nult dalukat, a legutóbb a fiúk a Nagy
ho-ho-horgász, a lányok pedig a Vuk
rajzfilm dalával bűvölték el a sétálóutca
közönségét. A kalapozásból befolyt ösz-

szeget a Lakásotthonok Lakóiért Köz-
hasznú Alapítványnak ajánlják fel. Ba-
lázs jótékonykodásáról is ismert, gyako-
ri vendége a kórház gyermekosztá -
lyának, de a Győr környéki
óvodákban is rend-
szeresen meg-
fordul, ahol
nem tud-
nak fizet-
ni, ott in-
gyen lép
fel. „Elő-
fordul, hogy
tojást, sonkát,
egy kis falusi csomagot kapok fizetség-
ként – én annak is örülök” – mondja
Svihák Oszkár. 

Balázs tervei között szerepel, hogy
ősztől a nyugdíjasok számára is szer-
vez foglalkozásokat, könyvklubot, le-
mezhallgatást, bingót, tánctanítást,

közös játékokat a szépkorúakkal a Fo-
nódóban.  

Bors Balázs egyébként a Győr+ Rá-
dió Pöttyös klubjának egyik rendszeres

vendége. Élete decem-
berben gyökere-

sen megválto-
zik: fia szüle-
tik. Felesége
Borsné Csé-
mi Alexand-

ra, akit a gye-
rekek Svihák Zi-

ziként, vagy Színes
Szandiként ismerhetnek,

egy kis időre visszavonul, már keresik,
ki lesz alkalmas a helyettesítésére.

Balázs azt reméli, hogy minden tu-
dását és tapasztalatát fel tudja hasz-
nálni a saját gyermeke nevelésében,
amit az elmúlt nyolc évben szerzett
a svihákok között.

EGYRE BOVÜL A SVIHÁKOK TÁBORA´́

Játszani
KELL!

Decemberben
gyökeresen

megváltozik az élete

Szerző: Földvári Gabriella 
Fotó: Marcali Gábor
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A legendák sorozata ott kezdő-
dik, hogy ez bizony nem római étel,
hanem az abruzzói Appenninek
hegységből származik, méghozzá
favágók találták fel, akik faszenet ál-
lítottak elő és a tésztát is ezen főz-
ték meg. Ráadásul nem is spagetti
tésztát használtak, hanem pennét,
mivel az gyorsabban összekevere-
dett a tojással, sajttal, annak elle-
nére, hogy spagettivel finomabb. A
népszerűsége abban rejlett, hogy
könnyen eltartható alapanyagok-
ból állt, mint például az érett sajt,
ami csak tovább érett útközben, a
száraztészta és a jól olvadozó pan-
cetta, azaz szalonna. Mindezeket
hűteni sem kellett, így viszonylag
bármeddig, bárhová vihették ma-
gukkal. 

Az elméletek kiterjednek egé-
szen a II. világháborúig is, mint pél-
dául, amikor a szövetséges csapa-
tok 1944-ben felszabadították Ró-
mát, akkor a többnyire tojásport és
szalonnát hordozó katonák csupán
tésztát kértek a helyiektől, és máris
kialakult az egyszerű, gyors és fi-
nom ételvariáció.

Továbbállva, egy másik tarto-
mány változata szerint, a német
megszállás idején sok római közép-
osztálybeli család menekült vidék-

#szarkazsófi
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Carbonara feketén?

re, egészen pontosan Ciociaria tar-
tományba, ahol a tésztát tojással,
disznózsírral és pecorino sajttal ké-
szítették.

Ami számomra a legérdekesebb,
hogy a gasztronómiáért lelkesedő
társadalom egyik bibliája, az Il nu-
ovo cucchiaio d’argento című,
olasz ételek szakácskönyve szerint,
eredetileg fekete tintahallal készí-
tették, és a színéről kapta a nevét,
ami olyannyira fekete volt, mint a
kőszén. Az izgalmas pedig az, hogy
pont ennek a variációnak a nyomát
sem találjuk ma már a Pasta la Car-
bonara alatt, minden bizonnyal
azért, mert ez valóban egy egysze-
rű konyha praktikus találmánya, de
én ennek örülök, mert a tészták
aranyaként emlegetjük so-
kan a durum tésztás,
sárga krémes spa-
gettit, amit, vall-
juk be őszin-
tén, kár vol-
na egy kis
fekete szín-
nel megcif-
rázni!

Ennyi legendát és történetet ritkán hallok egy étel megszületésé-
ről, mint erről a tésztáéról. Az olaszok állandó vitában állnak az
eredetével, de a legjobb receptjében bizony megegyeztek!

Bevásárlólista: (4 személyre)
400 g spagetti tészta (durum-

lisztből, nem sok tojásos), 4
egész tojás + 4 sárgája, 20 dkg to-
kaszalonna, 20 dkg pecorino
(juhsajt), só, frissen őrölt bors 

Elkészítés
1. A tojásokat egy tálban ala-

posan kikeverjük a lereszelt sajt
felével, a borssal és egy nagy csi-
pet sóval. 2. A szalonnát felkoc-
kázzuk, és hideg serpenyőben ki-
pirítjuk a zsírját és elzárjuk alatta
a lángot. 3. A tésztát, a szalonna-
aprítás közben kifőzzük sós víz-
ben al dentére, azaz fogkemény-
re, és azonnal a szalonnás serpe-
nyőbe szedjük ki, amihez még
két evőkanál főzővizet is adunk,
majd alaposan elkeverjük. 4.
Amikor teljesen egyneművé vált
a víz és a zsiradék, hozzáöntjük,
folyamatos keverés mellett, a to-
jásos szószt, egy percig keverget-
jük és azonnal tálaljuk reszelt

sajttal, bazsalikommal a
tetején! Ez is az az

étel, amire a
vendég vár,

nem pedig
fordítva!

Trükkök,
amitől tökéletes lesz: 

Fontos a kemény, érett juhsajt,
mert ez adja a tejszín helyetti

krémességet! Egy főre mindig egy egész
tojás és egy sárgája jut. A fekete bors csak

frissen őrölt legyen, és ha be tudjuk szerezni 
a guanciale fajtát, akkor ezt használjuk. 

