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Idén is baráti találkozóval, gasztronó-
miai bemutatóval ünnepelte a győri
Örmény Nemzetiségi Önkormányzat
az Örmény Függetlenség Napját. Ez
alkalomból, az elmúlt hét péntekén is-
mét hívták és fogadták az örmény kul-
túra iránt érdeklődőket a Liszt Ferenc
utcai székházukba. Agekjan Ajasztan
elnök-asszony felelevenítette Örmény-
ország történetét, elmondta: a Kauká-
zus déli részén fekvő országot 1920-
ban nyugatról Törökország, keletről a
szovjet Vörös Hadsereg támadta meg,
a kommunista többségű kormány az
év végén megalakította az Örmény

FOGADÓÓRÁK. Bárány István
Révfalu, Kisbácsa, Bácsa, Sárás ön-
kormányzati képviselője október 2-
án az Audi Hungaria Iskolában (Kör-
töltés utca felől megközelíthetően), 3-
án a Tulipános Iskola Kisbácsai Tagis-
kolájában (Sövény u. 15.), 4-én a bá-
csai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub he-
lyiségében (István király u. 11.) 17 órá-
tól fogadóórára várja az érdeklődőket.

Megmutatták, milyen
az örmény vendégszeretet

Szovjet Köztársaságot, amely 1922-
ben csatlakozott a Szovjetunióhoz. Az
ország 1990. augusztus 23-án fogad-
ta el a függetlenségi nyilatkozatot,
majd 1991. szeptember 21-én nép-
szavazást rendeztek, amelynek ered-
ményeként kikiáltották az ország füg-
getlenségét. Az est résztvevői megis-
merhették a messze földön híres ör-
mény vendégszeretetet és megkóstol-
hatták az örmény gasztronómia legja-
vát, a tolmát, amely darált húsos
massza szőlőlevélbe, savanyú káposz-
tába töltve, a kebabot, a különféle sült
húsokat, salátákat és süteményeket.

Dr. Németh Katalin orvos, doktornő ka-
tegóriában került a Richter Aranyanyu Díj
döntősei közé. A díj az egyik legrango-
sabb hazai elismerés, amely az orvosnő-
ket, pedagógusokat, egészségügyi szak-
dolgozókat és a szociális területen dolgo-
zó nőket díjazza. Dr. Németh Katalin, a
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fül-
orr-gégészeti ambulanciáján látja el be-
tegeit. A gyógyításban fontosnak tartja,
hogy a testi tünetek mögött az egész em-

Az országban 89 helyre telepítettek olyan tengelysúly-mérő rendszert, amely
az elhaladó járművek tengelyterhelését és össztömegét méri mozgás közben.
Egyelőre nincs szankcionálás, a következő hónapokban csak figyelmeztetést
küld a fenntartó a járművek üzemben tartóinak, tulajdonosainak. Megyénkben
is mérnek több helyen, például az M1-es autópálya mindkét pályaoldalán Bőny,
Levél és Hegyeshalom térségében, az M85-ös autóúton az enesei lehajtó kö-
zelében, továbbá az 1. számú főúton. A teherautók mellett a túlsúlyos személy-
autók is bírságolásra számíthatnak. Az új mérőpontokat várhatóan januárban
élesítik, addig csak figyelmeztetést küldenek.

FEKETE DÁVID LETT AZ ELNÖK. Újabb két évre Fekete Dávid alpolgár-
mestert választotta elnökének a Fidelitas Országos Választmánya, győri tiszt-
újító ülésén. A kétnapos eseményen egy nyilatkozatot is elfogadott a szerve-
zet, amely szerint a Fidelitas Országos Választmánya kiáll a nemzetek feletti,
kötelező betelepítési kvóták elleni magyar kormányzati törekvések mellett.

Szabó Jenő önkormányzati képvi-
selő október 3-án 15–16 óráig tart
fogadóórát a Győr Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatalának
ménfőcsanaki lakossági informáci-
ós irodáján. (Szertári u. 4.)
Szeles Szabolcs önkormányzati kép-
viselő október 4-én 17.30–18.30-ig
fogadja az érdeklődőket az Újvárosi
Művelődési Házban (Liget u. 55.)

Egyelôre nem büntet, csak figyelmeztet

Gyôri jelölt is lehet Aranyanyu  
bert meglássa. Szerinte fontos, hogy be-
szélgessen a páciensekkel, mert sokszor
egy elejtett mondat is segít megérteni és
diagnosztizálni a betegséget. Ikrei szüle-
tése óta nem operál, „csak” a járóbeteg-
szakrendelésen tevékenykedik. Álma,
hogy ha gyermekei nagyobbak lesznek,
allergológus szakvizsgát tegyen. Boldog
és kiteljesedett életet él, hiszen munkája
a szenvedélye is. Szavazni november 5-
ig lehet az aranyanyu.hu/díj oldalon.

Megnézhetjük az épülô 
Mosoni-Duna-hidat

Nyílt nap keretében nézhetjük
meg az épülő Mosoni-Duna-hi-
dat szeptember 30-án, szom-
baton 9–14 óráig, az építkezés
melletti Látogatóközpontban.
A híd elemeinek összeszerelé-
se már az utolsó fázisában van.
Felkerültek a szerkezetre a me-
revítő kábelek és a betolási elő-
készületek is jól haladnak. A bal
oldali ártéri híd pályalemezére
rákerült az aszfaltburkolat és a
csatlakozó úttal való összekö-
tés is hamarosan megtörténik.



ségben tartalmazzák a készítmé-
nyek, s vizsgálják azok mikrobio-
lógiai, kémiai-fizikai stabilitását is.
A gyógynövényeket termelő cég-
nek pedig mezőgazdasági, tudo-
mányos ismereteik alapján abban
segítenek, hogy mikor, milyen ta-
lajba ültessék a növényeket, s ho-
gyan takarítsák be a termést.

A pannonhalmi bencés gyógy-
növénykert vezetője, dr. Poty-
tyondy Ákos a projektről érdeklő-
désünkre elmondta: Több olyan
régi receptúrára is bukkantak a
bencés monostor levéltárában,
melyek szőlőmagolaj s egyéb
gyógynövénykivonat együttes al-
kalmazását ajánlják a panaszok
enyhítésére.  A szőlőmag iparsze-
rű kinyerésének technológiájával
a középkorban nyilvánvalóan nem
rendelkeztek, a receptek tehát ké-
sőbbi korokból, az 1700-as és az
1800-as évekből származnak. Ki-
választásukban, értelmezésük-
ben, a biológus végzettségű apát-
sági perjel, Hortobágyi Cirill is
közreműködik, akinek közismer-
ten nagy szerepe volt a pannon-

halmi teák, gyógylikőrök létreho-
zásában, emlékeztetett a gyógy-
növénykert vezetője.

A fejlesztéshez egyébként a
pannonhalmi pincészetben kép-
ződő, nagy mennyiségű törköly
szolgál a szőlőmagolaj alapanya-
gaként. Ezt a törkölyt eddig virág-
földek előállítása során használ-
ták fel, mostantól sokkal értéke-
sebb szerepet szánnak neki. 

A gyógynövények kisparcellás
termesztéstechnológiai kísérle-
teit a Kisalföldi Mezőgazdasági
Zrt. végzi. A társaság eddig tej-
termeléssel, valamint öntözéses
szántóföldi növénytermesztéssel
foglalkozott, tudtuk meg Szajkó
Lóránt vezérigazgatótól. Négy
éve azonban megkezdték a bio-
zöldségek termesztését is, mely
jelentős kézi munkaerőt igényel.
Ezzel és a biogazdálkodásban
szerzett tapasztalatokkal rendel-
kezik a cég, ezért vállalkoztak a
gyógynövénytermesztésre, indo-
kolta a vezérigazgató, miért esett
rájuk a választás. 

Szajkó Lóránt szerint minde-
nekelőtt azt tesztelik majd, hogy
melyik földterületen miképp te-
remnek meg a különböző gyógy-
növények. Megtanulják a ható-
anyagok kivonásának a technoló-
giáját is. A gyógynövények közül
a levendulát, a citromfűvet és a
mentát biztosan felhasználják.

A szőlőmagolajnak  tekinté-
lyes szakirodalma van a világon.
Előnyös hatásait, szabadgyök-fo-
gó képességét egyetemi kutatók
írták le. Magyarországon például
a Pécsi Tudományegyetem fog-
lalkozott a szőlőmagból kivont
olajok hatásával. Megállapításaik
szerint ez az antioxidáns az erek
tartósságát erősíti, segít a kerin-
gési gondok enyhítésében, s vé-
delmet nyújthat az agyi kataszt-
rófák és a szívinfarktus ellen is. 

Az új termék ezekhez a hatá-
sokhoz a gyógynövények elő-
nyös tulajdonságát is hozzáadja,
ezáltal új minőség keletkezik. 

(A borászati melléktermékek
és a kertészeti termékek kombi-
nált hasznosítására kiírt projekt
az Európai Regionális Fejlesztési
Alap és a magyar állam támoga-
tásával valósul meg.)

szerző: h. f.
fotó: marcali gábor

Az agyi katasztrófák és az in-
farktus ellen védelmet adó
étrend-kiegészítő termék-
család fejlesztésébe fogott a
győri Széchenyi István Egye-
tem, a Pannonhalmi Főapát-
ság Pincészete és a Kisalföldi
Mezőgazdasági Zrt. 

Gyógynövényeket és szőlőmag-
olajat egyaránt tartalmaz majd az
az új termékcsalád, melyet négy év
alatt több mint félmilliárd forint uni-
ós támogatással, régi pannonhal-
mi receptúrák alapján fejleszt ki
egy erre a célra alakult konzorci-
um. A Széchenyi István Egyetem
Mosonmagyaróvári Mezőgazda-
ság- és Élelmiszertudományi Kara,
a Pannonhalmi Főapátság Pincé-
szete, valamint a konzorciumot ve-
zető Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt.
kutatás-fejlesztési együttműködé-
sétől azt remélik: olyan étrend-ki-
egészítő termék születik, melyben
a szőlőmagolaj és a gyógynövé-
nyek külön-
külön ismert
gyógyhatásai
együttesen fo-
kozott védel-
met nyújtanak
az agyi ka-
tasztrófák és
az infarktus el-
len, illetve bizonyos rákos megbe-
tegedések, s a kiválasztási szerv-
rendszerek kórjaival, és az allergiá-
val szemben is védelmet adnak.

Hanczné Lakatos Erika do-
cens, a kar általános dékánhelyet-
tese, egyben az élelmiszer-tudo-
mányi tanszék vezetője szerint az
egyetem laborvizsgálatok alapján
igazolja majd, hogy a feltüntetett
hatóanyagokat az előírt mennyi-
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A bencések
levéltárában receptekre 
bukkantak 

Harc a stroke, az infarktus, a rák ellen
Házasítják a szôlômagolajat a gyógynövények kivonatával
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Pénteken véradást szerve-
zett a Győr+ Média a Ma-
gyar Vöröskereszttel és az
Országos Vérellátó Szolgá-
lattal közösen. Köszönjük
mindenkinek, aki eljött, ösz-
szesen 303 embernek segí-
tettek ezzel.

Nagy várakozással vágtunk bele a
kampányba, amellyel segíteni
szerettünk volna mindazoknak,
akiknek szükségük van vérre. A
Magyar Vöröskereszt megyei
szervezete, Kun Szilvia igazgató-
val az élen, segítségünkre volt,
nélkülük nem valósulhatott volna
meg az esemény. És persze az Or-
szágos Vérellátó Szolgálat nélkül
sem, akik szakemberekkel és fel-
szerelésekkel jelentek meg szer-
kesztőségünk előtt, illetve az épü-
letben. Itt parkolt a véradó kami-
on, és mobil ágyakkal is érkeztek,
hogy egyszerre minél többen
nyújthassák karjukat. A Vöröske-
reszt sátrában pedig számos ér-
dekes információhoz juthattak az
érdeklődők. Többek között ki lehe-
tett próbálni azt a különleges

A győri Lurkó Alapítvány a Győrben tartott
Gyermekorvos Konferencián vehette át a
Heim Pál-emlékérmet, amely lélekben is to-
vább erősítette az önkénteseket, akik a be-
teg gyermekek mosolyáért dolgoznak nap
mint nap.

Több mint százan nyújtották
a karjukat, köszönjük!

szemüveget, amely a részegség il-
lúzióját kelti. Sokan bukdácsoltak
az akadálypályán, ezzel is bizonyít-
va: veszélyes az alkoholos befolyá-
soltság alatti közlekedés.

Összesen 101 véradó jelent
meg, ebből 24 fő életében először
nyújtotta segítségre a karját. Hogy
ez mekkora támogatást jelent, az is
jelzi, hogy a nyári véradólánc kam-
pányban ugyanennyien vettek
részt összesen. Tehát a Győr+ Mé-

dia szerkesztőségében tartott zá-
róeseményen megduplázhattuk az
elmúlt hónapokban összegyűjtött
vérmennyiséget.

Fontos tudni, hogy a 101 em-
ber összesen 303 embertársának
segíthet, hiszen a levett vér meny-
nyiségéből ennyien kaphatnak.
Ebből is látszik, hogy minden
egyes cseppje kincs a vérünknek,
s nagyon nagy szükség van min-
den jó szándékú társunkra.

Szakmai elismerést kapott a Lurkó Alapítvány
A Győr+ Média által szervezett véradásra Zajovics-
né Vizer Bernadett, a Petz Aladár Megyei Oktató
Kórház gyermekosztályának javára létrehozott Lur-
kó Alapítvány kuratóriumi elnöke is eljött, hiszen a
véradás nagyköveteként is az ügy mellé állt.

A Lurkó Alapítvány munkáját nem kell bemutatni
a győrieknek, rengetegen ismerik őket. Áldozatos, fá-
radtságot nem ismerő önkéntesek segítik minden
nap, hogy a kórházban töltött napok, hetek vagy ép-
pen hónapok egy kicsit elviselhetőbbek legyenek a
beteg kisgyermekeknek. Országosan is jegyzik az ala-
pítványt, nemrég pedig rangos szakmai elismerést
nyújtottak át Zajovicsné Vizer Bernadettnek, a Ma-
gyar Gyermekorvosok Társaságának ünnepi tudomá-
nyos gyűlésén. Az indoklás szerint az emlékérmet
azért kapta a Lurkó Alapítvány, mert a beteg gyer-
mekek érdekében tartósan és eredményesen végez
társadalmi tevékenységet. Egyfajta köszönet és meg-
erősítés tehát ez azoknak, akik szívvel és lélekkel, sza-
badidejükben segítenek a kis betegeknek.

„Hatalmas megtiszteltetés a szakmai elismerés,
amelyet a kuratórium döntése alapján kapott meg a
Lurkó Alapítvány. Rajtunk kívül másokat is díjaztak, de
győriek csak mi voltunk. Hihetetlen öröm és lelki töltés
ez az emlékérem! Mi önkéntesek vagyunk, a szívünket
adjuk át a gyermekeknek és nekünk is nagy segítség,
ha felénk is hasonló lelkülettel fordulnak” – hangsú-
lyozta Zajovicsné Vizer Bernadett.

> > > www.gymskik.hu < < <

Kamara már a Facebookon is!

A KAMARA
MINDENKIÉ
PROGRAMAJÁNLÓ — GYÔR

MR BRAND BIRDS
VÁRJA ÖNT IS!

MS OFFICE KÉPZÉS
INDUL A KAMARÁBAN!

ELADHATÓK
TURISZTIKAI 
ÉRTÉKEINK? 
AKÁR OROSZ 
PIACOKON IS?

A kamara Ipari Tagozata 36 órás
MS Office 2013 képzést szervez
csütörtökönként vagy péntekenként 
a kamarai székházban. 
• Válasszon idôpontot!
• A szervezôk azt az idôpontot indítják,

amelyre többen jelentkeznek.
A képzés díjából a kamarai tagok
kedvezményt kapnak.
Jelentkezés: Október 20-ig. 
(9021 Gyôr, Szent István út 10/A)
Bôvebb információ: +36 20 322 4869

Ha Önt is érdeklik, vagy érintik a válaszok,
jelentkezzen már most az október 6-án,
pénteken Gyôrben, a kamarában
(GYMSMKIK) tartandó konferenciára 
és látványnapra! A részvétel ingyenes,
elôzetes regisztrációhoz kötött.
Október 6. péntek 10 órától
9021 Gyôr, Szent István út 10/A
Bôvebb információ: +36 96 520 222

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

Hogyan lesz a jó HÍR-NÉV-bôl haszon?
Márkaépítés és védjegyprogram:
a modern vállalkozók stratégiája címû
kamarai eseményen Mészáros Róbert
branding szakértô is elôadó lesz. 
A részvétel ingyenes, regisztráljon most!
Október 5. (csütörtök) 13 órától
9021 Gyôr, Szent István út 10/A
Bôvebb információ: +36 96 520 233

Mészáros Róbert 

Vörös Gyula

Hanczné Mezô Edina
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A közelmúltban hét vidéki nagy-
várost hasonlított össze a vá-
lasz.hu internetes portál. Bár a
statisztikai adatok puszta szá-
mok, mögöttük komoly tartalom
lapul. Győr több összevetésben
is éllovas, és minden tekintet-
ben az élbolyban foglal helyet.

