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HIRDETÉS MOZAIK

Gyôr-Ménfôcsanak központi
részén modern megjelenésû, in-
novatív gépészeti megoldások-
kal, újonnan épülô családi ikerhá-
zak leköthetôk. Jellemzôk: 3
szoba + nappali (igény szerint 4
szoba + nappali), saját garázs és kert. Átadás 2018-ban. Bôvebb
mûszaki információ, alaprajz és látványterv irodánkban vagy telefonon.

IKERHÁZAK
leköthetôk

GYÔR-MÉNFÔCSANAK

+36-20/824-8999

A tervek egyedi
igények szerint
módosíthatóak.

Hatodszor rendezik meg a Győr Plazá-
ban a Személy-, vagyonvédelmi és biz-
tonságtechnikai bemutatót október
27–28-án, s ennek keretében folytató-
dik az ingyenes kerékpár-jelölési akció. 

A programot a Győri Rendőrkapitány-
ság 2015-ben indította. Eddig ezer  kerék-
párt regisztráltak a rendszerben, és most
újabb 400 kerékpár kerülhet be, hiszen az
önkormányzat továbbra is támogatja a
kezdeményezést, ezúttal 500 ezer forint-
tal. „Győrnek fontos a kerékpáros közleke-

Folytatódik a kerékpár-jelölési akció

Idén is gondoltak a szépkorúakra
Ménfőcsanakon. A városrészben
régóta hagyomány, hogy amikor
beköszönt az ősz, összejövetelt
szerveznek a helyi, 70 év feletti la-
kosoknak. 

Idén már sorrendben 20. alka-
lommal köszöntötte Szabó Jenő ön-
kormányzati képviselő a ménfői idő-
seket a Bezerédj-kastélyban. „Ezek
az idősek szinte a szemem előtt öre-
gedtek meg, mindannyiukat szemé-
lyesen ismerem, sokat dolgoztak és

Több mint száz, 70 évnél idősebb csa-
naki hölgyet és urat láttak vendégül a
napokban a Bezerédj-kastélyban –
két rendezvényt tartanak ugyanis min-
den ősszel. Az időseket ezúttal nem
csak képviselőjük, Takács Tímea, de
meglepetés vendégként, Borkai Zsolt
polgármester is köszöntötte.  

Több mint 100, 70 éven felüli csa-
naki szépkorú jött el a már hagyomá-
nyos, egész napos ünnepségre, me-
lyen étel, ital, zene és színes műsor
várta a vendégeket. A csanaki idő-
sekre jellemző a jókedv és az össze-
tartás, ezért nagyon szeretik a prog-
ramot, melynek fő szervezője a kör-

Vendégségben a 70 év felettiek
tettek a városrészükért, ezért min-
denképpen megérdemlik, hogy kü-
lön is köszöntsük őket” – mondta a
rendezvény házigazdája. Ménfőn kö-
zel félezer szépkorú él, közülük több
mint százan jöttek el az önkormány-
zati képviselő meghívására. „15 éve
költöztünk ide és 10 éve már min-
den alkalommal eljövök erre a meg-
hitt, bensőséges hangulatú napra,
ahol jó érezni azt, hogy így megbe-
csülnek minket” – hangsúlyozta dr.
Czeczon Zoltán.

Polgármesteri idôsköszöntô
zet önkormányzati képviselője. „Jó
látni, hogy most is rengetegen fogad-
ták el a meghívásomat, és ahogy ér-
keztek a szépkorúak, sokan szemé-
lyesen is megköszönték, hogy gon-
doltunk rájuk” – mondta Takács Tí-
mea önkormányzati képviselő. Bor-
kai Zsolt polgármester személyesen
köszöntötte a résztvevőket. „Sokat
köszönhetünk ezeknek az emberek-
nek, mert nélkülük a város sem tud-
na olyan sikeres lenni, mint amilyen,
ezért kötelességünk nem csak most,
de az év minden napján törődni és
foglalkozni velük” – hangsúlyozta a
polgármester.

RUHAOSZTÁS. Október 21-én, szombaton 9–12 óráig ingyenes ruha-
osztást tartanak rászorulók részére a Bem tér 20–22. szám alatti Baross
Gábor Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Ügyviteli Szakgimnázium föld-
szinti klubtermében. Mihócza Szilvia és Németh Balázs szervezők minden
érdeklődőt szeretettel várnak.

dés, így magától értetődően segítjük a
programot. A népszerűségét már bizonyí-
totta, így a rendőrséggel  tervezzük, hogy
további városrészekben is lehetőséget
biztosítunk a győrieknek a regisztrációra”
– mondta el Radnóti Ákos alpolgármester. 