A szalonna alá soha ne tegyünk zsiradékot, 
és hideg serpenyőben kezdjük olvasztani! 

Amikor pedig hozzákeverjük a tojásos 
szószt, ne legyen tűzforró a tészta 

(éppen kézben tartható, 
kb. 75 fokos)!
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Több cél lebegett a Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum, a
Food Boom, a Plastr Accessory és más
kortárs, friss gondolatokkal bíró helyi
szervezet szeme előtt, amikor a város
támogatásával és a Stílusos Vidéki Ét-
termiség védnökségével megalkották a
Stílusos ART Piknik programját. Fontos
volt, hogy a rendezvény ne csak gaszt-
ronómiailag, hanem művészetileg is iz-
galmas elemekkel várja a látogatóit. A
zene, az alkotás, a nyitott párbeszéd
éppúgy jellemezte, mint a hamisítatlan
vidéki vendéglátás romantikája.

Az ország szinte minden pontjáról
érkeztek vendéglátóhelyek a rendez-
vényre. Többek között A Pult, a Babka
Budapest, a Kiskohász Vendéglő, a La
Maréda Étterem, a Palkonyha és a
Vígmolnár Csárda is két napra a Ra-

GASZTRONÓMIA ÉS 

dó-szigetre költöztette alkalmi vendég-
látóhelyét. A különlegességekre éhe-
zők éppúgy kóstolhattak balatoni hal -
ételeket, mint rendhagyó, omlós kacsa-
sültből készült párolt káposztás burge-
reket. Az italokról és a hűsítőkről is gon-
doskodtak a szervezők, így minden
adott volt az önfeledt kikapcsolódás-
hoz. Napközben kortárs alkotók mun-
káiba kaptunk bepillantást, izgalmas
workshopokon vehettünk részt, és egy
hiánypótló beszélgetésnek is helyet ad-
tak a Radó-sziget árnyas fái, a hazai di-
zájn és képzőművészet múltjáról, jele-
néről és jövő-
jéről.

Az első Stílusos ART Piknik
helyszínválasztása nemcsak
a programok és a jelen lévő
éttermek szempontjából
volt rendkívüli, hanem a
csupán pihenni, olvasni
vágyók is megtalálták a
maguk örömét. Bab-
zsákokon, raklap bú-
torokon vagy egyszerűen egy
pokrócon ülve is jó volt győrinek len-
ni az augusztus közepi hétvégén.

Ahogy ment le a nap, úgy bukkant
elő a Radó egy másik arca. A fák fény-
festése, a különleges megvilágítás iga-

zán exkluzív hangulatot adott a szi-
getnek, amelyet a napközben

elkezdett, este pedig folyta-
tott koncertek tettek még fi-
nomabbá. A Stílusos ARTJövôre is lesz

Stílusos ART Piknik

A Stílusos ART Piknik, Győr első gasztromű-
vészeti fesztiválja a kortárs zene, dizájn,
képzőművészet és az igényes gasztronómia
legemlékezetesebb nyári helyszínévé vará-
zsolta a Radó-szigetet. Az évszak legszebb
hétvégéjén rengetegen választották ezt a
fajta kikapcsolódási lehetőséget.

A stílusos vidéki 

Piknik két napján fellépett többek között
Járai Márk, Hangácsi Márton, a Hoppá-
ré és a Barabás Lőrinc Quartet is.

A kortárs művészet fellegvára után
Győr a gasztronómia fellegvára címet is
elnyerheti, hiszen a Stílusos ART Piknik
egy olyan hiánypótló gasztróművészeti
fesztivál volt, amely már az ötletelés so-
rán kívánta a folytatást, így a szervezők
ígéretet tettek rá, hogy jövőre is meg-
rendezik a programot. (x)

volt városunkMUVÉSZET FELLEGVÁRA´́
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Gyôrhöz közel minôségi, új lakások
eladók 31—73 nm-ig. Ez a lakás a 2.
emeleten található, 46 nm-es, az er-
kély mérete is 46 nm. Elosztása: nap-
pali + 1 szoba. A társasházat magas
színvonalú kivitelezés jellemzi.

Tomena Ildikó:
06-20/669-3903

Gyôr-Kismegyeren épül ez a 4 la-
kásos sorház, melyben 116 nm-es és
76 nm-es, belsô kétszintes sorházi la-
kások eladók. 116 nm-es lakás: étke-
zôs konyha + nappali + 1 szoba +
fürdô, az emeleten 3 szoba + fürdô. 

Venczel-Tóth Anita:
06-30/376-3718

Gyôr-Nádorvárosban, a Belvárostól
pár lépésre, nappali + 2 szobás, 63
nm-es, igényes, felújított, földszinti
téglalakás eladó. Közös költség
9.450 Ft, mely a felújítási alapkép-
zést is tartalmazza. 

Horváth Edina:
06-70/587-4020 

Kunszigeten, 91,2 nm-es, nappali
+ 3 szobás, külön álló ikerház eladó
500 nm telekrésszel. A ház 30-as tég-
lából épül, 15 cm hôszigeteléssel. Az
ár emelt szintû fûtéskész ár, átadás a
szerzôdést követô 9 hónap múlva.

Horváth Edina:
06-70/587-4020 

Gyôr-Ménfôcsanakon eladó ez a
43,5 nm-es, földszinti, saját kertes
lakás, 18 lakásos társasházban. El-
osztása: nappali + 1 szoba. A lakás-
hoz 1 zárt udvari gépkocsibeálló, va-
lamint saját tároló tartozik. 

Tomena Ildikó:
06-20/669-3903

Gyôrújfalun új építésû, igényes
kivitelezésû, garázsos ikerház várja la-
kóit. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 3 szoba, 91 nm-es, teraszos.
A lakáshoz 217 nm telekrész tartozik.
Az ár emelt szintû fûtéskész ár. 

Tomena Ildikó:
06-20/669-3903 

Igényes lakóparkba költözne?
Szereti a madárcsicsergést? Gyôrúj-
baráton, a Százszorszép lakóparkban
épül ez a 91 nm-es ikerház. Elosztá-
sa: 3 szoba + nappali + terasz. A
kert 665 nm-es. 