A városok összevetése mindig kényes
feladat, hiszen eltérő adottságok, la-
kosságszám, földrajzi fekvés (stb.) jel-
lemzi őket. Ennek ellenére a statiszti-
kai adatok árulkodók, főleg akkor, ha
nem egy kiragadott példán keresztül,
hanem éveken átívelően elemezzük
őket. A válasz.hu „Itt a lista! Melyik a
legmenőbb magyar város” címmel a
közelmúltban közölt rangsorolásában
Debrecen, Szeged, Miskolc, Pécs,
Nyíregyháza, Kecskemét és Győr
eredményeit vetette össze. Ebből ki-
derült, 2008 óta Győr lakosságszáma
egyszázalékos növekedést mutat,
amiben csak Kecskemét előzi meg a
maga két százalékával (Nyíregyháza
ugyancsak egyszázalékos gyarapo-
dást tud felmutatni). Debrecen lakos-
sága egy, Szegedé ket-
tő, míg Miskolc és
Pécs népessége 8–8
százalékkal csökkent.
Ha megnézzük a to-
vábbi számokat, érthe-
tővé válik, miért olyan
vonzó Győr a betelepü-
lő munkaerő számára.
A GDP növekedését megyei tekintet-
ben vetették össze (2008–2015. kö-
zött), ez alapján Kecskemét 64, Győr
53 százalékos gyarapodást tudhat
magáénak. A város költségvetésének
egy lakosra vetített összege tekinteté-
ben is a második városunk. Míg Nyír-
egyháza esetében 449 ezer, Győrben
423 ezer forint ez a szám, a harmadik

Gyôr az élbolyban: folyamatos erôsödés jellemzi városunkat
Debrecen pedig 365 ezer forinttal gaz-
dálkodhat lakosonként. A munkanél-
küliség csökkenésében toronymaga-
san vezet városunk, míg Győrben
2008-hoz képest 50 százalékos a ja-
vulás, addig a második Kecskemét
esetében ez 27, Miskolcon 25 száza-
lék. A legmeglepőbb adat Pécsé, ahol
nincs elmozdulás 2008-hoz képest.
Bár az iparűzési adó mértéke néhány
évvel ezelőtt 2-ről 1,8 százalékra csök-
kent városunkban (2018-tól pedig 1,6
százalékra apad), ennek ellenére ezt a
rangsort is magasan vezeti a kisalföldi
megyeszékhely 20 milliárd forinttal. A
második Debrecen 13, a harmadik
Miskolc 8,1 milliárdot szed be ebből
az adónemből. Hogy Győr nem csak
gazdaságilag erős, de a turisták által
is keresett, azt az idegenforgalmi adó-
bevételek mutatják, ezen a listán a
második helyet foglaljuk el Szeged
után – eddig az internetes oldal elem-
zése, de tegyük hozzá, Győrben 2008-
hoz képest 73 százalékkal emelkedett
a vendégéjszakák száma (2008-ban
202 ezer, tavaly 368 ezer), az ország
legkeresettebb városai közé zárkózva.
Idén ezen a területen is rekordszám
születhet, hiszen a Győrben töltött
vendégéjszakák száma már július 17-

ig meghaladta a 230 ezret, év végéig
akár a 400 ezret is elérheti.

Hogy mi az oka Győr sikerének, a
polgármestert kérdeztük. „Városunk-
ban sokan dolgoznak a fejlődésért, rá-
adásul mindezt nem egymással ver-
sengve, hanem együttműködésben te-
szik: az önkormányzat, a gazdasági
szereplők, az egyetem, az idegenfor-

galmi szektor, és még hosszasan sorol-
hatnám” – kezdte Borkai Zsolt. Mint
mondta, a város gazdasági erejére
büszkék lehetünk, már csak azért is,
mert a töretlen fejlődés mögött ke-

mény munka húzódik. Hozzátette,
nem elégszünk meg a mostani helyzet-
tel, hanem hosszú távú és a jövőt meg-
alapozó lépéseken dolgozunk. Ezért is
határoztunk arról, hogy tovább csök-
kentjük az iparűzési adó mértékét, hi-
szen látható, hogy a kisebb kulcs elle-
nére is adóbevételi rekordot realizál-
tunk. Fontos, hogy a vállalkozások szá-
mára vonzó környezetet biztosítsunk,
mint ahogy fontos az is, hogy a munka-
vállalók versenyképes keresetet, élhe-
tő várost, gyermeküknek is kiszámítha-
tó jövőt, lehetőséget lássanak Győr-
ben.” A városvezető az idegenforgalom
tekintetében is hasonlóan vélekedik, itt
is a tervszerű  építkezést emeli ki. A vá-
ros szépsége, fesztiváljai, pezsgő kul-
turális élete, rangos sportversenyei so-
kat számítanak, egyetemi város jellege,
kitűnő hangulata vonzerővel bír min-
den korosztály számára. „Hazánk első
olimpiai eseménye sokak szerint az ed-
digi legjobb Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál volt, így – azon túl, hogy az

említett mutatókban 2017-ben még
tovább javulhatunk – hosszú távú lehe-
tőségek nyílnak meg a város előtt, ami
az újabb nemzetközi sportesemények
mellett a nemzetközi edzőtáborok ge-

nerálta sportturizmusunk erősödésé-
ben mutatkozhat meg.” A polgármes-
ter kiemelte, a gazdasági erő mellett
fontos, hogy a város jó célokat tűz ki
maga elé, amit a kormányzat is  elis-
mer. Ennek köszönhető az a jelentős
támogatás, amelyet az elmúlt időszak-
ban az állam biztosított. Az új sportlé-
tesítményeken túl gondolhatunk akár
az egyetem új kollégiumára, vagy a
közlekedési infrastruktúra fejlesztésé-
re. A  Modern Városok Program pedig
az élet minden területén komoly beru-
házásokat hoz a városnak – ilyen példá-
ul a színház korszerűsítése, a hangver-
senyterem vagy a konferenciaközpont
építése, a strand és az állatkert fejlesz-
tése, a közlekedési beruházások, vagy
az egyetem fejlesztésére –, ami hosszú
távon határozza meg Győr fejlődésé-
nek irányait. Röviden tehát: Győr sikere
a tervszerű munkában, valamint az ösz-
szefogásban rejlik. No és persze abban,
hogy ehhez az összefogáshoz minden
szereplő hozzá is teszi a magáét.

Rekord születhet: 
a vendégéjszakák száma
év végéig elérheti 
a négyszázezret
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Előtakarékosság • Öngondoskodás

Jószív Temetkezési 
Önsegélyező Pénztár 

Talán már Ön is gondolt arra, hogy taka-
rékoskodjon a temetkezési költségekre. A
Jószív Pénztár egy olyan temetkezési elő-
takarékossági forma, amely azt a lehetősé-
get nyújtja, hogy kortól és egészségi álla-
pottól függetlenül előre, még életünkben,
gondoskodjunk saját vagy hozzátartozónk
temetésérôl.

Az 1995-ben alakult Jószív Önsegélyező
Pénztár vagyona már meghaladja a 550
millió forintot, mely kizárólag biztonságos
állampapírokban (kincstárjegyben, állam-
kötvényben) kamatozik.

Az előtakarékossági forma előnyei:
• legkisebb havi tagdíj 600 Ft, amelyet 

fizethet csekken vagy utalással
• 20%-os adókedvezmény jóváírás az

egyéni számlán a befizetett tagdíj után
• akár 20%-os kedvezmény a temetkezési

szolgáltatásból (pl. koporsó vagy urna,
kereszt, sírásás, visszahantolás, szállítá-
sok stb.) melyet a Jószív Temetkezési
Kft. nyújt a tagoknak saját vagy megjelölt
közeli hozzátartozóik halála esetén.

A pénztár és törvényi előírások betartása
garantálja, hogy a tagok befizetéseit a
hozzátartozók csak a temetés igazolt
költségeire fordíthatják.

Az előtakarékosságról kérjen felvilágosítást:
Nagy Lívia • Tel.: 96/413-071
9024 Győr, Szauter u. 12. 
(nádorvárosi köztemető)

Pál Istvánné, Marika • Tel.: 96/348-418
9011 Győrszentiván, Búzavirág u. 34.

szerző: koloszár tamás
fotó: wuppermann

Harmincmilliárd forintot ru-
házott be a Wuppermann-
csoport a gönyűi kikötőben. A
legmodernebb technológiá-
val termelő gyárban kétszáz-
kilencen dolgoznak. 

Az új gyár négy, körülbelül 33 ezer
négyzetméter összterületű gyártó-
és logisztikai csarnokot foglal ma-
gában. A létesítmény központi ré-
sze az évi 500 ezer tonna acél fel-
dolgozására képes csúcsmodern
kombinált pácoló és tűzi horgany-
zó berendezés. „Nemcsak az új
magyarországi gyárunk megnyitá-
sát, hanem a teljes Wuppermann-
csoport egy stratégiai mérföldkö-
vét is ünnepeljük” – fogalmazott az
avatáson Theodor Wuppermann,

„Méltón ápoljuk a múltat és elődeinket. A nemrég
bejelentett temetői fejlesztések mellett újabb felújí-
tásra is sor kerülhet idén” – mondta el Radnóti
Ákos, városüzemeltetésért felelős alpolgármester.
Nemsokára megkezdődhet a díszsírhelyek egy ré-
szének felújítása a nádorvárosi köztemetőben. Far-
kas Mátyás, Szauter Ferenc, Zechmeister Károly és
Wennes Jenő korábbi polgármesterek síremlékeit
tisztítják meg az emlékművekre lerakódott portól,
szennyeződésektől, lefolyásoktól, moha- és zuzmó-
telepektől.

A tisztítás lézeres technológiával történik, így a
síremlékeket károsodás nélkül tisztítják meg: víz-
üveggel impregnálják és murvázzák. Környezetük-
be tizenkét virágtartót is kihelyeznek. 

Radnóti Ákos elmondta, hogy az idei fejlesztések
közül már elindult a nádorvárosi köztemető 83-as
főút menti hosszú kerítésének felújítása, a Szentlé-
lek-templom mögötti rész murvás burkolatának tér-
kövezése, szemetesek cseréje, illetve a temetőn be-
lül a közvilágítás is megújul, hiszen díszes kandelá-
berek szolgálják a világítást.

Átadták a Wuppermann-acélgyárat a gönyûi kikötôben

Harmincmilliárd forintos beruházás,
több mint kétszáz új munkahely

a Wuppermann AG igazgatótaná-
csának szóvivője. „A Wupper-
mann Hungary-vel egyrészt meg-
erősítjük fő tevékenységünket – a
melegen hengerelt szalagacél-fel-
dolgozást. Másrészt a kelet-euró-
pai telephely lehetővé teszi telje-
sen új piacok megnyitását, illetve
a régióban már meglévő üzleti
kapcsolatainak eredményesebb
kiszolgálását” – tette hozzá és ki -
emelte, a magyar telephelyen talál-
ható csúcsmodern gyártóberen-
dezéseikkel a minőség új szintjére
emelik laposacél-termékeiket. 

Magyar Levente, a Külgazdasá-
gi és Külügyminisztérium parla-
menti államtitkára a szalagátvágás
után elmondta: a beruházást tíz
százalékkal támogatta a magyar
kormány. Úgy fogalmazott, a ma-
gyar gazdaság olyan erőre és von-
zó képességre tett szert, hogy a

legnagyobb német ipari beruhá-
zóknak is érdekessé vált. Kara
Ákos államtitkár, győri országgyű-
lési képviselő hangsúlyozta, a
Wuppermann a legmodernebb
technológiát hozta Magyarország-
ra, és 209 új munkahelyet terem-
tettek. Győr és a térség ipari pozí-
ciói ezzel tovább erősödtek.

A Wuppermann-csoport egy
családi középvállalkozás, leverku-
seni székhellyel, mely már 145 éve
működik sikeresen az acélfeldolgo-
zás területén. A termékpalettát
acélból, nemesacélból és alumíni-
umból készült, felületkezelt lapos
termékek, csövek, csőkomponen-
sek és lemezalkatrészek alkotják.
Fő megrendelőik az elektronikai
ipar, a gépgyártás, az orvostechni-
ka, a bútor-, az élelmiszer-, a cso-
magoló-, a jármű-, az építő- és a
napenergia-ipar.

Felújítják a polgármesteri sírokat 
Az elmúlt években a régi ravatalozó előtti tér bur-

kolata újult meg, tavaly pedig az épület teljes egé-
szében, s minden évben zajlik a közvilágítás korsze-
rűsítése is. Az idei munkák várhatóan mindenszen-
tekre fejeződnek be.
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CSALÁDTÁMOGATÁS AKTUÁLIS

A csok bevezetése óta már csak-
nem 51 ezren éltek a lehetőség-
gel, többségük, mintegy negy-
venezer család az utóbbi másfél
évben folyamodott a támogatá-
sért. 

forrás: mw
fotó: shutterstock

OTTHON 2015. július 1-jével indította
útjára a kormány a családi otthonte-
remtési kedvezményt (csokot),  amely
a korábbiaknál szélesebb körben se-
gíti elő a fiatal családok lakáscéljainak
megvalósítását. Az új építésű ottho-
nokra jelentős segítséget ad az állam.

Minden ötödik család a 10 millió
forintos, a legalább háromgyermeke-
seknek vagy ennyi utódot tervezőknek
szóló csokot kérelmezte – közölte a
szaktárca. Az új lakás építésére vagy
vásárlására szóló kérelmek kétharma-
da érkezett nagycsaládosoktól. Ők
összesen csaknem 74 milliárd forintot
kaptak (átlagosan 9,2 milliót), vagyis
a két év alatt folyósított támogatási
összeg több mint felét.  

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki
Kabinetiroda államtitkára egy korábbi
sajtótájékoztatón elmondta, hogy eb-
ben a formában 136 milliárd forintot
kaptak mostanáig a családok.  

Sokan kezdtek új ház építésébe, az
adatok szerint folyamatosan nő a be-
jelentett és elkészülő családi otthonok
száma. A lakásépítési engedélyek nö-
vekedése az építőiparon belül 7 száza-

forrás: mw
fotó: shutterstock

KEDVEZMÉNYEK 2018 a családok éve lesz, min-
den korábban bevezetett családtámogatás meg-
marad, sőt tovább bővül az intézkedések köre.

Január 1-jétől jelentősen csökkenhet a nagycsa-
ládosok tartozása is, mert a harmadik vagy további
gyermeket vállalók jelzáloghitel-tartozása gyermek-
enként 1-1 millió forinttal csökkenthető. A koráb-
ban született gyermekeknél nincsen felső korhatár,
a hiteltartozás csökkentése akkor is igényelhető, ha
az idősebb gyermek már nagykorú.

A háromgyermekes családok 2018-ban is havi
százezer forint adókedvezményt kapnak, ez éves
szinten 1,2 millió forint megtakarítást tesz ki. Az

forrás: mw

KÖNNYÍTÉS Bevezeti a Diákhitel
Központ Zrt. az elektronikus aláírással
történő szerződéskötést, így már in-
terneten is igényelhető a diákhitel – je-
lentette be Bugár Csaba, a társaság
vezérigazgatója. 

A felsőoktatásban tanuló hallgatók
mostantól személyes megjelenés, il-
letve papíralapú dokumentumok kitöl-
tése, leadása nélkül is köthetnek diák-
hitel-szerződést. Az elektronikus alá-
írással történő szerződéskötés feltéte-
le, hogy az igénylést a Neptun vagy
ETR tanulmányi rendszeren keresztül
kell indítani, emellett szükség van
ügyfélkapus hozzáférésre. A diákhite-
lek megszokott módon is igényelhető-
ek majd a tanulmányi osztályokon és
a Diákhitel partnerintézetnél. A felve-
hető hitelösszegek változatlanok: a
szabad felhasználású Diákhitel 1 ese-
tében havonta legfeljebb 50 ezer forin-
tot lehet igényelni, míg a Diákhitel 2
továbbra is kizárólag a képzési díj ki-
egyenlítésére fordítható. Azok a hall-
gatók, akik szeptember 15-ig benyúj-
tották a diákhitel-kérelmüket, október
15-én juthatnak hozzá a megigényelt
összeghez: a Diákhitel 1 esetében a
hallgató bankszámlájára, míg a Diák-
hitel 2 esetében közvetlenül a felsőok-
tatási intézménynek utalja át a köz-
pont a pénzt.

Online is
kérhetô
mostantól
a diákhitel

Ôsszel tárgyalja a kormány a csok kibôvítésének lehetôségeit

Milliókkal segíti az állam 
a családi otthonteremtést

lék volt az elmúlt öt év átlagában, ez a
becslések szerint 2017-ben 10-12
százalékra emelkedik – mondta ko-
rábban Marczinkó Zoltán államtitkár.

Szakértők szerint a kisebb telepü-
léseken az alacsonyabb telekárak mi-
att jóval többet érhetnek az állami tá-
mogatások egy családi ház építése
esetén, mint egy nagyvárosban –
mondta korábban Balogh László, az
egyik ingatlanforgalmazó portál veze-
tő gazdasági szakértője. Erre utalhat
az is, hogy a használt házak árai a ki-
sebb falvakban stagnáltak, a na-
gyobb városokban viszont csaknem

10 százalékkal emelkedtek egy év
alatt. Az áremelkedés hátterében az
áll, hogy miközben a kereslet a meg-
lévő házakra másfélszeresére nőtt,
addig a piacuk csak 17 százalékkal
bővült. Több felmérés szerint az idei
telekadásvételek jóval több mint fele
Pest megyében zajlott, amelyet a sor-
ban Budapest és Győr-Moson-Sop-
ron megye követ.

A kormányzatnak két célja volt az ott-
honteremtési programmal, a gazdasági
növekedés felgyorsítása mellett minél
több család otthonhoz juttatása –
mondta Hornung Ágnes államtitkár. 

Jövôre is bôvülnek a családtámogatások
adókedvezmény minden további gyermek esetén
újabb 33 ezer forinttal emelkedik.

A gyermeket vállaló édesanyák diákhitel-törlesz-
tését az első gyermek születésekor felfüggesztik, a

második gyermek után elengedik a tartozás felét, a
harmadiknál pedig a teljes összeget.