Búza Tímea:
06-70/425-5590

Nyúlon épül ez a 92 nm-es ikerház
11,25 nm-es terasszal, gépkocsibe-
állóval, 400 nm-es telken. Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 3 szoba
+ kamra + háztartási helyiség. Az ár
fûtéskész állapotra vonatkozik. 

Venczel-Tóth Anita:
06-30/376-3718

Gyôr-Pinnyéden, 6 lakásos társas-
házban eladó ez az elsô emeleti,
100 nm-es, nappali + 3 szobás la-
kás, 19 nm erkéllyel. Udvari gépko-
csibeálló: 750 E Ft. Az ár emelt
szintû fûtéskész ár. 

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Ár: 17,6 M Ft Ár: 25,8 M Ft Ár: 34,5 M Ft Ár: 26,99 M Ft 

Ár: 35,99 M Ft Ár: 25,5 M Ft 

Gyôr-Révfalu kedvelt részén, a Belvá-
ros közelében, újonnan épülô társas-
házban eladó 88 nm-es, amerikai kony-
hás nappali + 2 szobás + teraszos föld-
szinti lakás. Saját kertrész, tároló, belsô
udvari gépkocsibeálló vásárolható.

Horváth Csilla:
06-70/321-7759 Ár: 30,9 M Ft 

Téglalakás panel áron! Gyôrben, a
Mátyás tér mellett eladó 41 nm-es,
egy nagy szoba + hallos,  tég  laépítésû
lakás. Az ingatlan 2. emeleti, a felet-
te levô padlástér lehetôséget nyújt a
bôvítésre. Az ablakokat kicserélték.  

Horváth Csilla: 
06-70/321-7759 Ár: 13,3 M Ft Ár: 17,99 M Ft Ár: 27,9 M Ft 

Gyôr-Szabadhegy új lakóparkjában
eladó ez a 2. emeleti, 42 nm-es,
nappali + 1 szobás, 7 nm erkéllyel
rendelkezô lakás. Az ár emelt szintû
fûtéskész állapotra vonatkozik, de
kulcsrakész befejezés is kérhetô.

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Ár: 38,7 M Ft 

Ár: 17,3 M Ft 

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
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Gyôr-Belvárosban minôségi társas-
házi lakások eladók. Ez a 43 nm-es la-
kás a 2. emeleten található. Elosztása:
nappali + 1 szoba + 5,69 nm-es er-
kély. A liftes házban 42 nm és 141 nm
közötti lakások közül választhat. 

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Gyôr-Szabadhegyen földszinti, 36,22
nm-es, új építésû lakás eladó, 6,9 nm
terasszal. A ház 30-as téglából épül 15
cm hôszigeteléssel, 3 rétegû
üvegezésû mûanyag nyílászárókkal. Re-
dônyök és klíma-elôkészítés az árban.   

Horváth Edina:
06-70/587-4020

Gyôrújfalun új építésû, igényes
kivitelezésû, garázsos ikerház várja la-
kóit. Elosztása: amerikai konyhás nap-
pali + 3 szoba, 90 nm-es, teraszos.
A lakáshoz 414 nm telekrész tartozik.
Az ár emelt szintû fûtéskész ár. 

Horváth Csilla:
06-70/321-7759

A Százszorszép lakóparkban épül
ez a 2. emeleti, nettó 56 nm-es, te-
raszos, 2 szoba + nappalis lakás. Ha
szereti a zöldövezetet és a kertvárosi
hangulatot, akkor ez tökéletes válasz-
tás lesz.

Búza Tímea:
06-70/425-5590Ár: 19,9 M Ft Ár: 15,69 M Ft Ár: 36,2 M Ft Ár: 19 M Ft 
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Korszerû, modern, új építésû, 42—
100 nm-es lakások Gyôr-Szabadhegy
kedvelt lakóparkjában eladók. A 2.
emeleti, kiváló elosztású lakás nappali
+ 3 szobás, dupla fürdôszobás. Az in-
gatlan 73,1 nm-es, erkélyes. 

Horváth Csilla:
06-70/321-7759 

Gyôr-Nádorvárosban, a vásárcsar-
nokhoz közel eladó igényes, szép álla-
potú, kétszobás, 54 nm-es téglalakás.
Felújított: víz-, villanyvezeték-csere, ab-
lakcsere, bejárati ajtó, burkolatok cse-
réje történt az utóbbi években. 

Horváth Csilla:
06-70/321-7759

Gyôr-Szigetben, pár percre a Belvá-
rostól eladó ez a 66 nm-es, 1. eme-
leti, 2 szobás felújítandó lakás. A
fûtés egyedi gázkazánról mûködik, a
nagyszobában cserépkályha, a kis-
szobában gázkonvektor található.

Tomena Ildikó:
06-20/669-3903 

Gyôrzámolyon új építésû ikerházak el-
adók. A 90 nm-es házhoz tartozó telek-
rész 500 nm. A ház alkalmas nagyobb
családok számára is, az amerikai kony-
hás nappali mellett 3 szoba kapott he-
lyet. A látványterv tájékoztató jellegû.

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Gyôr-Szitásdombon, a Pacsirta lakó-
parkban ikerházak eladók. A 80 nm-es
házhoz tartozó telekrész 350 nm. A ház
kiválóan alkalmas nagyobb családok
számára is, az amerikai konyhás nap-
pali mellett 3 szoba kapott helyet. 

Budai Mónika:
06-30/640-8794

Ár: 28,5 M Ft Ár: 20,9 M Ft 

Gyôrújfalunúj építésû ikerházak eladók.
A 90 nm-es házhoz tartozó telekrész
550 nm. A ház kiválóan alkalmas na-
gyobb családok számára is, az amerikai
konyhás nappali mellett 3 szoba kapott
helyet. Falak még módosíthatók.

Budai Mónika:
06-30/640-8794 Ár: 28,5 M Ft 

Gyôr-Pinnyéden, 4 lakásos sorház-
ban, 118 nm-es, nappali-étkezô-
konyha + 4 hálószobás, belsô két-
szintes lakás eladó, 154 nm saját
kerttel. Falak módosíthatók. 