2018-ban a bölcsődei rendszer fejlesztésére ötmil-
liárd forintot fordítanak, célzottan Közép-Magyaror-
szág régióra koncentrálva, mivel ott van a legtöbb
gyermek. 2010-hez képest az ötszörösére bővült az
ingyen étkező bölcsődések száma, az óvodások ese-
tében 2010-ben tízből három gyermek kapta, 2018-
ban pedig már nyolc kapja ingyen a reggelit, a tízórait,
az ebédet és az uzsonnát. Az egész évi ingyenes isko-
lai étkeztetésre idén 74 milliárd forintot fordít a kabinet,
ami a 2010-es összeg két és félszerese.

Részben a jelenlegi családtámogatási rendszer
hatására, a 2010 előtt folyamatosan csökkenő há-
zasságkötések száma 2017-re 40 százalékkal növe-
kedett.

HASZNÁLT LAKÁSOKRA IS
IGÉNYELHETŐ LESZ
A családi otthonteremtési kedvezmény
őszi kormányzati értékelésekor szóba
kell hozni, hogyan lehet növelni a támo-
gatást használt lakások vásárlása eseté-
ben – mondta korábban Lázár János, a
Miniszterelnökséget vezető miniszter. Tá-
jékoztatása szerint jelenleg mintegy 300
ezer eladó használt lakás van az ország-
ban, fele beköltözhető állapotban van.

Előnyben 
a nagycsaládosok

2018 a családok éve
lesz Magyarországon
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Tíz éve, 2007. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit
a Famulus Business Hotel. Magyarország első hivata-
los oktatószállodája PPP beruházás keretein belül va-
lósulhatott meg (az állam bevonta a magánszektort),
mely a turizmus–vendéglátás szakos hallgatók gya-
korlati helyszíneként azóta is sikeresen üzemel. 

A tíz év során közel ezer diák szerezhetett szakmai
gyakorlatot a hotelben, többen közülük azóta is a szál-
loda főállású alkalmazottai, míg mások az ország szá-
mos pontján töltenek be vezető pozíciót a szakmában.
A szálloda térségben betöltött jelentős szerepét mu-
tatja az is, hogy az éves átlagkihasználtság elérte a 70
százalékot – tekintett vissza az elmúlt évtizedre a jubi-
leum alkalmából tartott ünnepségen Simon Róbert
Balázs győri országgyűlési képviselő.

A szálloda 2016. január 1. óta a Széchenyi István
Egyetemhez tartozik, és továbbra is szorosan együtt-
működik a Kautz Gyula Közgazdaságtudományi Kar
Turizmus Tanszékével. Idén augusztusban a PPP ki-
váltás is megtörtént és az állam átruházta az egye-
temre a szálloda üzemeltetési jogát. További válto-
zást hozott az egyetem új kollégiuma, amely a köz-
ponti campuson található és a júliusi Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztiválra készült el. A Famulus Kollégium-
ban ezért kevesebb diák van, és a fennmaradó húsz
apartmant a szálloda értékesíti hotelként.

A közelmúltban lezajlott tulajdonosváltás nem be-
folyásolta a főképp business szegmensből érkező
vendégek magas szintű kiszolgálását. A szállodának
továbbra is elsődleges célja a vevői igények legma-
gasabb fokon történő kielégítése, a változó piaci és

Minden aprónak tűnő lépésnek is lehet hatása –
hangsúlyozta Németh Zoltán, a megyei közgyűlés
elnöke pénteken, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Éghajlatváltozási Platform alakuló ülésén. A pro-
jektben 14 szervezet vesz részt, feladatuk a me-
gyei klímastratégia kidolgozása, melynek elké-
szültéhez az Európai Unió Kohéziós Alapjából és
hazai központi költségvetési forrásból 30 millió fo-
rint támogatást nyertek.

Tízéves a Famulus, Magyarország
elsô hivatalos oktatószállodája

utazási viszonyokhoz való alkalmazkodás és kifogás-
talan szolgáltatás nyújtása minden esetben.

A folyamatos fejlődési törekvések részeként, a
szálloda a 21. századi trendeknek megfelelő arcu-
latot alakított ki, melynek jellemzői a kényelem, az
elegancia, a funkcionalitás és a modern dizájn. 

Emellett továbbra is kiemelt fókuszban van az,
hogy a vendéglátást választó diákok szakmai elő-
menetelében fontos szerepet töltsön be a szálloda. 

Papp Ilona dékán és Happ Éva, a Turizmus Tan-
szék vezetője ugyancsak méltatta a szálloda tevé-
kenységét, s úgy fogalmaztak, szerencsések azok
a hallgatók, akik itt tölthetik gyakorlatukat, a kony-
hától a recepción át a rendezvényszervezésig min-
dennel megismerkedhetnek, amit később munká-
jukban hasznosíthatnak. 

Megyei klímastratégia készül
A platform megalakulása és jövőbeni működése

mellett szakmai konferenciák, szemléletformáló ren-
dezvények, workshopok rendezésére is sor kerül, a klí-
matudatosság erősítése érdekében. A projekt legfőbb
eredménye várhatóan az év végéig elkészülő Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Klímastratégia című dokumen-
tum lesz, amely választ keres és megoldási lehetősé-
geket javasol a szélsőséges időjárás okozta hatások
csökkentésére, kivédésére és kezelésére.

LICIT

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata licit útján értékesíti

• Győr, Kertész u. 14.; ép. telek (falusias lakóövezet);
hrsz.: 10.999. Teleknagyság: 1506 m2. Kikiáltási ár: 26.490.000 Ft + ÁFA.

• Győr-Ménfőcsanak, Krúdy Gyula és a Csanaki utca közötti területek:
beép.ter., mocsár, közforg. elől elzárt magánút; hrsz.: 25.162/1, 25.165, 25.180/3.
Teleknagyság: 781, 3412 és 190 m². Kikiáltási ár: 23.250.000 Ft + 242.136 Ft (ÁFA).

A hirdetmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (GyŐr, Városház tér 1. Telefon: 96/500-239),
valamint az interneten (www.gyor.hu/Önkormányzat/Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthetŐ meg.
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• fejfájás, szédülés, migrén, torok-, hát-, gyomorfájás • nyaki,
derék- és vállfájdalmak • nôgyógyászati panaszok, változó-
kori probléma és prosztatagondok • asztma • magas vérnyomás
• depresszió, szorongás, stressz • gyermekbetegségek:
ágybavizelés, izomsorvadás, fejlôdési és alvászavar, köhögés,
hasmenés, epilepszia • mozgásszervi betegségek: reuma,
gerincsérv, ülôidegzsába • csontritkulás, csonttörésre való
hajlam, izomsorvadás • fogyókúra Dr. Feng: „Azért

gyógyítok, hogy
segíthessek!”AKUPUNKTÚRA – a természetes gyógymód

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

A híres FENG XIAO PING DOKTORNÔ
MOST TANÍTVÁNYOKAT FOGAD!

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter 

Péntektől vasárnapig a Széche-
nyi téren ismét fesztivál lesz, a
Győri Rotary Fröccsnapok és a
Legendák Napja keretében
programok sorával várja az ér-
deklődőket a szervező Győri
Művészeti és Fesztiválközpont.
Ehhez kapcsolódóan pedig idén
is szódásüveg-kiállítás nyílt.

Hat éve mutathatta meg először féltve
őrzött kincseit Hámori Sándor szódás-
üveggyűjtő Győrben, egy fröccsna-
pokhoz kapcsolódó kiállításon. Akkor,
mint kiderült, szellemet engedett ki a
palackból, hiszen számos győri gyűjtő
jelentkezett nála, felajánlva saját gyűj-
teményét a nyilvános bemutatkozásra.
Azóta egyre többen szorgalmazzák
egy állandó kiállítás létrehozását,
mert mint Hámori Sándor fogalma-
zott, a szóda, a szódásüveg és a
fröccs feltalálásának városában ildo-
mos lenne egy állandó kiállítással
megemlékezni a témáról. Elsősorban
Jedlik Ányos bencés szerzetesről, aki-
nek nevéhez fűződik a szikvíz nagy-
üzemi előállítása és palackozása, va-

Kányavízzel keverik a bort a hétvégén

lamint ő keverte először a szódavizet
borral, így Jedlik a fröccs atyjaként is
bevonult a történelembe. A pezsgő vi-
zet gyorsan és olcsón előállító készü-
lék 1829-ben kezdte meg áldásos
működését a győri bencés rendház-
ban, és a mesterséges savanyúvízzel
hígított bort is a győri szerzetesek íz-
lelhették meg először. A szódásszifon,
mint köztudott, ma már szerepel a vá-
ros jelképei között is, maga a szóda
pedig hungarikum. 

Minderről a Látogatóközpontban
esett szó, az idei szódásüveg-kiállítás
múlt heti megnyitóján. A vitrinekben 150,
Győrben és a város környékén gyártott
üveg látható, melyeket győri kötődésű
gyűjtők hoztak el a tárlatra. A legszebb,
legizgalmasabb üvegek mellett látha-
tunk gyógyszertári szifonokat, számos
korai csatos-, gömbös üveget. A szó-
dásflaskák mellett korabeli dokumentu-
mokat böngészhetünk a szikvízgyártás
történetéről vagy Jedlik feljegyzéseiből. 

Bendes Gyula gyűjtő egyik első szer-
zeményét, legféltettebb darabját is be-
mutatja, amely Vető Sándor Szikvízgép-
gyáros és Szifonfeltöltő üzeméből szár-
mazik az 1900-as évek elejéről, mely
üveg belülről optikailag csavart, az alján
domború felirattal. Bendes Gyulának
vannak olyan palackjai is, amelyen a Szi-
lasbalhás, Prónaifalva, vagy Alibunár te-
lepülésnév olvasható, ezek igazán kuri-
ózumnak számítanak, hiszen ilyen nevű
falvak ma már nem léteznek.

Albert Zsolt gyűjtő a megnyitón né-
hány anekdotát elevenített fel, mesélt
a fröccsivó Balogh Benőről, akinek ha-
lála után cimborái a következő sírfel-
iratot vésték a fejfájára: itt nyugszik
Balogh Benő tisztán, szóda nélkül. 

A szikvíz feltalálásával új magyar sza-
vaink is születtek, mint például: kánya-
víz, szúrósvíz, bizserevíz, kutyaijesztő.
Jelként is használták a szódát – árulta
el Albert Zsolt, mégpedig a cukrász-
dákban, kávéházakban. Amikor még
nem volt szokás a kávé mellé kis szódát
is adni, de valaki kért hozzá, az azt jelen-
tette, hogy ismerkedni szeretne.

A Baross úti Látogatóközpontban
rendezett szódásüveg-kiállítás hétfő-
től péntekig 9-től 17 óráig, szomba-
ton 9-től 14 óráig látogatható.

A szódásüveg kiállítást 
a Látogatóközpontban nézhetjük meg
a fesztivál után is
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Nagy megtiszteltetésként és örök emlékként érté-
kelte Tóth Ildikó győri kékfestő, hogy műhelyüket
meghívták New Yorkba, a Magyar Örökség Feszti-
válra. A Magyar Házban kiállításon mutatkoztak be,
kékfestő workshopot tartottak, a Mesterségek Ün-
nepe utcafesztiválon pedig bemutatót és kézműves
foglalkozásokat rendeztek.

A győri kékfestők mellett tojásfestő, nemezkészí-
tő, csizmadia, bútorfestő, hegedűkészítő és matyó
hímző vett részt az eseményen. 

A nagyszámú érdeklődőnek a negyedik gene-
rációs Tóth Ildikó kékfestő, népi iparművész töb-
bek között arról beszélt, hogy hajdan több száz
kékfestő működött Magyarországom, ma azon-
ban csupán négy aktív műhely van, köztük a
111 éves győri kékfestő műhely. A látogatók ki-
próbálhatták a mintázást, a mintafát és kékfes-
tő madárkát készíthettek. Tóth Ildikóék ma is a
hagyományos kézi mintázással, eredeti techno-
lógiával készítik a kékfestő kelméket, dunántúli
és rábaközi motívumokkal. A kékfestő műhelyek
mindegyikének megvan a maga, saját családi
receptje.

A Magyar Ház igazgatónője, Nagy Ildikó, aki szin-
tén győri származású, hagyományt szeretne terem-
teni a rendezvényből, így jó eséllyel más győri kéz-
művesek is bemutathatják majd mesterségüket
New Yorkban.

Kerékpárral fedezhetünk fel 11 győri kiállítóhelyet
11 kilométert megtéve szombaton. A Rómer Flóris
Művészeti és Történeti Múzeum a Múzeumok Őszi
Fesztiválja keretén belül szervezi meg a 11 kiállító-
hely, 11 km elnevezésű programot. Grászli Berna-
dett, az intézmény igazgatója az izgalmasnak ígér-
kező programot ajánlva elmondta, kerékpáros vá-
rosnézésre invitálják a győrieket, annak kapcsán,
hogy a napokban zajlanak az autómentes napok, és
az őszi fesztivál tematikájában is szerepel a mozgás.
A biciklizés során a helyi értéket ismerhetik meg a
résztvevők. A bringások az adyvárosi tó mellől in-
dulva elsőként a városrész új köztéri alkotásait fede-
zik fel, a tavon a Csapásirány című úszó szobrot,
amely Kelemen Zénó munkája, a Móra Ferenc Álta-
lános és Középiskolánál Bak Imre Felhő című felújí-
tott alkotását, valamint a Kuopio parkban álló Őr-
szem című, Bakos László üvegszobrát. A túra ezt kö-
vetően a Belvárosban folytatódik, a múzeum mind
a 11 kiállítóhelyénél megállva, hogy a résztvevők
megismerhessék az épület múltját és jelentét. Vé-
gül a Püspöki Udvarbíró-házban egy közösen elfo-
gyasztott frissítővel zárja a társaság a rendhagyó vá-
rosnézést. Az idegenvezető Grászli Bernadett és Fü-
löp Szabolcs lesz a túra során.

Kerékpáros
múzeumtúrára
invitálnak

A gyôri kékfestôk
New Yorkot is meghódították
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Rotary: „Egyesült Erővel” A Rotary
olyan világszervezet, amelyben különféle foglal-
kozású emberek készek vállalni a humanitárius
szolgálatot. Ők szakmai tevékenységükben és
a magánéletben is magas etikai alapelveket kö-
vetnek. Arra törekednek, hogy a világban ter-
jedjen a megértés és a jó szándék. Ezeket az
ideákat ápolják a Rotary Klubokban a rotarys-
ták is a baráti összejöveteleken, általuk kezde-
ményezett programokon.

A tagok hisznek az összefogás erejében és a
segítés hatékonyságában. Eltökélt szándékunk,
hogy nem pénzzel, hanem célzott segítséggel ké-

Art Agora és Rotary
pesek vagyunk változtatni a világon, és előbbre
juthatunk mindenki megelégedésére.

A Rotary Club Győr – RÁBA, az Art Agora
projekt kezdeményezője. A 2009-ben alakult győri
klub a Rotary világszervezet 1911-es magyarorszá-
gi körzetéhez tartozik. A klubunk sokféle szakmai
és társadalmi háttérrel rendelkező húsz tagja – a
klub jelmondatának megfelelően – „Egyesült Erő-
vel” közös célokért dolgozik. Büszkék vagyunk arra,
hogy nők is részt vesznek tevékenységünkben, az
Art Agora projekt ötletgazdája és vezetője Görcsné
dr. Muzsai Viktória. Klubtagjaink kapcsolati tőkéjü-

ket felhasználva teremtik meg azokat a forrásokat,
amelyek az egyesület alapítványán keresztül lehe-
tőséget adnak hatékony segítségnyújtásra, egy-
részt a győri és Győr környéki nehéz helyzetben élő
embereknek, másrészt olyan fiatal tehetségeknek,
akik alkotómunkájukkal a szűkebb környezet érté-
két és teljesítményét emelik. 

Ez utóbbihoz ad keretet most induló Art Agora
projektünk: október 26-án műsoros jótékonysági
esten művészek és mecénások számára kínálunk
találkozási lehetőséget.  A mesterek által felaján-
lott alkotások aukciós bevételéből fiatal és tehet-
séges alkotókat kívánunk támogatni.

RÉSZVÉTELI ÉS TÁMOGATÓJEGY, VALAMINT MŰALKOTÁSOK VÁSÁRLÁSÁVAL 
ÖN IS CSATLAKOZHAT KEZDEMÉNYEZÉSÜNKHÖZ!

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

Art Agora –
Egy este a művészetért
művészek+műalkotások+művészet+jótékonyság
Győri Zsinagóga
(Kossuth Lajos út 5./Petőfi tér)
október 26. 18 óra
Program:
• a társművészetek (irodalom, zene, tánc)

bemutatkozása
• felajánlott műalkotások aukciója,
• művészek és mecénások találkozója

Művészeti vezető: Csurák Erzsébet

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

Art Agora – 
művészek és mecénások találkozása 
szeptember 28. – október 10.
GYMS KIK Nemzetközi
Kereskedelmi Központ aulája
(Győr, Szent István út 10/A.)
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

Érdeklôdni: 06-20/269-3234, 06-20/966-1750  • gyor@orientik.hu • orientik.hu

Beruházó: Orientik Kft.

Várható átadás: 2017. IV. negyedév

csendes, zöldövezet

3 rétegû üvegezés

klíma- és redôny-elôkészítés

padlófûtés

CSOK igényelhetô!

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

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

A 2018-as energetikai követel-
ményeknek megfelelô kivitelezés.

Győrer Fröccstage und Tag der Győrer Legenden
von Freitag bis Sonntag auf dem Széchenyi-Platz. Neben
dem Fröccsmessen für den guten Zweck komplettieren zahl-
reiche Kinderveranstaltungen, Musikaufführungen, Vorträ-
ge und Fremdenführungen das Festivalprogramm. Benefiz-
Fröccs und Fettbrote bietet der Rotary Club in seinen Holz-
buden Freitag und Samstag von 16-23 Uhr, Sonntag von 16-
21 Uhr. Pferdekutschen mit Sodawasser fahren durch die
Stadt und bieten den Fussgängern Erfrischung an. Ausstel-
lung von Sodaflaschen im Besucherzentrum (Baross G. u.
21.), auf dem Platz vor dem Apátúrenhaus hingegen wartet
auf die Besucher eine  Harley-Davidson Motorradausstel-
lung. Kinder haben Gelegenheit in Retro-Kleinfahrzeugen
zu fahren und mit dem Omnibus zu reisen.

Zum Welttag der Musik gibt
am am 1. Oktober um 19 Uhr das
Győrer Philharmonische-Orches-
ter Filharmonikus unter Mitwir-
kung des Pianisten Ránki Dezső
ein Konzert im Richter-Saal ( Ara-
di vértanúk útja 16.). Auf dem
Programm: Beethoven: Klavier-
konzert in C-Moll, sowie die III.
Synphonie„Eroica” in Es-Dur. Es
dirigiert: Berkes Kálmán.

Am Sonntag, 1. Okto-
ber um 18 Uhr findet
zum nächstenn Anlass
der Orgelkonzertreihe in
der Heiligengeistkirche
das Orgelkonzert des Or-
ganisten Soós Gábor in
der Győrer Szent Imre
Kirche statt. Auf dem
Programm stehen Werke
von Buxtehude, Bach, Pa-
chelbel, Brahms und
Karg-Elert.

„Märchenwelt” - Die 20-Jährige Jubiläumsausstellung
der altgedienten Puppenbaumeisterin Barcsayné Németh
Hedvig wird am Montag,  2. Oktober um 17 Uhr im Beze-
rédj-Schloss (Ménfőcsanak, Győri út 90.) eröffnet. Die Pup-
pen und Clowns sind handgenäht, per Handarbeit gefer-
tigt. Die bekannten Märchenfiguren, das Enterieur welches
den Anfang des letzten Jahrhunderts heraufbeschwört
und die Lebensbilder entführen den Besucher in eine wah-
re Märchenwelt. Die Sammlung ist bis zum 31. Oktober
werktags, jeweils von 9-19 Uhr, an den Wochenenden an-
gepasst an die Veranstaltungen im Bildungshaus zu sehen.
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló  

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

EGÉSZSÉG-ÉLETMÓD MAGAZIN A GYÔR+ TV-N DR. DÉZSI CSABA ANDRÁS MÛSORA

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

NAGY UTAZÁS – Sar-
maság 70 címmel nyílik
Sarmaság László Kormos
István-díjas festőművész
kiállítása a Kisfaludy Ká-
roly Könyvtárban (Baross
Gábor út 4.) október 5-én
17 órakor. A kiállítást Be-
reczky Loránd Munkácsy
Mihály-díjas művészet-
történész nyitja meg. A
tárlat november 10-ig lá-
togatható.

A HANGRAFORGÓ KLUB októberi estjén a Hetek köl-
tészete kap főszerepet, a vendég Buda Ádám lesz. Az „Őr-
zöm a parazsat és mérem a világot”című estre a Dr. Kovács
Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtá-
rának klubhelyiségében (Herman Ottó u. 22.) október 6-án
17 órakor kerül sor. 

MESEVILÁG címmel Barcsayné
Németh Hedvig ezüstkoszorús ba-
bakészítő mester 20. jubileumi ki-
állítása nyílik október 2-án 17 óra-
kor, a Bezerédj-kastélyban (Ménfő-
csanak, Győri út 90.).  A tárlat októ-
ber 31-ig tekinthető meg. 

A TÁJAK, ÍZEK, SZOKÁSOK sorozatban az
Ormánság és Drávaszög mindennapjaival, az ott
élők kultúrájával, ünnepeivel, dalaival és ételeivel
ismerkedhetnek meg azok, akik október 9-én 16
órakor ellátogatnak a Molnár Vid Bertalan Műve-
lődési Központba (Győrszentiván, Váci M. u. 3.). 

A ZENE VILÁGNAPJÁN, októ-
ber 1-jén 19 órakor a Győri Filhar-
monikus Zenekar Ránki Dezső zon-
goraművész közreműködésével ad
ünnepi koncertet a Richter Terem-
ben (Aradi vértanúk útja 16.). Műso-
ron Beethoven: c-moll zongoraver-
senye és a III. (Esz-dúr) „Eroica”
szimfónia. Vezényel: Berkes Kálmán.

A SZENTLÉLEK-TEMP-
LOM ORGONAKON-
CERT-SOROZATÁNAK
következő állomása októ-
ber 1-én 18 órakor Soós
Gábor orgonaművész, a
győri Szent Imre-templom
orgonistájának hangverse-
nye lesz. A műsoron Buxte-
hude-, Bach-, Pachelbel-,
Brahms- és Karg-Elert-
művek szerepelnek.

LÉGRÁDI ILDIKÓ-
VAL, a Szerelemkony-
ha című könyv szerzőjé-
vel beszélget dr. Hor-
váth Sándor Domonkos
könyvtárigazgató októ-
ber 4-én 17 órakor, a Dr.
Kovács Pál Megyei
Könyvtár és Közösségi
Tér Központi Könyvtár
klubhelyiségében (Her-
man Ottó u. 22.). 

MAGYAR KERTEK, TÜNDÉR -
KERTEK címmel Balla Ede Zsolt
előadását hallgathatják meg az ér-
deklődők a Magyar Évezredek elő-
adás-sorozat következő összejöve-
telén, október 5-én 18 órától, a SZE
Apáczai-karon (Liszt F. utca 42.).

AZ ANGSTER-ORGONAGYÁR
alapításának 150 éves évfordulójá-
ról előadásokkal és Angster József:
Életrajzom című kötetének bemuta-
tójával emlékeznek meg szeptem-
ber 30-án 15 órától, a Győri Hittudo-
mányi Főiskolán (Káptalandomb 7.).

ERDÉLYI TÁJAK-
RÓL címmel ismeret-
terjesztő előadás-so-
rozat indul október 2-
án 16 órától, a TIT
székházában (Mun-
kácsy út 6.). Az első
előadás címe Baran-
golás Tündérország-
ban, az előadó Pintye
Tamás tanár, a Győri
Erdélyi Kör vezetője. 
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Helyszín: 
Móricz Zsigmond rakpart

PARKOLÓ

SZEPTEMBER 30. SZOMBAT
• 10 órától Sport- és mûvészeti programok

• Sport versenyek és vetélkedôk a parkolóban kialakított sportpályákon
• GyôrBike-tesztelés 

• Versek fotókra kiállítás 
• 12 órától Sétahajózás a rakpartról

• 14 órától Jetski és Flyboard bemutató
• 14.30 órától Triál kerékpáros bemutató

• 15 óra Malasits Zsolt festômûvész óriásképének összeállítása

SZEPTEMBER 29. PÉNTEK
• 6.30 órától Bringás Reggeli a Dunakapu téren.

• 8 órától Vegyél részt a parkolóban a tornaórán! —
a város sportegyesületeinek vezetésével.

• Gyôr Sharks Amerikai Futball SE bemutatói
• Sport versenyek és vetélkedôk a parkolóban kialakított sportpályákon

• GyôrBike-tesztelés 
• Malasits Zsolt festômûvész 16 részes óriáskép-festése

• Versek fotókra kiállítás 
• 12 órától Sétahajózás a rakpartról

• 12 órától Jetski és Flyboard bemutató
• 14 és 16 óra között Gyôri Tánc- és Képzômûvészeti Iskola növendékeinek

helyben készült mûveinek tárlata, közben interaktív balettóra
• 15 órától Jetski és Flyboard bemutató

• 17 órától Triál kerékpáros bemutató

• 15 órától Kerékpáros
DIVATBEMUTATÓ,

kerékpárral a vörös szônyegen

• 16 órától KALAPOS
kerékpáros felvonulás

a Dunakapu térrôl

ADOMÁNYGYÛJTÉS
a Magyar Gyermekmentô 

Alapítvány részére

szerző: szarka zsófia
fotó: marcali gábor

Egy ideális világ kicsinyített má-
sa ül egy apró kerti asztalon, ró-
zsaszín malac formájában, Győr
Belvárosának közelében. Egy
idős néni nyugdíjának kiegészí-
téséért a spájzát pakolta ki a ház
elé, és olyannyira megbízik a vá-
sárlóiban, hogy csak a nap ele-
jén és végén áll az asztal mellé.
Mindenki azt vesz és annyit ad
érte, amennyit gondol. Mariann
néni a becsületére bízza!

Győrben többször bebizonyosodott,
hogy élhető város, nem csupán a Bel-
város zsongása, a kulturális színezete
miatt költözik ide akár egy egyetemis-
ta vagy egy többgyermekes család és
marad itt egy nyugdíjas, hanem egé-
szen más rejtett titkai is vannak, amit
véletlenül is fel lehet fedezni.

Az egyik utcában kirakott asztalka is
egy olyan momentum, ami miatt érez-
hetjük, jó helyen járunk, hiszen lekvá-
roktól, befőttektől, zöldségektől és gyü-
mölcsöktől roskadozik. Érthetetlen el-
ső ránézésre az őrizetlenül hagyott fi-
nomsághalmaz, majd látván az árcédu-
lákat és a feliratot, egyértelművé válik:
ez bizony „becsületkassza”. Az árak
ugyan adottak, de a vásárlóra van bízva,
hogy ki, mennyit tesz a rózsaszín malac-
perselybe. Mariann néni a kertjében
termeszti kisnyugdíjasként a biofinom-
ságokat és ugyanebből készülnek a be-
főttek is. Elmúlt hetvenéves, a nyugdí-
jából pedig nem tud megélni. Évek óta
márciustól novemberig reggelente

Becsületkassza a ház elôtt:
ha bizalom nincs, 
akkor semmi sincs!

megterít a ház előtt, és este izgalom-
mal számolja össze a megkeresett
aprópénzt. „Minden száz forintnak úgy
örülök, hogy azt el sem hinnék, hisz’ ah-
hoz, ha picikét hozzáteszek, már fél kiló
kenyér megvan. Egyszer megyek bevá-
sárolni a héten, és ahogy régen édes-
anyám, és a kenyéren túl én is négy dol-
got veszek: sót, cukrot, élesztőt, ecetet,
a többit megtermelem, ha tudom. A
nyugdíjasok is ide járnak vásárolni, de
ők takarékosak, ahogy Mariann néni is,
csak óvatosan pakolják a kosarukat, a
fiatalok pedig nem értik a jelenséget.
Mariann néni pont ezt magyarázza,
hogy a világ teljesen megváltozott. Sen-
ki nem bízik senkiben, és mindenki a
saját zsebére gondol, nincs ebben las-
san semmi furcsa – mondja lesütött
szemmel. A mai generáció már nem
ebbe szocializálódott, nem is láttak
még ilyet. Pedig nekem ez a normális,
a rendőrség mellett lakom, látom
mennyire gazosak a virágágyások, hát
kigazolom nekik, ők pedig itt vásárolják
az uzsonnájukat. Valójában 200 forint
egy kiló barack, sok? 300 forint a befőtt,
sok? Na, jó a baracklekvár 800, mert az
üveg ugye, meg a cukor meg a sok fő-
zése, hát, ha valaki ennyit nem szán rá,
és inkább elviszi, akkor mit tehetnék?
Elvittek barackot, láttam is, meg a ka-
mera is mutatja, de biztos rá volt szorul-
va szegény, hát hadd vigye! Én nagyon
vallásos ember vagyok, nem gondo-
lom, hogy bárki is rosszat akarna, csak
éppen lehet, hogy akkor rászorul. Tudja,
úgy gondolom, ha bizalom nincs, akkor
semmi sincs! Jövőre ugyanígy kirakom
a kis kincseimet a ház elé!” – búcsúzik
tőlünk Mariann néni.



Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

Írja és szerkeszti: 
Nagy Viktor
Fotó: 
Marcali Gábor 
Nagy Viktor

gazfroccs.hu

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net

Gázfröccs tévémûsor
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Nem lehet eleget hallgatni. Nem le-
het eleget hajtani. Nem lehet vele las-
san menni. Ez az Audi TT RS Roadster.
Egy győri gyártású sportautó, tető nél-
kül. Kicsit kevesebbet tud papíron,
mint kupé variánsa  – „csak” 3,9 mpm
alatt van százon –, de ez nem csorbít
az élvezeti értékén. Sőt! Mivel a 400
lóerős 5 hengeres turbós erőgép
adott, az állítható orgánumú kipufogó
széria, és még a tető is nyitható, min-
den megvan a hangorkánhoz. A bru-
tális erőt a négy kerékre eljuttató
Quattro hajtás, és a 7 sebességes Tip-
tronic váltó olyan egységben dolgoz-
nak, és úgy zabolázzák meg a motort,
ahogy a cirkuszi porondon az idomár
az állatok királyát. Ha kell, csak nyu-
godtan furikázhatunk az RS Roadster-
rel, de ha lepadlózzuk, uta-
sunknak komoly gyo-
morproblémá-
kat is okozha-
tunk. Ráadá-
sul a hajunkat
úgy cibálja a szél
130 fölött, hogy az 220-nak hat.

Nem mehetünk el szó nélkül a Ro-
adster látványa mellett sem. Sokan
gondolhatják, hogy kabriót alkotni
egyszerű. Nem az. Teljesen más ka-
raktert faragtak a TT-ből, amikor elké-
szítették a nyitott tetejű változatát.
Félve mondom ki, de ez a TT a kupé-
nál is szebb, egyedibb megjelenésű.

GYORSTESZT: Audi TT RS Roadster

Egyébként itt tudta leginkább vissza-
hozni az első TT stílusát a gyártó, mi-
közben persze ez egy sokkal korsze-
rűbb, és erősebb modell. A karosszé-
riamerevség megőrzéséhez több
nagy szilárdságú acélt és alumínium
merevítőt kellett betervezniük a mér-
nököknek, ezért vezetés közben alig

érezni, hogy tető nélküli a kocsi. A
csomagtér is használható méretű
(280 l), a két utas kényelmesen elfér
benne, és sok-sok extrát kapunk a
csúcs TT-hez. Kijelző a sofőr előtt, hi-
tech légbeömlők, elektromos tető-
mozgatás és szélfogó, mind alaptar-
tozék. A dupla szigetelésű vászontető

könnyű, kis helyet foglal és csak 10
másodpercbe telik eltüntetni – akár
menet közben (50 km/h-ig).

Szóval a TT RS Roadster egy új
szinten értelmezett szabadság érzetét
hozta el nekünk. Tartsanak velünk, és
nézzék meg menet közben is a Gáz-
fröccs szeptemberi adásában!

A dupla szigetelésû
vászontetô könnyû, 
kis helyet foglal és csak
10 másodpercbe telik
eltüntetni

Die Sendung des Gasspritzers suchen Sie im Programm des
Fern sehsenders Győr+, sowie auf der Internetseite des Fernsehens.

A Gázfröccs adását keressék  a Győr+ Televízió műsorán,
valamint a tévé internetes oldalán.
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For-Top Kft. FordStore Prémium Márkakereskedés Tel.: +36-96/513-200
E-mail: auto@fortop.dealernet.hu • Web: www.fordfortop.hu • Facebook: www.facebook.com/FordStoreGyor

Teszt: Ford Fiesta Titanium 1.0 EcoBoost

Csak csendben

szöveg és fotó: nagy viktor

A Ford Fiesta a kisautók között
az egyik legnagyobb nevű apró-
ság. Van múltja, ami egészen
1976-ra nyúlik vissza, és van jö-
vője. Hiszen már nem is olyan
apró, és jelenleg a legkényel-
mesebb a kategóriájában.

A hetvenes években, amikor a Tra-
bant volt a családi autó, a Fiesta sem
volt kényelmetlen, de méretei a mai vá-
rosi minikét közelítette. A 2017-es Fies-

ta négy métert meghaladó hosszával, a
sarkokba kitolt kerekeivel már igazi csa-
ládi mindenes. Sőt, több is annál, hi-
szen elég kompakt a városi cikázáshoz,
könnyű építésű, így kis motorokkal is
gyors és gazdaságos. És akkor még
nem beszéltünk a külsőségekről.

A kis Ford viszi tovább elődje egye-
di vonalait, de minden szempontból
továbbfejlődött. A lámpái és az első
hűtőrács morcos arcot ad a kocsinak.
A felszereltségétől függően változik a
rács dizájnja. Az alap is krómkeretes,
de lehet teljesen króm Aston Martin

stílusú, vízszintes, barázdás vagy –
ahogy a csúcsmodellen (Vignale) –
méhsejt mintázatú, illetve fekete méh-
sejtes, ha sportosat választunk. Utób-
biaknál komolyabb az első lökhárító

formája is. Az oldalnézet alig változott,
hátul pedig a D-oszlopra felfutó lám-
pákat fekvő, a szélességet optikailag
növelő fényforrások kerültek. Jobban
is feszül az útra az autó, izmosabb, vál-
lasabb, kifejezőbb lett a karaktere. A
sok apró aerodinamikai megoldásnak
hála – például tetőspoiler, alsó burko-
lat – a kategória legjobb alaktényező-
jével rendelkezik, ami nagyobb tem-
pónál jót tesz a zajkomfortnak.

A belsőt is teljesen átszabták. Szel-
lős, igényes pultot terveztek a Fiestába.
Az elegáns és jól átlátható műszerfal
ékessége a médialejátszó képernyője.
Ez minden esetben színes kijelzős,
csak a méret változik 4,2 és 8 col között.
A tesztautóban lévő 8 colos „tévé” képe
nagy felbontású, kristálytiszta, műkö-
dése, az indulás utáni betöltést követő-
en, gyors és könnyen tanulható. Dedi-
kált gombok vannak a képernyő kikap-
csolására (éjszaka praktikus) és a hang-
színbeállításnak – üdvözlendő, hogy
nem rejtették el a menürendszer sűrű-
jében. Mondjuk nagy figyelmet fordítot-
tak a hangrendszerre is, mert ez a köze-
pes szintű hifi 7 hangszóróval bitangul
szól. És még lehet fokozni a B&O Play
rendszerrel (Bang & Olufsen cégcso-
portba tartozik), ami rendelkezik mély-
nyomóval, térhangzással, és 10 hang-
szóróra eloszló, összesen 675 W zenei
teljesítménnyel.