Horváth Edina:
06-70/587-4020 Ár: 42,5 M Ft Ár: 18,3 M Ft 

Ár: 24,9 M Ft 

Gyôr-Jancsifaluban eladó 48 nm-
es, 2 szobás téglalakás. Az ingatlan
1. emeleti, csendes helyen fekszik.
Ablakai mûanyagok, redônyösek,
fûtése egyedi, saját gázkazános. Kel-
lemes, fényes lakás.

Horváth Csilla:
06-70/321-7759

Ár: 29,9 M Ft 

Ár: 15,5 M Ft 
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Bízza meg cégünket ingatlana értéke-
sítésével és mi garantáltan 1—3 hónap
alatt eladjuk, ráadásul  100.000 forintot
elengedünk a jutalékból. Az akció 2018.
október 31-ig tart.

HOZZA MAGÁVAL
EZT A KUPONT!
100.000 forintot ÉR!

ÓRIÁSI KEDVEZMÉNYEK!

ÜNNEPELJE VELÜNK 
AZ 5. SZÜLINAPUNKAT

szeptember 15-én 9—14 óráig!

Több vadonatúj
kizárólagos projektrôl

is elsô kézbôl
kaphat információt!

Tudjon meg
mindent  a banki

hiteleket érintô
és az áfával 
kapcsolatos 

változásokról!

MINDEN KEDVES ÜGYFELÜNKET 
tortával, pezsgôvel várjuk az irodában!
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Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos muszaki elokészíto

komuves muvezeto villanyszerelo muvezeto

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́ ´́

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

Feltétel: C kategóriás jogosítvány Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség Feltétel: szakirányú végzettség.

kézi úttisztító

Szeptember 3-tól újra a Győr, Kör tér 79.
szám alatti rendelőben látják el feladataikat:

Dr. Gál Zoltán felnőtt háziorvos • Dr. Török
László fogorvos • Dr. Petrovicz Éva házi gyer-
mekorvos • Dr. Simon Edina házi gyermek-
orvos • Csupor Tímea védőnő • Sipőczné
Nagy Andrea védőnő • Tujmer Judit védőnő.

Az orvosok és védőnők rendelési, tanács -
adási ideje változatlan marad.

A rendelési időkről és a lakosságot érintő in-
formációkról folyamatosan lehet tájékozód-
ni a www.eeszi.hu weboldalon a lakossági
tájékoztató menüpont alatt, valamint a ki-
helyezésre kerülő tájékoztató anyagokon. 

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Befejeződött a felújítás,
korszerűsítés és bővítés 

a Győr, Kör tér 79. sz. alatti 
orvosi rendelőben.

PARAPSZICHOLÓGUS
képzést indít Győrben
SZEPTEMBERTŐL.

Jelentkezni lehet a  06-70/422-2599-es
és a 06-70/592-5492 számon, 

illetve a www.kirko.hu honlapunkon.

Az egyetem 2 éves.

Főbb tantárgyak: parapszichológia,
transzperszonális pszichológia, a betegségek okai,

holisztikus kezelés, metafizika, különféle meditációk,
ezotéria, csoportos gyakorlás.

A szabadegyetem rektora Dr. Kovács József

A Győr-Szol Zrt. augusztus
végéig biztosította a vízben tar-
tózkodás biztonságos feltétele-
it az Aranypart I és az Arany-
part II szabadstrandokon. Szep-
tember 1-jétől a nyári szezon le-
zárultával mindkét szabadstran-
don megszűnik a mentőőri szol-
gálat, egyben tilos a vízben tar-
tózkodás.

A Győr-Szol Zrt. munkatársai
augusztus 31-én raktárba szállít-
ják többek között a vízmélységet

és a fürdési helyet jelző bójákat,
az életmentő csónakokat és más
eszközöket. A fürdőházat téliesí-
tik és szakszerűen lezárják.

Vannak a városban olyan víz-
területek, ahol nem biztonsá-
gos a vízben tartózkodás, így
egyébként is tilos fürödni az
adyvárosi tározótóban, a József
Attila-lakótelep területén léte-
sített kettő tározótóban, az
Iparcsatorna teljes hosszában,
a Rába folyó mindkét felén, a

bácsai vízáteresztő zsilip kör-
nyékén (Holt-Duna-ágban), a
pinnyédi híd győri hídfőjénél, a
püspökerdei átvágás teljes
hosszában, Győr-Újvárosban a
Mákos-dűlői volt kavicsbányá-
ban, Győr-Gyirmóton a Marcal-
ban, a bácsai bányagödrökben,
a Holt-Marcalban (rabkerti tó-
ban) és a győrszentiváni volt
szabadstrandon. A Kovalter pi-
henőpark területe kizárólag na-
pozásra használható.

KIADÓ

saját tulajdonában lévő, Győr, Kálvária u. 4–10. szám alatti zárt telephelyen belül 100 m2 nagyságú területet
a rajta lévő, villamos energiával ellátott, 10 lábas (6 m2), iroda funkciójú konténerrel együtt. Bérleti díj meg-
egyezés szerint.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen (idŐpont-egyeztetést követŐen) vagy telefonon
kérhetŐ: GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág. Tel.: 06-96/511-420/195. E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja

Tilos a fürdés! ZÁRJÁK A SZABADSTRANDOKAT
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A hegytetőn álló impozáns mérnöki
alkotás sok látogatót vonz, kilátótera-
száról remek panoráma nyílik a városra
és a környékre. Ha szerencsénk lesz,
tiszta időben láthatjuk a Vértes, a Sop -
roni-hegység, a pozsonyi TV-torony, sőt
akár az ausztriai Schneeberget is.

A víztorony földszinti előterében
megcsodálhatják a Harcsás-féle fali-
kútgyűjtemény legszebb darabjait,
és Varga Ervin makettkészítő eddig
be nem mutatott víztoronymakettjei -
ben is gyönyörködhetnek. 

Lesz még arcfestés a kicsiknek, be
lehet ülni egy kismarkolóba, és be-
mutatkozik egy csatornatisztító gép-
kocsi is. Ha az időjárás engedi, a ki-
csik ismét játszhatnak a Győrkőcfesz-
tiválon nagy sikert aratott Big Wa-
terplay asztali vizes játékkal.