Az első ülések nagyon jól tartanak,
kemény tömésűek, hosszabb úton is
kényelmesek. Az enyémhez hasonló al-
katúak (170-180 cm) mögött még há-
tul is bőséges a lábtér, és összességé-
ben két főnek elegendő. Nagyon tet-
szett a vastag karimájú bőrkormány –
a közepes Titanium szinthez jár – és a

váltógomb, amihez szívesen nyúltam.
A hatsebességes kézi váltó pontosan
kapcsolható, hosszúra áttételezett 5-6.
fokozattal, ami egyértelműen az
ország úti, autópályás utaknak kedvez.
90-es tempónál, hatodikban csupán
1800-at forog a motor. De amúgy sem
kell pörgetni, mert észrevétlenül, síri
csöndben teszi a dolgát a nyomatékos
(max. 170 Nm) 1.0 EcoBoost erőforrás,
mely idén hatodik alkalommal lett az év
motorja az „1.0 lökettérfogatnál kisebb
motorok" kategóriájában, így 2012 óta
verhetetlen.

Aztán ott van a csodás futómű.
Nem sok lengőkaros, de eszméletlen
jó hangolású. A tesztautó 17 colos ke-
rekeivel is kényelmes, csendes, mégis
minden kanyar élvezet vele. A kor-
mányzás közvetlen, érezzük az autót
alattunk, mégsem kell megszakad-
nunk. A tökéletes kompromisszum
Anyának és Apának is. Ha pedig ennél
több kell, ott az ST-line szinten elérhető
sportfutómű, vagy egy igazi ST kivitel
– hamarosan érkezik. A motorválaszték
is bőséges. Az 1,1 literes szívó benzi-
nessel indul a paletta (85 LE), aztán az
ezres turbósból van 100, 125 és 140
lóerős, egyötös dízelből pedig 85 és
120 lovas. Mindegyik csekély étvágyú.
A benzinesek közül az általunk próbált
100 lóerős vegyesben 6 liter alatti, vá-
rosban 7 literes fogyasztást produkált,
de a dízelek alig 4 literrel elfutnak.

Mi az, amitől a Fiesta egy ünnepelni
való kisautó? Attól, hogy 3,726 millió fo-
rinttól indul a Trend változat, ami már klí-
más, sávtartó elektronika van benne,
sok légzsák és a B-szegmens legcsen-
desebb utasterével rendelkezik. Szerin-
tem érdemes kipróbálniuk!

90-es tempónál, 
hatodikban
csupán 1800-at 
forog a motor
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Hírek

Új duster

A Dacia sikermodellje végre megújul.
A vadonatúj modell külsőre erősen
hasonlít elődjére, de ez egyáltalán
nem baj. A műszaki részletek viszont
sokat fejlődtek. Sokkal vagányabb,
letisztultabb a külseje, belül pedig lé-
nyegesen szebb lett. Persze az
anyagminőség a várhatóan továbbra
is kedvező árhoz mérten nem ugrott
nagyot, de minden részletében előre
lépett. Újak az ülések, igényes a szel-

lőzés kapcsolósora és mostantól füg-
gönylégzsák, többnézetes kamera-
rendszer is elérhető lesz a Dusterhez.
Motorból négy lesz. Benzines szívó
115 lóerővel, TCe turbós 125 lóerő-
vel, és két dízel 90 és 110 lóerővel. A
kisebbik dízel kivételével mindegyik-
hez rendelhető lesz összkerékhajtás,
az erősebb gázolajoshoz pedig dupla
kuplungos automata váltó.

Honda jövokép
A Honda Frankfurtban egy csodaautót is be-
mutatott. Az Urban EV olyannyira kilóg a mai
autók közül, hogy kétséges a várható megjele-
nése az utakon. A Honda azt állítja mégis, hogy
lesz ilyen autó. A hihetetlenül egyszerű, kom-
pakt forma annyira megkapó, hogy egyszerre
vonzza a Golf 1 fanokat, a Civic-eseket, és akik
csak egy városi minit keresnek, ami nem tűnik
el a tömegben. A villanymotorral hajtott kon-
cepció belseje is egyedi. Elöl pad van benne,
óriási kijelző és sok-sok fa. Azért az extra széles
DTM felnik kilógnak a képből, de nagyon jól
mutatnak. Egy szebb jövőben ez a kocsi lehet
sokak álma, mert annyira barátságos, hogy
kedves üzeneteket is kiír a farára…

A legkisebb XC
A Volvo bemutatta a legkisebb szabadidő-autóját, ami az XC40.
442 cm hosszú, kompakt méretű kocsi a legfrissebb modellek kö-
zül, fiatalos, élekkel díszített karosszériájával kilóg a sorból. Az orra
a Thor kalapácsával díszített lámpákkal és az összetéveszthetetlen
jelvénnyel egyértelműen azonosíthatóvá teszi a járgányt. A fertá-
lyon is ismerős márkajegyek vannak, viszont az oldalnézet és az
arányok merészek – Volvós szemmel nézve. Természetesen az a
kisméretű SUV kategória pont az egyedi megjelenésre alapozva él
és fejlődik, így nem sokat kockáztatnak a svédek. Főleg, hogy sike-
rült az újító részleteket harmonikusan összerakni. Az XC40 az újon-
nan fejlesztett CMA (Compact Modular Architecture), padlólemez-
re épül. Ezt a jövőben akár elektromos hajtású típusoknál is tudják
használni, a 60-as széria alatti méretben. A belső dizájn nagyon ha-
sonlít a nagytestvérekére, így nagyon minőségi kialakítású, ami is-
mét egy jó pont az induláshoz. A motorkínálat egyelőre négyhen-
geres benzines és dízel erőforrásokból áll, de hamarosan érkezik a
háromhengeres motorcsalád is.

´́
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szerző: p. csapucha adrienn
fotó: o. jakócs péter

Mindig is lenyűgözött, amikor
táncolni láttam a színpadon!
Olyan egyedi mozgásvilággal
tette felejthetetlenné a produkci-
ókat, amiről valószínűleg minden
táncszerető néző beszélt az elő-
adások után. Kiemelkedő tehet-
ségét szakmai elismerései is bizo-
nyítják. A Győri Balett jó néhány
tagja közel áll a szívemhez, és
többek között az előbb leírtak mi-
att Gyurmánczi Diánát is a ked-
venceim közé sorolhatom. A sors
érdekessége, hogy tavaly kide-
rült: néhány hónapos különbség-
gel várjuk első gyermekünket! Így
hát nem is volt kérdés, hogy be-
szélgetnünk kell erről a mindket-
tőnk számára új élethelyzetről...

2013-ban a Győr+ Televízióban ké-
szítettünk veled egy hosszabb inter-
jút, és már akkor is szóba került a
gyermekvállalás gondolata. Beszél-
getésünkkor úgy fogalmaztál, hogy
egy táncos életében nehéz megta-
lálni a családalapítás megfelelő idő-
pontját. Miért éppen most hoztad
meg ezt a döntést?

A nővérem három évvel ezelőtt szül-
te első gyermekét, Larát. Az első per-
cektől kezdve rengeteg időt töltöttünk
együtt, így ő óriási hatással volt rám.
Annyira szerettem, hogy napról napra
jobban érdekelt: vajon mit fogok érezni
a saját gyermekem iránt, és természe-
tesen az is nagyon izgatott, hogy anya-
ként hogyan fogok helytállni.

Hogyan fogadta a Győri Balett
igazgatója, Kiss János a hírt, és ho-
gyan fogadták a társulat táncosai,
hiszen azóta oszlopos tagja vagy az
együttesnek, amióta 2007-ben csat-
lakoztál a csapathoz.

Nem ért senkit váratlanul a hír. Érzé-
sem szerint az igazgató úr is, és a társaim
is velem együtt örültek a kis csoda érke-
zésének. Emellett az is jólesik, hogy több
kollégám is mondogatja, hogy siessek
vissza az együttesbe, mert hiányzom. 

Decemberben született a kislányo-
tok. Hogyan élted meg a szülést?

A vérükben van a tánc
A várandósságot is csodásan éltem

meg, a fellegekben jártam. A kiírt idő-
pontom után azonban még egy hét a
várakozás jegyében telt, Panka ugyanis
nagyon jól érezte magát odabent. Aki
volt már hasonló helyzetben, az bizto-
san tudja, hogy ez a pár nap a legnehe-
zebb. Végül megindították a szülést,
ami szintén elég hosszúra nyúlt. Vajú-
dás alatt többször az járt az eszemben,
hogy én bizony soha többet nem csinál-

nám ezt végig, aztán amint a kezembe
adták Panka Lucát, és a meztelen kis
testét rám tették, azt gondoltam és
éreztem: ezért minden fájdalom meg-
érte és biztosan szeretnék még szülni.
Leírhatatlan érzés, azóta is. De azt hi-
szem, te tudod, miről beszélek! 

A szülés utáni depresszióról egy-
re több nő mer nyíltan beszélni, pon-
tosan azért, hogy segítsenek a ha-
sonló helyzetben lévő hölgyeknek.
Te is beleestél ebbe a kicsit sem
egyszerű lelki hullámvölgybe?

Őszintén sajnálom azokat a nőket,
akik ilyen nehézségekkel küzdenek a
szülés után. Nekem szerencsém volt,
ez teljesen elkerült, így boldogan ad-
hattam át magam az anyaságnak. Nyil-
ván voltak nehezebb napok, illetve in-
kább éjszakák, de ez sem volt annyira
sűrűn. Panka nagyon jó baba, már há-

rom hónapos kora óta végigalussza az
éjszakákat. Egyébként nem voltam úgy
„ráparázva” a dolgokra, inkább élvez-
tem, élvezem a napokat vele, minden
pillanatnak, korszaknak megvan a ma-
ga varázsa.

Egy gyermek, főleg az első, az
ember egész napját le tudja foglalni.
Egyszer csak azon kaphatjuk ma-
gunkat, hogy dél van és még mindig
pizsamában vagyunk, vagy éppen

azt sem tudjuk, a hét melyik napjára
virradtunk. Előfordult már veled
ilyen vagy ehhez hasonló szituáció?

Sokszor még azt sem tudtam, mi-
lyen hónap van. Lehet ezért is van az,
hogy észre sem vesszük, mennyire ro-
han az idő. 

Hogyan telik egyébként Panka
egy napja?

Mint említettem, Panka nagyon jó al-
vó, mostanában fél tíz körül szokott fel-
kelni. Lehet, már most felvette szülei
életritmusát, mert nekünk a színházban
délelőtt tíz órakor indul a nap. Nyáron
délelőttönként általában itthon „pizsa-
mapartiztunk” és csak az ebéd utáni al-
vást követően mentünk ki a kertbe ját-
szani, vagy a városba csavarogni, a ba-
rátnőkkel találkozni. Fél nyolckor viszont
mindig itthon pancsizunk, aztán a fi-
nom vacsi után jöhet a nagy alvás. 

Panka, vagy Panka Luca? 
Leginkább a Pankát használjuk, de

sokszor mindkét nevét kimondjuk. Ne-
kem az tetszik igazán, hogy Panka Luca.
Hogy miért pont ebbe a két névbe sze-
rettünk bele, arra már nem is emlék-
szem pontosan, de remélem, ő is elége-
dett lesz vele, és szeretni fogja a nevét. 

Milyen személyiség Panka, mi az,
amit nagyon szeret? 

Már most imádja a zenét. Amint meg-
hall valami éneket vagy dalt, egyből ru-
gózni kezd a lába, közben pedig azt figyeli,
hogy vajon honnan jönnek a dallamok.
Nagyon kiegyensúlyozott, jókedvű kis
csajszi. Imádja a családját. Nagyon aktív
és iszonyatosan mozgékony, talán ebben
hasonlít a legjobban rám. A védőnő sze-
rint jól fejlődik, olyannyira, hogy mindent
előbb csinál egy-két hónappal, mint
ahogy az a nagykönyvben meg van írva. 

A közösségi oldaladon posztolt
fotók árulkodóak: Panka mindig mo-
solyog és ragyog, valóban kiegyen-
súlyozott baba. Mindenkivel barát-
ságos vagy megválogatja, hogy ki
kaphat a szeretetéből?

Mindenkivel nagyon barátságos,
kedveli az embereket, azt pedig különö-
sen imádja, ha beszélnek hozzá. Olyan-
kor egyből mosolyra húzza a száját.
Imádja a gyerekeket is, apukája, Balázs
(Nagy Balázs, a Győri Nemzeti Színház
művésze – a szerk.) korábbi házasságá-
ból született fiát, Mátét szinte rajongva
nézi. Nagyon jó testvérek, már most na-
gyon szeretik egymást. Lara, az unoka-
tesója sokszor táncol és énekel neki, azt
hiszem, mondanom sem kell, milyen re-
akciót vált ki ezzel Pankánál.

Egy anyának nagyon nehéz meg-
hoznia a döntést, mikor álljon újra
munkába. Gondolkoztál már azon,
hogy mikor térsz vissza a színpadra?

Rengeteget, nagyon nehéz lesz Pan-
kát itthon hagyni, de a mi szakmánkban
rövid ideig lehet csak a pályán maradni,
így szeretném kihasználni azt a pár évet,
amit még aktívan el tudok tölteni benne.
Valószínűleg az évad második felétől új-
ra táncolok, nagyon várom már, hogy ta-
lálkozzak a közönséggel.

Szeretném kihasználni
azt a néhány évet, amíg 
táncolhatok
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HIRDETÉS

Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

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

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

Az álláshoz és a tanfolyamhoz tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség • 18 év feletti életkor • Tanulmányi szerzôdés meg-
kötése • Erkölcsi bizonyítvány • Terhelhetôség, pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség • Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet • Erôsödô innovatív szervezeti kultúra • Hosszú távú munkale-
hetôség • Határozatlan idejû munkaviszony • Versenyképes fizetés • Munkába járás tá-
mogatása vidéki munkavállalóknak 93%-ban térítve • Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafeteria már próbaidô alatt is • Munkaidô alatti OKJ-s tanfolyam elvégzése • Három
típusra történô jogosítvány megszerzése

Hölgyek jelentkezését is várjuk a tanfolyamra!

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,
ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.
Jelentkezéseket a következô telefonszámon 96/900-169

illetve a palyazat@imperial-international.com e-mail címre várjuk.

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT
és PÁLYAKEZDÔKET keres

TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM
indításához azonnali kezdéssel

targoncavezetôket és vontatóvezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Elvárásaink: • VAN jogosítványod  elektromos targoncára vagy állóvezérelt vontatóra?
• TUDSZ pontos, precíz és megbízható lenni?
• VÁLLALNÁL több mûszakos munkarendet?
• TUDOD mi a be- és kitárolás?
• TUDSZ biztonságosan közlekedni?
• TUDSZ kamionról le- és felpakolni?
• HASZNÁLTÁL már szkennert?

ITT a helyed, légy a mi csapatunk tagja!
Amit nyújtunk: • JUTTATUNK Neked útiköltség-térítést 93%-ban

• JUTTATUNK Neked prémiumot már a próbaidô alatt is
• JUTTATUNK Neked készpénz-cafeteriát a próbaidô alatt
• JUTTATUNK Neked egyéni választással cafeteriát a próbaidô után
• JUTTATUNK Neked munkaruhát vállalati tisztítással
• JUTTATUNK Neked tiszta, rendezett munkakörnyezetet

Jelentkezz már holnap!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42. Érd.: 96/900-169
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@imperial-international.com

IMPERIAL Logistics Kft.
Gyôr legnagyobb
logisztikai központjába



Egészséges és színes ételeket készít a Gyôr+ Televízió leg -
újabb adásában Nagy Eszter Creative Chef, aki Gyôr egyik
legújabb éttermének szakácsával, Keresztes Tímeával mutat
ízelítôt abból, mennyi mindent lehet édesburgonyából alkotni.
Az adás premierjét pénteken 19.30 órakor láthatják, amit ké-
sôbb a www.tv.gyorplusz.hu weboldalon is visszanézhetnek.

ÉDESBURGONYA
határok nélkül
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ÉDESBURGONYA-KRÉMLEVES CHIPSSZEL

2 db közepes édesburgonya •
1 nagy fej vöröshagyma • 5-6
gerezd fokhagyma • só, bors
• 10-12 dkg vaj

A burgonyát meghámozzuk, szeletelôvel vágunk belôle né-
hány szeletet, amit félreteszünk, a többi részét pedig a
hagymával és a fokhagymával durvára vágjuk, és kevés olí-
vaolajon átpirítjuk. Amikor kellô színt kapott, kevés vízzel fel-
engedjük, sózzuk, borsozzuk, és teljesen puhára fôzzük. A
puha burgonyát vajjal összeturmixoljuk, és igény esetén
sós vízzel hígítjuk. A félretett burgonyaszeleteket forró olaj-
ban kisütjük, a levest ezzel tálaljuk.

ÉDESBURGONYA-GNOCCHI
SONKÁS-TEJSZÍNES MÁRTÁSSAL

1 nagyobb édesburgonya • a
burgonya súlyának megfelelô
mennyiségû liszt (zabpehely-
liszt) • 2 db tojássárgája • só
• 3-4 dkg vaj • 10 dkg füstölt
sonka • 1 nagy fej lilahagyma
• ízlés szerinti zöldfûszer • 2 dl
tejszín

A burgonyagolyókat a fôétel-
hez hasonló módon készítjük.
Kell még hozzá: 5 dkg kókusz-
zsír • 8 dkg kókuszvirágcukor
• 1 fürt szôlô

A burgonyát puhára fôzzük, áttörjük és a többi hozzávalóval
összegyúrjuk. Az így készült masszából vizes kézzel golyó-
kat formázunk, és gyöngyözô vízben kifôzzük, majd
leszûrjük ôket. A lilahagymát kockákra, a sonkát csíkokra
vágjuk, majd egy serpenyôben kevés olívaolajjal és sok
zöldfûszerrel összepirítjuk, a tejszínnel felöntve pedig forral-
juk. A kifôtt burgonyagolyókat olívás serpenyôben lepirítjuk,
és a tejszínes mártással tálaljuk.

KARAMELLIZÁLT
ÉDESBURGONYA-GOLYÓK,

KÓKUSZVIRÁGCUKROS
SZôLôRAGUVAL

A burgonyagolyókat a kókuszolajjal
és a kókuszvirágcukorral karamellizál-
juk, majd egy tányérba szedjük, és a
vágott szôlôszemeket a serpenyôben
maradt karamellel összeforraljuk. Ha
van otthon egy kis mazsolabor, azzal
a ragut meg lehet bolondítani. A felfor-
ralt szôlôragut az édes gnocchik tete-
jére halmozzuk, és az egészet porcu-
korral meghintve tálaljuk.
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Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Október 2. 19.30
Kulisszák mögött

Október 4. 22.30
Épí-Tech

A Győr+ Televízió magazinműsorában a
Múzeumok Őszi Fesztiváljáról Grászli
Bernadettet, a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum igazgatóját kérdezzük,
majd a Győri Rotary Fröccsnapokról, a
Legendák Napjáról is beszámolunk. Tart-
sanak velünk!

Minden kedden 19:30
Hello Győr!

Hétfőn, szerdán, pénteken 21.30
Konkrét

Mindennap 12 órakor
Magyar óra

A Veszprém Televízió házépítők magazin-
jában műemlék-felújításról, a fémleme-
zes tetőfedésről és a mészhomok tégla-
rendszerekről lesz szó. Ha építkezik, tart-
son velünk!

Minden, ami a hírek mögött van. A
Győr+Televízió hírháttér műsorában
mindazzal foglalkozunk, ami önöket ér-
dekli – gazdaság, kultúra, közélet –, ért-
hetően.

Október 6. 9.30
Kulisszák Mögött

Október 1. 11 óra
DivertimentoEgymást érik a premierek a Győri Nem-

zeti Színházban. Műsorunkban részlete-
ket láthatnak az Éjjeli menedékhely című
drámából és A padlás című musicalből.
A főpróbán készült interjúkból még több
érdekesség kiderül a bemutatókkal kap-
csolatban. 

Hofitól Hadháziig, a legnagyobb nevette-
tők poénjaival hangoljuk mosolyra.

Mindennap 20—21 óra között
Kabaré

Szombaton mutatja be a társulat a legen-
dás, A padlás című musicalt a Kisfaludy
Teremben, Háda János rendezésében.
Érdekesség, hogy ezt az örökzöldet
1994-ben már bemutatta a teátrum, s
több akkori színész is szerepel újra.

Hagyományosan a Győri Filharmonikus
Zenekar Richter-bérlete a zene világnapi
koncerttel indul. Október elsején a társu-
latot a művészeti vezető, Berkes Kálmán
dirigálja, az esten Beethoven művei csen-
dülnek fel, a szólista Ránki Dezső zongo-
raművész.

Minden délben magyar óra 100 százalék
magyar zenével a 100.1-en!

TÉVÉMŰSOR RÁDIÓMŰSOR

Szeptember 30. szombat
07:00 Híradó 07:30 Gázfröccs 08:00
Híradó 08:30 Creative chef 08:50 Arra-
bona évszázadai 09:00 Híradó 09:30
Üzleti negyed 10:00 Vény nélkül n
10:30 Nyugdíjas Egyetem 11:30 Képúj-
ság 18:00 Civil kurázsi 18:30 Vény nél-
kül n 19:00 Győri7 19:45 Konkrét
20:00 Építech 20:30 Kulisszák mögött
21:00 Hello Győr! 21:30 Creative chef
22:00 Győri7 22:45 Konkrét 23:00
Vény nélkül n 23:30 Képújság

Október 1. vasárnap
07:00 Civil kurázsi 07:30 Vény nélkül  n
08:00 Credo 08:30 Hello Győr! 09:00
Építech 09:30 Kulisszák mögött 10:00
Hello Győr! 10:30 Creative chef 11:00
Képújság 18:00 Győri7 18:45 Konkrét
19:00 Civil kurázsi 19:30 Hello Győr!
20:00 Üzleti negyed 20:30 Nyugdíjas
Egyetem 21:30 Hello Győr! 22:00 Győ-
ri7 22:45 Konkrét 23:00 Civil kurázsi
23:30 Képújság

Október 2. hétfő
07:00 Győri7 08:00 Nyugdíjas Egye-
tem 09:00 Credo 09:30 Üzleti negyed
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:30
Kulisszák mögött 20:00 Híradó 20:30
Kulisszák mögött 21:00 Híradó 21:30
Konkrét 21:45 Arrabona évszázadai
22:00 Híradó 22:30 Üzleti negyed
23:00 Híradó 23:30 Képújság

Október 3. kedd
07:00 Híradó 07:30 Kulisszák mögött
08:00 Híradó 08:30 Üzleti negyed
09:00 Híradó 09:30 Konkrét 09:45 Ar-
rabona évszázadai 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:30 Hello Győr! 20:00
Híradó 20:30 Hello Győr! 21:00 Hír-
adó 21:30 Civil kurázsi 22:00 Híradó
22:30 Gázfröccs 23:00 Híradó 23:30
Képújság

Október 4. szerda
07:00 Híradó 07:30 Hello Győr! 08:00
Híradó 08:30 Civil kurázsi 09:00 Híradó
09:30 Gázfröccs 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:30 Zooo+ 20:00 Hír-
adó 20:30 Zooo+ 21:00 Híradó 21:30
Konkrét 21:45 Made in Hungary 22:00
Híradó 22:30 Építech 23:00 Híradó
23:30 Képújság

Október 5. csütörtök
07:00 Híradó 07:30 Zooo+ 08:00 Hír-
adó 08:30 Építech 09:00 Híradó 09:30
Konkrét 09:45 Arrabona évszázadai
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:30
Vény nélkül n 20:00 Híradó 20:30 Vény
nélkül n 21:00 Híradó 21:30 Hello
Győr! 22:00 Híradó 22:30 Üzleti ne-
gyed 23:00 Híradó 23:30 Képújság

Október 6. péntek
07:00 Híradó 07:30 Vény nélkül n
08:00 Híradó 08:30 Hello Győr! 09:00
Híradó 09:30 Üzleti negyed 10:00 Kép -
újság 19:00 Híradó 19:30 Gázfröccs
20:00 Híradó 20:30 Creative chef
21:00 Híradó 21:30 Konkrét 21:45 Ar-
rabona évszázadai 22:00 Híradó 22:30
Creative chef 23:00 Híradó 23:30 Kép -
újság

Szeptember 30. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélgeté-
seiből válogatunk (benne: helyi hírösszefoglaló)
6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló) 7:00
Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Ba-
lázs 18:00 Győr+ DJ – Valódi diszkóslágerek
Orosz Sanyi válogatásában! 19:00 Ismétlés / Ma-
gyar óra 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00
D-ER Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Október 1. vasárnap
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélgeté-
seiből válogatunk (benne: helyi hírösszefoglaló)
6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló) 7:00
Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Ba-
lázs 11:00 Divertimento – a győri filharmonikusok
műsora Farkas Mónikával 14:00 Győr+ Hétvége
– Ferenczy Balázs 18:00 Magyar óra 19:00 Diver-
timento (ism.) 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv
22:00 D-ER Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár 

Október 2. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reggeli – Velünk
ébred a város! Orosz Sanyi és Nagy Roland 6:40
Német hírpercek 10:00 Győr+ Délelőtt – Ador-
ján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25
Győr+ TV híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Farkas Mónika, a nap legfontosabb ese-
ményeivel! 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
18:10 Heti asztrológia Szakács Annával 20:00
Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Október 3. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 7:30 Város-
üzemeltetési körkép a Győr-Szol Zrt. munkatár-
saitól 9:30 Megszólal a Vaskakas Bajzát Zsuzsi-
val 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00
Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+
Délután – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó
ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mó-
nika, a nap legfontosabb eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár

Október 4. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító –
Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb törté-
nései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és Nagy
Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer Maga-
zin – a Rómer Múzeum aktuális összefoglalója
(Bajzát Zsuzsi) 10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján
Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25
Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Farkas Mónika, a nap legfontosabb ese-
ményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:10 Rómer Magazin ism. 19:30 Fodrász percek
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

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

Október 6. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Kulisz-
szák Mögött – A Győri Nemzeti Színház műsora
Farkas Mónikával 10:00 Győr+ Délelőtt – Ador-
ján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25
Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Farkas Mónika, a nap legfontosabb ese-
ményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:00 Rómer Ház Aktuál ( A Rómer Ház kibőví-
tett magazinja Simon Pankával) 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár
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Szemkápráztató színek és autó-
matuzsálemek. Amerikai Che -
vyk és szovjet Moszkvicsok egy -
aránt. Meg persze rum, szivar,
karibi strandok. És zene, zene,
zene. Ez Kuba, ahol a Castro-fé-
le kommunizmus a mai napig
keményen tartja magát. Az em-
berek viszont jókedvűek, nyitot-
tak, barátságosak... Vajon hogy
mondják spanyolul, hogy „a leg-
vidámabb barakk”?

Kezdjük a száraz tényekkel: Kuba „szo-
cialista munkásállam”, melyet a helyi
kommunista párt vezet. Ez turistaként
két módon érhető tetten a szigetor-
szágban. Egyrészt teljesen megszo-
kott dolog, hogy a helyiek sorban áll-
nak a javakért. Ahogy tettük azt mi is
jó pár évtizeddel ezelőtt. Kubában
ugyanis jegyrendszer működik. Más-
részt a mai napig meglepően sok La-
da, Moszkvics és Polski Fiat szaladgál
a kubai utakon. Köszönhetően a szi-
getállam egykori KGST-tagságának.

További különlegesség, hogy Ku-
bában két pénznem van érvényben
párhuzamosan. Az eredeti kubai peso
(CUP), illetve az 1994-ben bevezetett
konvertibilis valuta (CUC). A helyi cuc-
cokért jellemzően CUC-ban kell majd
fizetnünk, és ezt a pénznemet tudjuk
váltani a cambio de monedákban is. A
CUP viszont akkor jön majd jól, ha pi-

acon, zöldségesnél vagy egy helyi ét-
teremben szeretnénk beszerezni vala-
mi harapnivalót. Méghozzá a helyiek-
nek szánt árakon, azaz fillérekért.

Havanna
A cirka magyarországnyi méretű

szigetország összesen kilenc UNES-
CO világörökségi helyszínnel büszkél-
kedhet, ami jól jelzi, hogy milyen kü-
lönleges Kuba épített és természeti
környezete. A listára pedig felkerült
Havanna, a sziget fővárosa is.

A híres spanyol konkvisztádor, Ve-
lázquez által alapított település törté-
nelme elég kalandosra sikeredett. Az
angolok felégették, a franciák kifosz-
tották, az 1930-as években pedig az
amerikai alvilág és szerencsejáték-
ipar numero uno játszótere lett. Végül

1959. január 1-jén itt is győzött a
Castro-féle forradalom.

A főváros építészete pedig ugyan-
olyan sokszínű, mint annak története.
Vagy az útjain szaladgáló amerikai old-
timerek. Békésen megférnek egymás
mellett a barokk műemlékek, a gyarma-
ti időket idéző tarka lakóépületek és az
impozáns klasszicista paloták, de még
a megalomán forradalmi emlékművek
is. A város jelentős része pedig a látvá-
nyos szétesés állapotában van. De ez
csak tovább növeli Havanna varázsát.

Ahogy az is, hogy a helyiek végte-
lenül kedvesek és vendégszeretők. És
néha csak úgy, minden ok nélkül dalra
fakadnak az utcákon és tereken. Nem
is szólva arról, hogy Kubában, valami
rejtélyes oknál fogva, valahogy mindig
süt nap...

TIME TRAVEL UTAZÁSI IRODA
MOBIL: +36-30/831-0824

info@timetravelutazas.hu • MKEH: U-001741

9021 GYÔR, Kisfaludy u. 12. Telefon: + 36 96 209 392
9400 SOPRON, Várkerület 25. Telefon: + 36 99 510 755
9330 KAPUVÁR, Deák F. u. 2. Telefon: + 36 96 209 203

Bôvebb információkért keresse fel honlapunkat: www.timetravelutazas.hu
vagy hívja kollégáinkat: +36 30 831 0824

Kubai körutazás
pihenéssel Varaderon – Horváth Gábor idegenvezetovel

Havanna—Trinidad—Vinales-völgy—Varadero
Fedezze fel velünk az  egyedülálló hangulatú karibi szigetet, ahol megállt az idô.
SZIVAR, RUM ÉS PEZSGÔ RITMUS VÁRJA ÖNÖKET, HA VELÜNK TARTANAK!

IDÔPONT: 2018. január 18—27.
RÉSZVÉTELI DÍJ: 499.000 Ft/fô + REPÜLÔJEGY

´́
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Puskás Profil
SZAKÜZLET és SZERVIZ

átvizsgáltan  
szárítógépekHASZNÁLT és BEMUTATÓ készülékek

mosógépek

mosogatógépek
1 év garanciával,

25.000 Ft-tól. 

HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

Hagyomány Győrben, hogy közösségi
tereken és a városrészek központjai-
ban feldíszített fenyőfák emelik az ün-
nep fényét. Ahol lehetséges, helyben
lévő fát díszítenek a szakemberek, má-
sutt állított fa hozza közelebb a kará-
csony hangulatát. Utóbbiak  a lakos-
ság felajánlásaiból kerülnek ki évek óta. 

A karácsony bensőséges ünnepé-
hez kötődő felajánlás lehetőségét kínál-
ja ismét a Győr-Szol Zrt. A közszolgálta-
tó olyan, a magánházak előtt vagy an-
nak udvarán lévő, könnyen kivágható és
rakodható, szép, legalább öt méter ma-
gas fenyőfák tulajdonosainak a jelentke-
zését várja, akik fenyőfájukat el tudják
képzelni mindenki karácsonyfájaként.

Pontos címmel és elérhetőséggel
történő jelentkezést a társaság munka-
napokon 7 és 16 óra között a 96/50-
50-50-es telefonszámon hívható tele-
fonos ügyfélszolgálaton és a koztiszta-
sag@gyorszol.hu e-mail címen fogad.

A Győr-Szol Zrt. az elmúlt évben ku-
tyapiszok gyűjtésére szolgáló mű-
anyag zacskókat tartalmazó dobozo-
kat, közkeletű elnevezéssel kutyavé-
céket helyezett el Adyvárosban,
Radnóti Ákos alpolgármester, a kör-
zet önkormányzati képviselője kez-
deményezésére. Sajnálatos tapasz-
talat, hogy a dobozokból néhány óra
alatt eltűnnek a zacskók, a szolgálta-
tó hiába igyekszik folyamatosan fel-
tölteni azokat. Az elkövetők nem
csupán a közösség tulajdonát fosz-
togatják, de sok bosszúságot okoz-
nak a lelkiismeretes állattartóknak
is, akik nem tudják rendeltetésszerű-
en használni a kutyavécéket. A szol-
gáltató igyekszik megoldást találni,
hogy ne lehessen könnyen elvinni a
több száz tasakot tartalmazó teker-
cseket, addig is a jóérzésű állattar-
tók, környékbeliek figyelmére és ösz-
szefogására lenne szükség, hogy
megszűnjenek a lopások.

Október elsején hivatalosan véget ér a
zártkerti hulladékok elszállításának
időszaka. Mivel ez a határnap idén hét-
végére esik, a Győri Hulladékgazdálko-
dási Nonprofit Kft. október 2-án, hét-
főn szállítja el utoljára a hulladékot az
ideiglenes szolgáltatási területen lévő
ingatlanoktól. Az általános szabálytól
eltérően, a szállítás utolsó gyűjtési nap-

A GYHG Nonprofit Kft. október 2. – de -
cember 31-ig lehetővé teszi a társaság lo-
gójával ellátott, 60 liter hulladék elhelyezé-
sére alkalmas zsákok vásárlását, amelyek-
be a közterületen összegyűjtött fű, falevél,
gally, zöldhulladék, valamint saját ingatla-
non belüli nagyobb mennyiségű bio, bio-
lógiailag lebomló hulladék helyezhető el.
A zsákok 177 Ft+áfa/db áron vásárolható-
ak meg a Győr-Szol Zrt. és a GYHG Orgo-
na u. 10. és Jókai út 7–9. szám alatti
ügyfélszolgálatain. A zsákok ellenértékét
a szemétdíjszámlában tünteti fel a szolgál-
tató. Családi házak esetén maximum 10,
társasházak esetén maximum 20 zsák vá-
sárolható. A családi házas környezetben
a zsákokat a barna, úgynevezett biokukák
mellé kell kihelyezni. A zsákokat a társa-
ság a szokásos gyűjtési napokon szállítja
el. Társasházak esetében az összegyűjtés
utáni elszállítási igényt a közös képviselő-
nek kell bejelentenie az info@gyhg.hu-n,
vagy a 96/50-50-50-es telefonszámon.

A Pannon-Víz nyári vizes látnivalók című
játékának nyertesei: Fenyvesiné Wultz
Viktória, Gergely Ramóna, Marácz Patrik,
Németh Ferencné, Sulyokné Csáktornyai
Edina és Virág László. Különdíjas a Korá-
bik család, akik hatalmas lelkesedéssel
vetették bele magukat a vizes képeik vá-
logatásába. Két kisgyermekük, Bende-
gúz és Bonifác tavaly már járt a Pannon-
Víznél vízműlátogatáson. Lehet, hogy ez
a lelkesedés egyik forrása? Köszönjük a
beküldött sok szép képet! Fotónkon Ko-
rábik József és kisfia, Bendegúz látható.