A földszinti előtérben Béres Már-
ton fotókiállítását láthatják, „Vízto-
ronyban víztoronyról” címmel. A te-

Az Újkapu utcában rövidesen vé-
gezni fogunk a Móricz Zsigmond rak-
part és a Bástya utca közti szakaszon.
Szeptember első hetében továbblé-
pünk, a Bástya utca és a Liszt Ferenc
utca között dolgozunk majd. A kör-
nyéken megváltozik a forgalmi és a
parkolási rend, kérjük, ne megszokás-
ból közlekedjenek! 

Néhány napig sebességkorlátozás-

ra és útszűkületre számítsanak az
Ipar úton, az Ipar híd déli, Adyváros
felőli oldalán. Közműcsere kezdődik
a Pusztaszeri úti csomópontnál, a
szakemberek a napokban alakítják ki
a szennyvízcsatorna főgyűjtőre való
csatlakozását. A Pusztaszeri úti köz-
műfelújításról következő számunk-
ban és a pannon-viz.hu weblapon ol-
vashatnak bővebben.

Folytatódnak a közmu-

felújítások

A nagy sikerre való tekintet-
tel idén is megnyitja a Pan-
non-Víz Zrt. a szabadhegyi
víztorony kapuit.

hetséges fiatal győri fotós többször
különleges fényviszonyok között is
megörökítette a győri víztornyokból
nyíló panorámát. Különösen érdeke-
sek az éjszaka, vagy havas téli esté-
ken készített képei. Béres Márton fo-
tói ismerősek lehetnek a Kisalföldből

is, évekig a megyei napilapnál dolgo-
zott, jelenleg pedig a legismertebb
rendőrségi magazin fotósa. 

A víztorony-látogatáson való rész-
vételhez sem regisztráció, sem pedig
előzetes bejelentkezés nem szüksé-
ges. Csupán a kilátóterasz telítettsége

miatti szabályozásra kell számítani,
egyszerre 8-10 fős csoportok mehet-
nek fel oda.

A víztorony látogatói között ha-
gyományosan most is kisorsolunk
egy szódavízkészítő gépet. Jöjjenek
el és élvezzék a kilátást!

Szöveg és fotó: Pannon-Víz

látogatás
VÍZTORONY-
Szeptember 22. szombat 10–13 óráig 

Szöveg és fotó: 
Pannon-Víz

Szöveg és fotó: 
Pannon-Víz´́



sel, vidéken is. Nagy szövetvá-
lasztékkal. 06-20/239-9198

Mozgásgyógyászat! Fizikai fáj-
dalmak, sérülések, zsibbadá-
sok, gerincbántalmak, izom-
sorvadás gyógykezelése. Sa-
modai 06-30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

Kárpitozás! Ülő, fekvő búto-
rok javítása, áthúzása, anyag-
választással. Ingyenes felmé-
rés – szállítás. Autók, robogók
kárpitjainak javítása, áthúzá-
sa. 06-70/884-6838

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.
Felesleges holmit elszállítok.
Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/882-
6590.

Lomtalanítást vállalnék, laká -
sok, pincék ürítését, takarítá-
sát, megegyezés szerint. 06-
70/675-0654

Lomtalanítást vállalok teher-
autóval. Hívjon bizalommal.
Kőszegi Tibor. Tel.: 06-20/551-
3865.

Lomtalanítást vállalok ingye-
nes elszállítással a padlástól a
pincéig, Hívjon bizalommal!
06-70/707-5812

Lomtalanítást vállalok, eltaka-
rítom limlomját, ingyen elszál-
lítom felesleges holmiját. 06-
20/996-7268

EGYÉB

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

Készpénzért magas áron antik
bútort, festményt, herendi
porcelánt, eozinos Zsolnayt,
kristályokat, ezüst tárgyakat,
ékszert, régi órákat, könyve-
ket, dísztárgyakat, hagyatékot
vásárolunk. Hívjon bizalom-
mal! Érdeklődés az alábbi te-
lefonszámon: 06-70/640-
5101. Kérésre díjtalanul ház-
hoz megyünk!

ELADÓ

Győrújfalun, 1500 nm telek
eladó. Ár.: 20 M Ft. Tel.: 06-
70/607-6521.

KIADÓ

Győrben, a Szigethy Attila út
30. szám alatt 140 nm alapte-
rületű, emeletes épület, amely
üzlethelyiségből, irodahelyisé-
gekből, folyosókból és WC he-
lyiségből áll, november 1-jétől
kiadó. Érd.: 06-70/335-2450.

LAKÁSCSERE

Győrszentiván-Kertvárosban
lévő házamat győri garzonra
cserélném. 06-30/589-4741

96/505-050

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-
es, összkomfortos, szép, felújí-
tott, egyedi fűtéses, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást
cserélne, 49–56 nm-es, határo-
zatlan idejű bérleményre. Szi-
get, Újváros, Bán Aladár u. ki-
zárva. (Hirdetésszám: 660.)

Belvárosi, 2 szobás, 63 nm-es,
komfortos, egyedi fűtéses, tel-

ÁLLÁS

Győri hotelbe keresünk meg-
bízható, lelkiismeretes mun-
katársat recepciós munkakör-
be, 2 műszakban. További in-
formáció és jelentkezés: a 06-
30/424-7867-es telefonszá-
mon, vagy a hotelgyori@gma-
il.com e-mail címen lehet
fényképes önéletrajzzal.

Marcal Étterembe 6 órás mun-
kaidőbe konyhalányt felve-
szünk! Érdeklődni lehet a 06-
30/811-2020-as telefonon! 

SZOLGÁLTATÁS

Zárszerviz, zárjavítás, zárcse-
re, ajtójavítás, Győr! 06-
70/223-7957

Tetők javítása, készítése, bá-
dogos és lapos tetők, szigete-
lési munkák készítése. 06-
30/355-6991

Kisebb kőművesmunkákat,
térkövezést vállalok Győr és
vonzáskörzetében. 06-
70/532-5060

Redőny, gurtnicsere, szúnyog-
háló, reluxa, szalagfüggöny rö-
vid határidővel. Ingyenes fel-
mérés! 06-70/233-9213

Fűkaszálás, fűnyírás, sövény-
vágás, fakivágás, fametszés,
bozót  irtás, kerti munkák! 06-
30/403-6810, 06-96/826-322.

Bojlerek javítását és villany-
szerelést vállalok Győrben és
környékén. 06-70/384-6557

Tetőfedést, tetőjavítást, bádo-
gozást, lapostető-szigetelést,
falak javítását, festését, garan-
ciával, engedménnyel válla-
lom. 06-30/376-2712

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, fotótapéták felragasz-
tását, laminált padló lerakását
vállalom. 06-70/245-8931

Mindennemű kárpitozást, javí-
tást vállalok ingyenes felmérés-

jesen felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 60–100 nm-es, 3-4 szo-
bás, határozatlan idejű, táv-
egyedi vagy távfűtött, belvá-
rosi, szigeti, nádorvárosi bér-
leményre. (Hirdetésszám: 543.) 

Marcalváros I, 2 szobás, 53 nm-
es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne, 49–70 nm-es, 2-3 szobás,
határozatlan-határozott idejű
összkomfortos, nádorvárosi,
adyvárosi, szabadhegyi bérle-
ményre. Elsősorban 4 emele-
tes, de panel is lehet 5-dik
emeletig. Bán Aladár utca kizár-
va. (Hirdetésszám: 544.)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-
es, összkomfortos, felújított,
határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 44–49 nm-
es, 2 szobás, határozatlan ide-
jű, másfél–2 szobás bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetés -
szám: 545.)

Belvárosi, 2 szobás, 63 nm-es,
komfortos, egyedi fűtéses, tel-
jesen felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 60–100 nm-es, 3-4 szo-
bás, határozatlan idejű, táv-
egyedi vagy távfűtött, belváro-
si, szigeti, nádorvárosi bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 543.)

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

Várjuk
szíves érdeklôdésüket
elérhetôségeinken:

Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft.
9027 Gyôr, 
Gesztenyefa u. 4.

Tel.: +36-96/506-978 vagy
+36-30/948-4701.
E-mail: info@ipgyor.hu

Megkezdôdött a Gyôri Ipari Parkban az új
területen kialakított telkek értékesítése. A
Gyôri Ipari Park bôvítési területén, a Tatai
u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel szemben
3.000 m2 és 50.000 m2 között igény sze-
rinti nagyságú telkeket ajánlunk azok ré-
szére, akik az ipari parkban kívánnak lete-
lepedni és tevékenykedni. A telkek teljes
közmû ellá tás sal, aszfaltburkolatú utakkal
és közvilágítással kerülnek értékesítésre. 

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Argentin tangó

Info: Horváth Miklós
+36-20/8082122

Helyszín:
Földes G. u. 34–36.

On-line beiratkozás:
www.tarsastanc.hu

Szeptemberben induló

TÁNCTANFOLYAMOK!
Társastánc

Kubai salsa

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!
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A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően
szükségessé váló további intézkedésekről szóló kor-
mányhatározat alapján a téli rezsicsökkentésben ko-
rábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfű-
téstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is
egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek
a fűtési költségeik viselésével összefüggésben. 

A természetbeni juttatás 12.000,– forint értékű
tüzelőanyag, melynek szállításáról a felhasználó-
nak kell gondoskodnia.

A természetbeni támogatás igénylése forma-
nyomtatványon történik, mely legkésőbb 2018.
október 15. napjáig nyújtható be, mely határidő
elmulasztása jogvesztő.

ÁLLATI 
Zoo Show – Új, hangulatos esti

bemutató (Zoo Aréna). Az aréna be-
fogadóképessége korlátozott. Kez-
dés: 11, 15, 18.30 és 20.30 órakor.

„Nemszeretem állatok” bemutatása,
bátorságpróba. 16–21 óráig a Terrárium-
háznál. TapiZOO: különböző állatoktól
származó tárgyakat érinthetnek meg. Kí-
gyóZOO: állatsimogatás (kígyó, teknős,
agáma, madagaszkári bütykös csótány).

Ragadozók vacsorája
Csak ezen a napon látható izgal-

mas látványosság, ahol megfigyelhe-
tik, ahogy a ragadozóink a zsákmá-
nyukat becserkészik.

17.30 Tigrisek vadászata, 19.30
Oroszlán vacsorája, 20.00 Örvös
medvék falatozása, 21.15 Jaguár va-
csorája.

Nyilvános látványetetések
10–12 óra KalandoZOO, 14–16

óra KalandoZOO, 13 óra Csilla, a kis -
dromedár ebédje, 16 óra Csilla, a

kisdromedár uzsonnája, 16.30 Mó-
kusmajmok etetése, 17 óra Tapírcsa-
lád etetése, 18 óra Csilla, a kisdrome-
dár vacsorája, 18.15 Pávián csemegé-
je, 18.45 Apellák etetése, 19 óra Vidra
vacsorája, 19.15 Marabu etetése.

Állatséta
Az állatbemutatók szünetében a

látogatók között sétálnak a show
sztárjai. 16 óra: Petra, a dromedár,
17.45: lámák, 19.45: Petra, a drome-
dár – 21.30: lámaséta a bejáratig.

Az egyes programok láthatósága a
kifutók méretéből adódóan korláto-
zott. Az etetések csak közvetlenül a ki-
futók előtti területről megfigyelhetőek,
ezért felhívjuk a látogatóink figyelmét,
hogy korábban érkezzenek a kijelölt
helyszínekre, hogy jól láthassanak.

A rendezvény az állatkert jelenleg
érvényes jegyáraival látogatható.

A műsorváltozás jogát fenntart-
juk! (x)

FELHÍVÁS rezsicsökkentésrol´́

A formanyomtatvány letölthető a gyor.hu inter-
netes oldalról, vagy személyesen átvehető 

• a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatala Humánszolgáltatási Főosztály Népjó-
léti Osztály ügyfélfogadásán (Győr, Honvéd
liget 1.), 

• a Lakossági Információs Irodákon (Győr,
Szent László út 35.; Szertári út 4.; Déryné út
50.), illetve,

• a Család- és Gyermekjóléti Központ  telep-
helyein (Győr, Szigethy A. út 109.; Mónus I.
út 41.; Árpád út 38/B.; Győr, Kossuth u. 58.).