Ők azok, akik munkagödörben, sok veszélynek ki-
téve szerelik, javítják a vízcsöveinket azért, hogy ne-
künk mindig folyjon víz a csapjainkból! A MaVíz Ma-
gyar Víziközmű Szövetség országos szerelőverse-
nyén, Szegeden, a belvárosi járókelők előtt mérték
össze tudásukat, szakértelmüket hazai víziközmű-
szolgáltatók háromfős csapatai. Képünkön a Pan-
non-Víz Zrt. ezüstérmes szerelőcsapata: Buczkó
Róbert, Horváth Csaba és Domán Zoltán. A tarta-
lékversenyző Horgány Attila volt.  

Lopnak a
kutyavécékbôl

Véget ér a zártkerti hulladékszállítás
ja Győrszentivánon október 3., Sárás-
pusztán október 5. A Fehérvári úti ker-
tek esetében a vegyeshulladék-szállí-
tás utolsó gyűjtési napja október 7. 

Mint ismeretes, Győrben helyi ön-
kormányzati rendelet szabályozza a la-
kossági közszolgáltatási hulladékszállí-
tás rendjét. Ennek értelmében április 1-
je és szeptember 30-a között a város

közigazgatási területén belül, a zártker-
ti besorolásba eső ingatlanok esetében
GYHG szervezett, rendszeres hulladék-
szállítást biztosít. Így október elsejétől
a zártkerti hulladékszállítás szünetel, a
jogszabályi előírásoknak megfelelően,
április elején jelennek meg újra a kukás-
autók, a rendeletben szereplő hétvégi
házas övezetekben.

Ezüstös vízszerelôk

Fenyôfelajánlás
karácsonyra

A fotó tûzcsapos
pendrive-ot ért 

Gyûjtôzsákok 
a zöldhulladéknak
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CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút 36.
Príma Gyôr, Új Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút 18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

Felveszünk kiemelt bérezéssel
mû szak ve zetô, eladó, pénztáros, hentes,

bolti kisegítô munkakörbe kollégákat.
Gyedes ellátásban lévôk, megváltozott
mun ka ké pes sé gû ek és nyugdíjasok

jelentkezését is várjuk,
akár részmunkaidôsként is!

Gyakorlati lehetôséget kínálunk üzleteinkben
bolti eladó szakmát tanulók részére.

Sikeres szakmai vizsga után munkahelyi
lehetôség.

Idôszaki diákmunka lehetôséget kínálunk.
Partnerünk: Pannon-Work.

Jelentkezés helyben az üzletvezetônél
vagy fényképes önéletrajzokat

a munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Akció: 2017. szeptember 29—október 5.

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

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

Friss pecsenyekacsa
„A” minôségû

899 Ft/kg

Friss libamáj

999 Ft/kg

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

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

160 Ft/db

119 Ft/kg

Sertéslapocka

970 Ft/kg

Kristálycukor

219 Ft/kg

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletága felvételt
hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Feladat: • Piacok és vásárcsarnok üzemeltetésében
való közreműködés, az azzal kapcsolatos rendszeres
és eseti feladatok szervezése, ellátása, a piacüzemel-
tetésre vonatkozó jogszabályok és belső szabályza-
tok betartása és betartatása, a vásárlókkal, bérlőkkel
és helyhasználókkal való közvetlen kapcsolattartás.

Feltétel: • érettségi • büntetlen előélet, cselekvőké-
pesség • felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• jó kommunikációs készség • empatikus személyi-
ség • szociális érzékenység • együttműködési és
konfliktuskezelési készség • pontosság

Előnyt jelent: • kereskedelemben szerzett gyakorlat
• B kategóriás jogosítvány

Jelentkezési határidő: október 15.

Fényképes szakmai 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 „piacfel-
ügyelŐ” jeligét.

PIACFELÜGYELÓ́

szöveg és fotó: xantus-állatkert

Fontos szem előtt tartanunk,
hogy az állatok tiszteletet és kü-
lönleges figyelmet érdemelnek:
erre hívja fel a figyelmet az ál-
latok világnapja, melynek alkal-
mából október 7-én 14 órakor a
katolikus egyház ünnepélyes
műsor keretében megáldja a
Xantus János Állatkert lakóit és
a jelen lévő házi kedvenceket.

Firenzében, egy 1931-ben tartott kör-
nyezetvédelmi konferencia keretén be-
lül merült fel először az állatok világnap-
jának (World Animal Day) gondolata. Az
október 4. pedig azért lett a kiválasztott
nap, mert ez Assisi Szent Ferenc halálá-
nak napja, egyúttal emléknapja is. Ez a
nap tisztelgés az állatok védőszentje,
Assisi Szent Ferenc előtt, aki már a 13.
század elején azt hirdette, hogy min-
dent szeretnünk kell, ami körülvesz min-
ket, legyen az élő vagy élettelen.

Ebből a jeles alkalomból, október 7-
én, a házi kedvencek számára is nyitva
áll a győri állatkert kapuja. Látogatóink
magukkal hozhatják állataikat, hogy ők
is az áldás részesei lehessenek. Továb-
bá a park egy részét velük együtt tekint-
hetik meg. Az állatkert kőszínpadán az
egyház képviseletében, a hagyománya-

A házi kedvenceket is megáldják

inkhoz híven, Győri Imre plébános által
celebrált ünnepélyes áldáson vehetnek
részt az állatok.

Először az állatkerti állatok felvonu-
lása és áldása következik, melynek
résztvevői: A show sztárjai, Petra a
dromedár, Szabolcs a csacsi, fehér lá-
mák, kistevék, kígyók, teknősök, pa-
pagájok és még sokan mások.

Majd ezt követően a behozott házi
kedvencek is áldásban részesülhetnek.

Egyéb programok is lesznek aznap,
13–17 óráig a látogatók tappancslenyo-
matos emléklapot készíthetnek az elho-
zott kedvenceikkel, a TapiZOO asztalánál
pedig a teknőssimogatás, a csótányzi-

zegtetés várja az érdeklődőket. Majd kü-
lönböző állati dolgokat érinthetnek meg,
foghatnak kézbe látogatóink (pl. kígyó-
bőr, emutojás, gyapjú, pávatoll, szarvas -
agancs). 15 órakor kezdődik a  ZooShow,
15.30-tól pedig a „KalandoZoo” indul az
érdeklődők számára. (A vezetés maxi-
mum 30 fős, korlátozott létszámmal in-
dul, ezért köszönjük megértésüket.)

Látogasson el hozzánk, és hozza
magával Ön is kedvencét!

A rendezvény az állatkert érvényes
jegyáraival látogatható.

Programunkat, időjárástól függő-
en tudjuk megtartani, a műsorváltoz-
tatás jogát fenntartjuk!
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Győr-Ná-
dorváros-
ban, a Bel-
v á r o s
szomszéd-
s á g á b a n
eladó egy
92 nm-es,

nappali + háromszobás, kellemes ott-
hont nyújtó lakás, mely egy 2000 után
épült társasház első emeletén található.
Az ingatlan igényesen kivitelezett, frek-
ventált helyen fekszik. Fűtése egyedi,
gáz-cirkó, radiátoros rendszerű.

Ár: 31 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Ménfőcsanak
és Győrújbarát hatá -
rán, a Százszorszép
lakóparkban eladó ez
a 62 nm-es, 1. emele-
ti, újszerű lakás, egy
8 lakásos társasház-
ban. A társasház

2015-ben épült, 30 cm-es téglából, 10
cm-es szigeteléssel, 2 rétegű nyílászá-
rókkal. Elosztása: nappali + 2 hálószo-
ba, a nappaliból egy tágas, 8 nm-es er-
kélyre (árnyékolóval felszerelt) léphe-
tünk ki, mely zöld területre néz.

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

Győr-Kisbácsán, csendes utcában eladó
egy azonnal birtokba vehető, 70 nm-es,
kétszobás, nagy konyhás, téglaépítésű
családi ház. Az 550 nm-es telken álló
házhoz tárolóhelyiségek, egyállásos, bel-
ső udvari gépkocsibeálló is tartozik.

Ár: 20 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

G y ő r - S z a -
b a d h e g y
kedvelt vá-
rosrészben
eladó egy
háromszo -
bás, 59 nm-
es, első eme-

leti, téglaépítésű társasházi lakás. Az
ingatlan egyedi fűtésű, radiátoros, gáz-
cirkó rendszerű. Kedvező elosztású, ké-
nyelmes közlekedő, három különbejá-
ratú szoba, ablakos fürdő található a la-
kásban.

Ár: 19,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Minden kényelmet
kielégítő otthonra
vágyik? Csendes,
nyugodt környéken?
Itt a kitűnő lehető-

ség! Győr-Révfaluban, 78 nm-es, 2 szoba
+ nappalis, amerikai konyhás, meleg, ott-
honos kisugárzású, téglaépítésű társashá-
zi lakás, élhető terekkel eladó!  Az ingat-
lan egy fiatal, 9 lakásos társasház 1. eme-
letén található. 2 éve hűtő-fűtő klímával
is felszerelték a lakást. Téli fűtésről saját
gázkazán gondoskodik. A lakáshoz tarto-
zik egy zárt udvari autóbeálló.

Ár: 25,99 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Adyvárosban, a Barátság Sport-
park közelében eladó ez az 53 nm-es,
2 szoba + hallos, 4. emeleti, felújított
panellakás, szigetelt, négyemeletes
házban.

Ár: 15,2 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Bel-
városban,
az Árkád
közelében
eladó ez a
fiatalos, te-
tőtéri tégla -
lakás. A
bruttó 55
nm-es (net-
tó 38 nm)
lakás egy 5

emeletes társasház ötödik emeletén ta-
lálható. 

Ár: 15,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Révfaluban, 180 nm-es, iker csa-
ládi ház eladó. Az ingatlan háromszin-
tes, melyben található négy hálószoba,
kettő nappali, gardróbszoba, mosó-
konyha, kettő fürdőszoba, konditerem,
tárolóhelyiségek, garázs.

Ár: 36,4 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/371-3718

Győr-Ménfőcsanakon, 2 szoba + hal-
los, nagy étkező-konyhás, éléskamrás,
100 nm-es családi ház kitűnő állapot-
ban eladó. Az 1342 nm-es telken a ház
mellett garázs, tárolók, állattartásra al-
kalmas helyiségek épültek.

Ár: 23,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Likócson, pár lé-
pésre az AUDI-tól, új-
szerű, 73  nm -es, nap-
pali + 2 szobás, 1. eme-

leti, erkélyes, klímás lakás eladó nagy
konyhával, étkezővel.   A fűtést cirkó gáz-
kazán   látja el. A nyílászárók műanyagból
készültek, redőnyösek.   A lakásban  a  ház-
tartási helyiség és a lakás mellett nagymé-
retű tároló található. Az ingatlanhoz tar-
tozik egy fedett beálló.   Az udvar parkosí-
tott, a 4 lakásos társasház 2002-ben , 38
cm-es téglafalazattal épült. A lakás akár
gépekkel, bútorokkal együtt is eladó.

Ár: 24,2   M  Ft.
Horváth Edina : +36-70/587-4020

Győrben, Adyvá-
ros központi he-
lyén eladó 1 + 2 fél
szobás, 53 nm-es
panellakás. A jó ál-
lapotú ingatlan, lif-
tes, szigetelt ház-
ban található.
Azonnal költözhe-
tő, akár bútorozot-
tan is. Közelben ta-
lálható kórház, or-

vosi rendelő, patika, iskola, óvoda, böl-
csőde, üzletek, buszmegálló.

Ár: 14,3 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Marcalváros I-en, Nádorvároshoz kö-
zeli részen eladó ez a 37 nm-es, 3. eme-
leti, erkélyes panellakás. A ház 1993-
ban épült, a konyhát 2017-ben felújítot-
ták, itt a víz-, és villanyvezetékeket is
kicserélték. A szoba laminált parkettá-
val, a többi helyiség járólappal ellátott.

Ár: 12,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győrben, Marcalváros I-en eladó ez a 68
nm-es, négyszobás panellakás. Az ingat-
lan egy négyemeletes házban található.
Központi helyen fekszik, közelben talál-
hatók üzletek, iskolák, buszmegálló. A la-
kás részben felújított. Kitűnő befektetés!

Ár: 15,4 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Sziget Belváros felőli részén, jó
elosztású, felújított, 28 nm-es, tégla-
építésű, második emeleti, nappali-ét-
kezőkonyhás garzonlakás eladó, ala-
csony rezsivel.

Ár: 12,4 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Nagy-
bácsán el-
adásra kíná-
lom ezt a 398
nm-es telken
elhelyezke-

dő, újszerű állapotú, 155 nm-es, két-
szintes, dupla nappalis + 4 hálószobás
családi házat. Elosztása: alsó szinten
előszoba található beépített szekré-
nyekkel, nappali, amerikai konyhás ét-
kezővel, fürdőszoba, gardrób, a felső
szinten nappali, 4 hálószoba, fürdőszo-
ba található.

Ár: 39,5 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Mén-
főcsanakon,
4 lakásos tár-
sasházban
eladó két
szoba + nap-

palis, 87 nm-es, dupla erkélyes, téglaépí-
tésű lakás. Az ingatlan kívülről szigetelt
házban található, egyedi fűtésrendszerű.
A hideg burkolatok alatt padlófűtéssel, a
szobákban radiátoros rendszerrel szerel-
ve. Műanyag nyílászárói redőnyösek, szú-
nyoghálóval felszereltek. A konyhabútor
egyedi tervezésű, fafrontos. 

Ár: 24,8 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

HASZNÁLT INGATLAN KÖRKÉP



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

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

INGATLAN

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

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

Balatonfüreden 3 szintes nya-
raló vendégházzal, 1108 nm telekkel
eladó. 06-30/496-8030

Marcal II-n, 1 szobás, erkélyes
lakás eladó. 12.490.000 Ft. 06-
70/633-5250

Batthyány téren, felújított, er-
kélyes, 41 nm-es téglalakás gépko-
csibeállóval eladó. 14.950.000 Ft.
06-70/940-4046

Nádorvárosban, 2 szoba +
hallos, erkélyes lakás eladó.
17.390.000 Ft. 06-70/633-5250

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

Győr, Horgas utca, 680 nm-es, la-
kóövezeti panorámás telek eladó. Ár:
14.9 M Ft Tel.: 06-20/950-3185
www.ingatlan.com/23041650

Győr-Marcalváros II-n, 68
nm-es, 3 szoba+hallos, igényesen
felújított, klímás lakás eladó. 17,99
M Ft. Tel.: 06-70/256-6742 www.in-
gatlan.com/23675211

ÁLLÁS 

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

Nyílászárót gyártó cég
egy műszakos munkarendben
üzemi betanított munkára, illet-
ve külső helyszínre szerelő kollé-
gákat keres. Érdeklődni az aláb-
bi elérhetőségeken lehet: 06-
20/444-0302, ill.
ugyintezes@szatebau.hu

OKTATÁS

XLC – az angol nyelv-
stúdió. Egyedi igények,
személyre szabott nyelvtanfo-
lyamok. Különböző szintű és
típusú nyelvvizsgák. Hétköz-
napi beszélt angol, hogy bol-
dogulj a mindennapokban. Vá-
runk tanfolyamainkra október
2-ától. www.xlc.hu. 06-
30/206-0525; 06-30/748-
5365.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése,
kémények felújítása, bá-
dogos és lapos tetők, szi-
getelési munkák készíté-
se. Telefonszám: 06-
30/355-6991.

Épülettakarítást, lakásta-
karítást, lomelszállítást vállalok.
Akár számlásan is. Bordós Zsanett:
06-20/465-4657.

Lomtalanítást vállalok
igény szerint, akár ingyen. Kőszegi Ti-
bor. Tel.: 06-20/551-3865.

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

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

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

Fakivágás! Veszélyes fák ki-
vágását is vállalom, zöldhulladék
elszállításával. 06-70/905-
3020

Térkövezést, kerítésépí-
tést és teraszfedést vállalunk.
Érdeklődni lehet: +36-
30/298-4711.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

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

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

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

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

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

Redőny-, 
szúnyogháló-szerelés,

gurtnicsere
rövid határidővel. 

Tel.: 06-20/246-5724.

Lomtalanítást vállalok, el-
takarítom limlomját, ingyen elszállí-
tom felesleges holmiját. 06-20/996-
7268

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

Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, laminált padló lerakása,
tisztasági festések, homlokzat-
festés és gipszkarton rendsze-
rek kivitelezése. Tel.: 06-
70/245-8931.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK,
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK, 
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

Samodai
+36-30/754-3112 

www.egeszseg-ovo.hu

EGYÉB

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

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

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

• fûtéskorszerûsítés • helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés • gázkészülékcsere
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APRÓ  HIRDETÉS

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

2011. novemberi ezüst metál 
Suzuki SX4

elsô tulajdonostól (nô) 
60.000 km-rel. 

Irányár: 1.980.000 Ft

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

ELADÓ

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

Bérezés megegyezés szerint.

Érdeklôdés: 06- 20/943-7564

AUTÓBUSZVEZETÔ
KOLLÉGÁT

Kérjük, küldje el fényképes szakmai önéletrajzát 2017. október 4-ig az allas@somogyi.hu
e-mail címre vagy a H-9027 Gyôr, Gesztenyefa u. 3. szám alá.

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

MARKETINGASSZISZTENS
munkatársat központi irodájába

FŐBB FELADATOK:
• Offline marketing: kiadványok, termékcsomago-
lások, fotóstúdióhoz kapcsolódó feladatok ellátása
(előkészítés, ellenőrzés, Photoshop) • Online mar-
keting: honlap, webáruház és egyéb online felada-
tokkal kapcsolatos ügyintézés, (hirdetések, social
media, AdWords stb) • Hírlevelek írása, hírlevélkül-
dő rendszer kezelése • A kereskedelmi és marke-
ting osztály napi munkájának támogatása 

ELVÁRÁSOK:
• Felsőfokú szakirányú
végzettség • Közép- vagy
felsőfokú angol és német
nyelvtudás • Önálló, fejlett
stílusú szövegírói képes-
ség • Minimum 3 éves
szakmai tapasztalat

ELÔNYT JELENT:
• Fotóstúdió, honlap vagy
webáruház üzemeltetésé-
ben szerzett tapasztalat •
Erős online marketing is-
meretek, trendek követése
• B2B illetve B2C tapaszta-
lat • Szlovák vagy román
nyelv ismerete

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

600x600 mm:
900x600 mm:
900x1500 mm:
1200x1500 mm:
1500x1500 mm:

br. 12.870 Ft
br. 18.500 Ft
br. 27.500 Ft
br. 31.000 Ft
br. 34.900 Ft

PASSZÍV HÁZNAK MEGFELELÔ ABLAKOK IS!
Bejárati ajtó 5 pontos zárral 59.000 Ft-tól!

Gyôr, Richter J. u. 9. • Vámosszabadi, Jedlik Á. u. 10. • ckvablak@gmail.com

Nyitva: h.-p. 8-16 h • Tel.: 30/902-8391 • 96/950-938

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓ

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Belvárosi, 2 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne, 1–3 szobás,
30–80 nm-es bérleményre. Bán A. ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám: 396.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
egyedi gázfűtéses, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 54–120
nm-es, 3-4 szobás, határozatlan idejű
bérleményre. Adyváros, Bán A. u. és tar-
tozás kizárva. (Hirdetésszám: 397.)

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújított, ha-
tározott idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 3-4 szobás, határozott-határo-
zatlan idejű bérleti szerződéses bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán A., Erfurti,
Jereváni út kizárva. Tartozásátvállalás
lehetséges. (Hirdetésszám: 399.)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, műanyag
nyílászárós, csendes környék, határozat-
lan idejű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne erkélyes, külön WC, 50–75 nm-es,
3-, elsősorban 1+2 fél szobás, határo-
zatlan idejű bérleti szerződéses bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán A. utca ki-
zárva. Tartozásátvállalás lehetséges.
(Hirdetésszám: 400.)

Belvárosi, 1 szobás, 33 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, 2-3 szobás, 55–75
nm-es, határozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Gyárváros, Kismegyer,
Bán A. utca kizárva. Tartozásátvállalás
lehetséges. (Hirdetésszám: 402.) 

ÉPÍTŐANYAG



28 / + / 2017. szeptember 29.

HIRDETÉS



2017. szeptember 29.   / + / 29

SPORT  HIRDETÉS

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

A tanfolyam elvégzése után azonnali munkalehetôség 
Ausztriában vagy Magyarországon.

Biztos munkahely, kiemelkedô bérezés.

 INGYENES
gipszkartonszerelô tanfolyam indul
Gyôrben azonnali munkakezdéssel.

Jelentkezzen most! +36-70/245-6744

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

TÔLÜNK 

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Ha szívesen kézbe venné...

CÉGAUTÓT!
...BÉRELJEN

szerző: nagy roland
fotó: rózsa tamás

Hosszú és eredményes pályafu-
tást zárt le a Gladiátor Box Club
versenyzője, Nyeki George.
„Dzsordzsi” nyolc éve érkezett
Győrbe Romániából, Aradról.
Családjával új életet kezdett a
városban, a ringben egyre jobb
eredményeket ért el, közben a
nyelvet is megtanulta. Számta-
lan bajnoki címmel, magyar vá-
logatottként vonult vissza. A jö-
vőben edzőként segíti a gladiá-
torokat.

„Az első győri edzéseim valamelyikén
a klub történetének egyik legkiválóbb
bunyósa, Zámbó Dani gondolkodott
azon, hogyan lehetne számára köny-
nyebben kiejthető, és magyarosabb a
nevem, így egyszerűen elkezdett
Gyurinak hívni. Na, én Gyuri nem
leszek, az biztos, mondtam neki
nevetve. Aztán szerencsére Nagy
Zoli, az edzőnk pontot tett a vita
végére, és – mert amit ő mond az
úgy van – én „Dzsordzsi” lettem.
George-nak írom, de volt olyan ver-
seny, ami után Nyéki Georgiánként
jelent meg a sajtóban a nevem. Ja,
és Dani nem haragudott meg,
hogy leszavaztuk, azóta az egyik leg-
jobb barátom” – meséli az ökölvívó pá-
lyafutását nemrég lezáró sokszoros
magyar bajnok, Nyeki George.

A most 30 éves sportoló élete ka-
landosra sikerült. Romániában, Ara-
don nőtt fel, sportiskolába járt, próbál-
kozott a focival, az úszással, majd en-
gedélyt kapott édesapjától arra, hogy
bokszoljon. „Apukám birkózott, és ha-
tározott elképzelése volt, hogy én is

Tizennyolc év a ringben: 
kerek pályafutást zárt le Nyeki George

ezt a sportágat választom, de nem tet-
szett. A karfiolfül sem. Addig győzköd-
tem, amíg azt mondta, ez is, az is küz-
dősport, mehetek bunyózni. Gyerek-
ként is nyugodt voltam, kizárólag ak-
kor ütöttem, ha be-
lém álltak,
e g y é b k é n t
csak a ring-
ben” – teszi
hozzá az ap-
ró termetű,
ám annál ke-
m é n y e b b
ökölvívó, ami-
kor arról
kérde-

zem, honnan indult a tizennyolc évig
tartó versenyzői pályafutása. „Romá-
niában jól ment a boksz, de a bukares-
tiek mögött mindig csak második le-
hettem a bajnokságban, és ott kez-
dett idővel leépülni a sportág. Közben
vártuk az első gyermekünket, és vál-

toztatni akartunk az életünkön a fe-
leségemmel. Egy barátom segítsé-
gével kerültem Győrbe, 2009 óta
itt vagyok, és boldog életem van.
Persze hazát, otthont váltani nem
egyszerű, rengeteg áldozatot kell
hozni. Amikor megérkeztem a vá-
rosba mindössze pár szót beszél-

tem magyarul,
m o s t a n r a
egész jól el-

boldogulok a
nyelvvel. Én

már itt vagyok
otthon, és biz-
tos, hogy itt is
maradok.”

G e o r g e - t
szorgalmas, ke-
ményen dolgo-
zó sportolónak
ismerte meg
mindenki. Ele-
inte a boksz

mellett munkát
vállalt, és így ed-

zett, készült a ver-
senyekre, aztán ami-

kor bekerült a magyar
nemzeti csapatba, már

csak az ökölvívással kel-
lett foglalkoznia. „Ke-
mény volt az a tempó,
család, munka, edzések,
de ennek így kellett len-
nie. Sokszoros magyar
bajnokként, Európa-baj-

noki ötödik helyezettként vonulhattam
vissza. Utóbbira különösen büszke va-
gyok, mert mindig is a mérleg volt a
legnagyobb ellenfelem. Nehezen ment
a fogyasztás, és az Eb előtt ez borzal-
mas volt, de megtettem mindent, a mi
tőlem telt.” George egyetlen ökölvívás-
hoz köthető álmát nem tudta csak
megvalósítani. Épphogy csak lema-
radt a riói olimpiáról. „Én ezért kezd-
tem el a bunyót, ott akartam lenni egy
olimpián, magyar színekben. Ez egyet-
len meccsen múlt a kvalifikáció során.
Nehéz volt elfogadni, hogy nem sike-
rült, de az élet megy tovább” – mondja
kissé szomorúan George, majd a jövő-
jéről, a terveiről beszélt. „Elkezdtem az
edzősködést. Versenyzőket készítek
fel, és vannak olyanok is, akik hobbinak
tekintik az ökölvívást, nekik is szeret-
nék segíteni, átadni a tapasztalataim-
ból valamit. Aki lusta versenyző volt, az
kemény edző lesz. Én eszerint pont az
ellenkezője lennék, de megpróbálom
megtalálni a középutat. Versenyzőpárti
tréner vagyok, maradjunk ennyiben.”
Nyeki George büszke klubja utánpót-
lás-nevelő munkájára. Biztos benne,
hogy az egyik tanítvány, Egervári Ri-
chárd nevét még sokszor halljuk. A fia-
tal sportoló legutóbb Győrben nyert
korosztályos Országos Bajnokságot.
Ezen a viadalon a Gladiátor Box Club-
nak két arany, egy ezüst, és két bronz -
érem jutott. Az OB-n George pályafu-
tását „életműdíjjal” jutalmazták. „Ép-
pen rohangáltam, intéztem a szerve-
zéssel kapcsolatos dolgokat, amikor a
ringbe szólítottak. Először azt hittem,
rosszul hallom, hogy kérnek a piros sa-
rokba. Megható pillanat volt, és köszö-
nöm mindenkinek, aki bármiben is hoz-
zájárult, hogy Győr befogadjon minket,
és hogy sikeres pályafutást zárjak.”
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www.vidrauszoiskola.hu

A Győri Úszó Sportegyesület és a Vidra Úszóiskola szervezésében

ÓVODÁSOKNAK

(6 éves kortól)

GYERMEKEKNEK,

DIÁKOKNAK

ÚSZÁSOKTATÁS,

KONDICIONÁLÓ

ÚSZÁS, EDZÉS!

Kezdőknek és haladóknak.

ÉRDEKLŐDNI, JELENTKEZNI: 

30/272-20-64; 70/947-94-09

FELKÉSZÍTÉS

VERSENYSPORTOLÓKNAK

(pl.triatlon versenyzőknek) 

az úszó szàm kiváló teljesítésére!

A tehetséges tanítványoknak 

lehetséges  az egyesületi 

versenyzői leigazolása,

természetesen a szülők 

beleegyezésével!

Az első alkalommal 

mindenki a vendégünk!

Hétfőtől–péntekig 

17–18 és 18–19 óráig

Tavaly áprilisban nevezték ki az akkor
még NB III-as ETO FC Győr labdarú-
gócsapatának vezetőedzőjévé Bekő
Balázst, akivel bajnoki aranyérmes-
ként jutott fel a másodosztályba a csa-
pat. Az NB II-ben rossz rajtot vettek a
zöld-fehérek, és a hazai Budaörs elle-
ni vereség után a klub felmentette a
munkavégzés alól Bekőt. Erről közle-
ményt adott ki az egyesület hivatalos
honlapja.

„Az NB II-be frissen feljutó, meg-
erősített kerettel rendelkező ETO FC
Győr az előzetes elvárásoktól sajnos
jelentősen elmaradó teljesítményt
nyújtott az eddigi mérkőzésein. Emi-
att az egyesület vezetése rendkívüli
megbeszélésen értékelte az elmúlt
fordulók sikertelenségének okát,
majd a szakmai vezetés javaslatot tett
Bekő Balázs vezetőedző felmentésére.
Drucskó Zoltán ügyvezető a javaslatot
elfogadta, és a mai nappal, érdemei
elismerése mellett, felmentette Bekő
Balázst vezetőedzői feladatainak ellá-
tása alól, de a döntés nem azt jelenti,
hogy a vezetőség egy személyben a
vezetőedzőt teszi felelőssé a gyen-
gébb teljesítményért" – olvasható a
győriek keddi közleményében.

Bekô Balázst menesztették, de lehet, hogy marad

Tény, az ETO-tól a szurkolók nem
ilyen szereplést vártak. A csapat 10
forduló alatt mindössze 11 pontot
gyűjtött, és a tabella 15. helyén áll, 3

győzelemmel, 2 döntetlennel, és 5 ve-
reséggel, a dobogós helyektől 12
ponttal lemaradva, közelebb a kieső
pozícióhoz, mint a élmezőnyhöz. A

közleményben utal a vezetőség a
megerősített csapatra. Az ETO kerete
nem csak erősnek számított a másod-
osztályban, de jóval több játékos al-
kotta, mint ahányan lehetőséget kap-
hattak volna hétről hétre, így rutinos
játékosok kerültek a padra. Az idény
közbeni keretszűkítésnek lett áldozata
többek között Kulcsár Kornél, Be-
liczky Gergő és Boszorád Martin is,
bár utóbbi két futballistával még nem
bontott szerződést a klub.

Az ETO elnöke, Drucskó Zoltán a
futsalválogatott Európa-bajnoki selej-
tezője miatt a héten külföldön tartóz-
kodott, csütörtökön érkezett haza, így
felgyorsulhatnak az események a
zöld-fehérek körül. Információink sze-
rint az is előfordulhat, hogy nem érke-
zik új tréner és marad Bekő Balázs a
vezetőedző. Lapunk nyomdába kerü-
lésének időpontjában dr. Drucskó Zol-
tán sem tudott bővebb tájékoztatás-
sal szolgálni.

„Az biztos, hogy a vasárnapi, Nyír-
egyháza elleni idegenbeli bajnokin Ki-
rály József pályaedző vezeti a csapa-
tot, közben pedig dolgozunk azon,
hogy megoldódjon az edzőkérdés a
csapatnál” – mondta a klub elnöke.

A győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválon a legtöbb eseményt az Olim-
piai Sportparkban rendezték július-
ban. Bár a birkózás nem szerepelt az
EYOF programján, a sportág egyik
legjobb utánpótlás-nevelő egyesüle-
te, a GYAC is új otthont kapott az or-
szág egyik legmodernebb létesítmé-
nyében. A megnyitót nyílt edzéssel fű-
szerezték a győriek. A két szőnyeggel
és a kiszolgáló helyiségekkel „üzeme-
lő” terem hivatalos megnyitóján a
sportág csillagai közül többen is meg-
tisztelték jelenlétükkel a győri klubot.
Itt volt Győrben a kisbabáját váró vi-
lágbajnok, Sastin Marianna, a világ-
bajnok Bácsi Péter, az olimpiai ezüst -
érmes Lőrincz Tamás, a szabadfogá-
sú Európa-bajnok Ritter Árpád, és az
olimpai aranyérmes szövetségi kapi-
tány Sike András is. A Magyar Birkózó
Szövetséget az alelnök, a világ- és Eu-
rópa-bajnok, olimpiai ezüstérmes Ko-
máromi Tibor és a főtitkár, Farkas Ti-
bor képviselte. Kozalk Tibor, a Győri
Atlétikai Club birkózó szakosztályának
vezetője elmondta, a Győri Atlétikai
Club 60-70 birkózója edz rendszere-

Beköltöztek az Olimpiai
Sportparkba a birkózók

sen a teremben, ezt a létszámot igye-
keznek növelni úgy, hogy az iskolákkal
még szorosabbra fűzik a kapcsolatot.
Kozalk Tibor kiemelte a klub edzőinek,
Csonka Csabának és Gyurasits Csa-
bának a munkáját, akik különös gon-
dot fordítanak a serdülők képzésére,
és a korosztályos válogatott szakmai
munkájában is részt vesznek. „Büszkék
vagyunk arra, hogy a birkózósport győri
legendájáról, a világbajnok Sillai Lász-
lóról elnevezett teremben edzhetünk” –
mondta a szakosztályvezető.
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Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô,
világviszonylatban 96 telephellyel rendelkezô
vállalata, gyôri  telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

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

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

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

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

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

(lakáshitel-törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

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

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

A Magyar Kupa küzdelmeit kivá-
lóan, két győzelemmel, a bajnok-
ságot kevésbé jól, egy idegenbeli
vereséggel nyitotta az Agrofeed-
ETO-SZESE. A fiúk célja a hétvé-
gén egyértelműen a két pont
megszerzése volt a Csurgó
U20-as csapata ellen, az
NB I/B második forduló-
jában, az Egyetemi Csar-
nokban.

A győriek szinte tö-
kéletes játékot produ-
káltak az első félidőben.
A zöld-fehérek a szünet-
ben 12–7-re vezettek úgy,
hogy 7–0-val nyitották a mecs-
cset, hibátlan és kellően ke-
mény védekezéssel. A vendé-
gek az első találatukat a 16.
percben szerezték. Az ETO a
második félidőben tovább
növelte előnyét és 29–17-
re nyerte a mérkőzést.

„Kiváló kapusteljesít-
mény mellett, feszes
védekezés: ez volt ma a
siker kulcsa. Az első
félidőben még akado-
zott a támadójáték, ké-
sőbb már minden műkö-

d ö t t .
I v á n c s i k

Tamás jól
m u t at kozo t t

be, ami nem
meglepő, hiszen

világklasszis játé-
kosról van szó. Örü-

lök, hogy a fiatalok él-
tek a lehetőséggel, lesz-

nek olyan tétmeccseink,
ahol szükség lesz rájuk” –

mondta Deáki István, az
ETO vezetőedzője.

Ezen a meccsen térhetett visz-
sza a pályára, nevelőegyesülete
színeiben, a sportág utóbbi évtize-

deinek egyik leg-
jobb magyar
játékosa, Iván-
csik Tamás,
aki az első

harminc perc-
ben egy hetes erejéig

volt a pályán, azt értékesí-
tette is. A válogatott szélső a

folytatásban már támadásban
és védekezésben is segítette a
csapatot, sőt, meg sem állt kilenc
találatig, ő lett a mezőny legjobbja. 

„Még ekkora rutinnal a hátam
mögött is izgatottan vártam ezt a
meccset, hiszen tizennégy év
után most léphettem újra pályára
az ETO-ban. Nagyon sok munka
van ebben a meccsben is. Tud-
tuk, hogy kőkemény védekezés-
sel lehet magabiztosan nyerni.
Ha így folytatjuk, szép jövő áll a
csapat előtt” – nyilatkozta Iván-
csik Tamás. Az ETO-SZESE a 3.
fordulóban az eddigi két vereség-
gel a tabella 11. helyén álló Száz-
halombatta otthonában játszik
szombaton.

Iváncsik kilenc góllal tért vissza
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