A kitöltött igénybejelentők benyújtására a fent
felsorolt helyeken van lehetőség.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás,
amely már a téli rezsicsökkentés korábbi intézke-
dései során támogatásban részesült, vagy kizáró-
lag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

Az igénybejelentések jogosságát a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv vizsgálhatja. Ameny-
nyiben a vizsgálat valószínűsíti, hogy az igény-
bejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkor-
mányzat szabálysértési vagy – minősítő körül-
mény fennállása esetén – büntetőeljárást kez-
deményez.

A támogatásról további információ a Népjóléti
Osztály ügyfélfogadásán, illetve a 96/500-552 te-
lefonon kérhető.

Felhívás a vezetékes gáz- vagy távhő-
szolgáltatási szerződéssel nem rendelke-
ző háztartások téli rezsicsökkentésével
kapcsolatos intézkedésről.

Augusztus utolsó péntekje, az Állatkertek Éjszakájának hagyomá-
nyos időpontja. Aznap hosszabbított nyitvatartással 22 óráig vár-
ják a látogatókat a Xantus János Állatkertben.

lesz az éjszaka
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el-
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye páros mozijegy, mely beváltható bármely Cinema City
Moziban, bármely filmre a premier után két héttel. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig:
9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkezô IMPERIAL 
Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai központjában, a megnövekedett
feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

TARGONCAVEZETÔKET,
VONTATÓVEZETÔKET keres

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Jogosítvány targoncára vagy állóvezérelt

vontatóra (3324, 3313, 3312)
• Pontos, precíz és megbízható munkavégzés
• Több mûszakos munkarend vállalása
• Jó stressztûrô és problémamegoldó

képesség
• Felelôsségteljes munkavégzés
• 18 év feletti életkor
• Erkölcsi bizonyítvány

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

vidéki munkavállalóknak
• Teljesítmény utáni prémium
• Cafeteria már próbaidô alatt is
• Szállás biztosítása vidéki dolgozóinknak

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

ÉPÍTS KARRIERT VELÜNK!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámokon 96/900-169, 80/900-210
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

és pályakezdôk

jelentkezését

is várjuk!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkezô IMPERIAL 
Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai központjában, a megnövekedett
feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása érdekében

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT ÉS PÁLYAKEZDÔKET
KERES TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM INDÍTÁSÁHOZ
AZONNALI KEZDÉSSEL

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

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

tapasztalat

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

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

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,
ÉPÍTS KARRIERT VELÜNK!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámokon 96/900-169, 80/900-210
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük ne küldjön önéletrajzot.
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www.vidrauszoiskola.hu

Ôszi úszótanév kezdése
a Vidra Úszóiskolában!
A győri uszodákban minden korosztálynak

(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízi torna) 
kezdőknek és haladóknak.

Az úszófoglalkozások a győri Aqua-, Magyar Vilmos-, 
Móra és Sátoros Uszodákban történnek.

Időpontok: hétfőtől péntekig 16:00–20:00 
között uszodánként különböző beosztásban.
Részletek a honlapon: www.vidrauszoiskola.hu

Beiratkozás: 2018. szeptember 7-én
pénteken a győri Sátoros Fedett Uszodában

15:00–18:00 óráig.

Érdeklődés, jelentkezés:
Kovács Aliz 06-70/947-9409

Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064

Úszás: erő, egészség, edzettség.

Szeretettel várunk minden
régi és új tanítványunkat!

A magyar kajak-kenu váloga-
tott összesen hat arany, egy ezüst,
valamint két bronzéremmel és ér-
tékes helyezésekkel zárta a Portu-
gáliában rendezett világbajnoksá-
got, ezzel megnyerte az összetett
pontversenyt. Az aranyakat tekint-
ve a csapat túlszárnyalta a tavalyi
szereplést, ahol öt elsőséget gyűj-
tött be. Az éremtáblázaton csak a
németek tudtak bennünket meg-
előzni. Olimpiai számokban há-
rom első, egy második és egy har-
madik hely a mieink mérlege. A si-

A GYAC atlétika szakosztálya az or-
szágban egyedülállóan modern létesít-
ményben, az Olimpiai Sportparkban
várja azokat a fiatalokat, akik szívesen
megismerkednének a sportággal. A
legkisebbek az alapoktól kezdhetik a
tréningeket, azok pedig, akik már ta-
pasztaltabbak, haladó csoportok edzé-
seibe kapcsolódhatnak be. „Minden-
kit várunk, aki szeretné kipróbálni az
atlétika versenyszámait, a futástól
kezdve az ugrásokon, dobásokon át az
extrább próbákig, például a gátfutást,
a gerelyhajítást vagy a magasugrást” –
mondta Bogár Lilla, a GYAC atlétikaed-
zője. „A kicsikkel  játékosan kezdünk,
ez az úgynevezett kölyök atlétika. Itt
minden versenyszámot könnyített fel-
tételekkel tanulnak meg a gyerekek,

Irány a GYAC!
Érdekel az atlétika? 

például szivacs gátakkal és gerellyel. If-
júsági korig, minden versenyszámot
gyakorolnak az edzéseken, ifjúsági kor-
tól specializálódnak a fiatalok a szak -
ágak felé. Évente több versenyen ve-
hetnek részt a gyerekek, a kisebbeknél
ezek csapatversenyek. A közösség na-
gyon jó, a közös cél összehozza a gye-
rekeket, segítik, biztatják egymást.
Minden korosztállyal két edző foglalko-
zik, ők is versenyzők voltak korábban”
– tette hozzá Bogár Lilla.

Az edzésekre a gyac.atletika@
gmail.com e-mail címen lehet jelent-
kezni. Az U9, az U11, és az U13-as kor-
csoport edzései hétköznaponként 17
órakor kezdődnek és 18, illetve 18.30-
ig tartanak, a 16 évesek 15 és 17 óra
között edzhetnek.

kerekből a győriek is kivették a ré-
szüket. Női kenu 500 méteren
Balla Virágnak és Takács Kincső-
nek az Európa-bajnokságon ara-
tott győzelem után nehezebb el-
lenfelekkel kellett szembenézniük,
például a kanadai Vincent testvér-
párral. A Győri Graboplast VSE pá-
rosa a toronymagas esélyes duó
mögött másodikként ért célba a
döntőben. „Örülök, hogy a hajrá-
ban nem estünk szét, és fejben
rendben voltunk. Boldog vagyok
a második hellyel” – nyilatkozta

ARANNYAL FELÉRO  EZÜSTa gyori párostól´́´́

Takács Kincső. „Szeretnénk a ka-
nadaiakat minél előbb elkapni,
ehhez fejlődnünk kell még az utol-
só 100 méteren” – mondta a má-
sik női kenus, olimpiai verseny-
számban, 200 méter egyesben
egy ötödik helyezést is begyűjtő
Balla Virág. A Győri Graboplast
VSE versenyzője, Takács Mihály
kenu négyesben 500 méteren
nyolcadik lett, a para kajakosok
mezőnyében induló Török Dávid
a KL3 kategória 200 méteres táv-
ján a középdöntőig jutott.
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Kadler Gusztáv, a Magyar Kajak-
Kenu Szövetség regionális működé-
séért felelős alelnöke kiemelkedő
színvonalú munkája elismeréseként
Magyar Érdemrend tisztikeresztje
polgári tagozat kitüntetésben része-
sült az augusztusi nemzeti ünnep al-
kalmából.

Kadler Gusztáv a magyar sport ér-
dekében végzett kiemelkedő munká-
jáért vehette át az elismerést Gulyás
Gergely Miniszterelnökséget vezető
minisztertől és prof. dr. Kásler Miklós,
az emberi erőforrások miniszterétől

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.

Akció: augusztus 17—23.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l,

318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Sertéslapocka

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,
633,33 Ft/kg

209 Ft/db

CBA vegyes vágott
savanyúság

380 g, 523,68 Ft/kg

199 Ft/db

850 Ft/kg

Lecsónak való paprika
08. 17.—08. 19.

199 Ft/kg

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.

Akció: augusztus 31—szeptember 6.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

899 Ft/kg

Mizo Túró Rudi
30 g, 1633,33 Ft/kg

Alma Gála, magyar

169 Ft/kg

379 Ft/kg

Csirkecomb farrésszel

Zsemle

Iskolai füzetek
(A5-ös) széles
választékban

kaphatók
55 Ft/db

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,
633,33 Ft/kg

209 Ft/db

Sertéslapocka

15 Ft/db

49 Ft/db

69 Ft helyett
Ami fontos, hogy a tavalyi ezüstér-

mes keretből mindenki maradt a
zöld-fehéreknél, sőt erősítés érke-
zett, így egyértelmű a cél: dobogón
végezni a szezon végén. „A csapat-
egység és a motiváció a helyén van,
így hosszú távon az élvonal a cél, de
az idei szezonban is mindenképp a
dobogón szeretnénk végezni” – árul-
ta el Auer Károly klubvezető.

Három fiatal tehetséggel erősí-
tettek, mindannyian beleillenek a
tanulj és sportolj elvbe, amit évek
óta képvisel az egyesület. „Czene
Dávid, Vékony Bence és Lakosy Má-
té is most kezdi a tanulmányait a
Széchenyi István Egyetemen, így
örömmel tudunk nekik játéklehető-

2018. augusztus 31.

CÉL A DOBOGÓ és a fejlodés´́

augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vi-
gadóban.

„Nagyon örülök a kitüntetésnek,
óriási megtiszteltetés. Fontos azon-
ban hangsúlyozni, hogy ez a díj nem
csak nekem szól, hanem mindazok-
nak a kollégáknak, barátoknak, ed-
zőknek és persze a sportolóknak,
akikkel az elmúlt két évtizedben
együtt dolgoztunk a sikerekért. Hiá-
ba vannak egyéni számok is a kajak-
kenuban, ez ettől még egy igazi csa-
patsport”– mondta a kitüntetés át-
vétele után Kadler Gusztáv.

KADLER GUSZTÁVOT
tisztikereszttel tüntették ki

séget biztosítani. Mindhárman szín-
vonalas kézilabda-nevelést kaptak”
– árulta el a klubvezető.

Sűrűsödött a mezőny, hiszen a
korábbi 14-ről 12-re csökkent a lét-
szám, s erősödött is sok csapat. „Az
élvonalból előző szezonban kieső
Vác szeretne egyből visszajutni az
NB I-be, de a Veszprémi KKFT Felső-
örs is nagyon erős lesz és a Nagyka-
nizsa is nagyot erősített, annak el-
lenére, hogy most jutottak fel az
NB II-ből. Sajnos sok a sérültünk,
így kicsit nehéz helyzetben va-
gyunk” – mondta el Deáki István ve-
zetőedző, aki hozzátette, sokat kell
még fejlődnie a fiataloknak, hogy
megállják a helyüket a csapatban.

„Hosszú távú célunk, hogy az élvo-
nalba feljussunk, és Győrnek újra le-
gyen NB I-es férfi kézilabdacsapata.
Ehhez a nehezebb utat választottuk,
vagyis mi magunk nevelünk ki olyan
tehetségeket, akikkel kiegészülve,
stabil résztvevői lehetünk az élvonal-
nak. Hiszünk az utánpótlás-nevelé-
sünkben és a szakembereink tudá -
sában” – zárta szavait Auer Károly.

Négy utánpótláscsapata is az él-
vonalban játszik az ETO-SZESE-nek,
hiszen az U14, U15, a serdülő és az
ifjúsági csapat is a legjobbak között
méreti meg magát az idei szezon-
ban. „Kuriózumnak számít, hogy
másodosztályú csapatként ott van-
nak az utánpótlás élvonalában a fi-
ataljaink. Mindannyiukkal szeret-
nénk bennmaradni és stabil részt-
vevői lenni az élvonalnak” – árulta
el Kovácsovics László utánpótlásed-
ző, a felnőttek csapatkapitánya.

A szezon szeptember 16-án kezdő-
dik a Veszprémi KKFT Felsőörs ellen.

Reális esély lehet az élvonalba jutás, de továbbra is a
dobogón akar végezni a 2018/19-es szezonban a férfi
kézilabda NB I/B nyugati csoportjában az Agrofeed
ETO-SZESE – jelentették be a szerdai sajtótájékoztatón,
ahol bemutatták a csapat fiatal játékosait is. 
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