A program célja, hogy a biciklik be-
azonosításával csökkenjenek a lopá-
sok, illetve ha mégis eltűnnek a járgá-
nyok, könnyebben a nyomára bukkan-
hassanak. A kerékpárok jelölése és re-
gisztrációja a győri kerékpár-tulajdono-
sok számára ingyenes, a helyszínen
rendőrök várják a jelentkezőket. Fon-
tos, hogy mindenki vigyen személyazo-
nosító okmányt és lakcímkártyát. Lé-
nyeges, hogy a jelölést megelőzően, a
kerékpár tulajdonjogát igazolni kell.
Amennyiben nincsenek meg az erede-
ti papírok, úgy a helyszínen kell kitölte-
ni egy nyilatkozatot, amelyben a tulaj-
donos büntetőjogi felelőssége teljes
tudatában kijelenti, övé a kétkerekű. 

A kerékpárjelölésre október 27-én 10
órától 19.30-ig van lehetőség, illetve ok-
tóber 28-án 9 órától 19.30-ig, a Plazában.



nélkül parkolhatnak. A parkoló-
lemez közvetlenül kapcsolódik
a piachoz, az autósok kiszállva
járműveikből, az emeleten ke-
resztül érhetik el a Vásárcsarno-
kot. Gondoltak a kerékpárral ér-
kezőkre is, őket hatvan kerék-
pártároló várja majd. 

Az épület előtti tér visszakap-
ja eredeti funkcióját, itt nem
lesznek árusok. Nekik kialakíta-
nak egy úgynevezett kereske-
dők utcáját, ahol portékáikat kí-
nálhatják.

A piac a hét minden napján
nyitva lesz a felújítás után.

„A hárommilliárdos projekt-
ből kétmilliárd forint vissza nem
térítendő uniós támogatás, az
építési engedély megvan, a kivi-
teli tervek készek” – jelentette ki
a fórumon Sági Géza. Elmondta
azt is, mivel európai szintű köz-
beszerzésre van szükség, en-
nek lebonyolítása legalább fél
év. Ha ez sikeresen lezárul, ak-
kor indulhatnak a munkálatok,
amelyek várhatóan két–két és
fél évig tartanak.

A munkálatok idején ideigle-
nes piacot alakítanak ki a mos-
tani játszótér helyén, egy ezer

négyzetméteres sátorban lehet
majd vásárolni. Az árusok kon-
ténerben helyezhetik el termé-
keiket.

Amennyiben sikeresen lezaj-
lik a közbeszerzési eljárás, első-
ként a parkolólemezt építik
meg. Ezzel egyidejűleg megkez-
dődik a Vásárcsarnok felújítása,
majd a három tér felújítása. En-
nek keretében teljesen megszé-
pül a Malom liget, az Ady park
új játszóteret, kutyafuttatót, pi-
henőpadokat kap, és lesz ingye-
nes WI-FI is. Ugyancsak teljes
felújításon esik át a Vásárcsar-

nok és a Tes-
co közötti tér,
pihenőpado-
kat helyeznek
ki, s mint je-
leztük, itt már
árusok nem
lehetnek a fel-
újítás után.

„A felújítás
idején a lakos-
ság megérté-
sét és türel-
mét kérjük,

kellő toleranciával kezelhető a
helyzet, a végén pedig kap a vá-
ros egy modern Vásárcsarnokot,
felújított parkokat, és a parkolási
helyzet is jelentősen javul” – fo-
galmazott a fórumon Sági Géza.

A fórumon részt vett Borsi Ró-
bert, Adyváros önkormányzati
képviselője is, aki ugyancsak azt
hangsúlyozta, az átmeneti idő-
szak nem lesz egyszerű, egy ott-
honi felújítás is nagy felfordulás-
sal jár, a végén azonban a kelle-
metlenségekért cserébe szép
környezetben élhetnek a környé-
ken lakók.

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Lakossági fórumon mutatta
be a Zöld város projektet
Sági Géza, a Győr-Szol Zrt.
elnök-vezérigazgatója és
Sándor János építész, hét-
főn. A hárommilliárd forint-
ba kerülő program kereté-
ben teljesen felújítják a Vá-
sárcsarnokot, a Malom lige-
tet, az Ady parkot, valamint
a Vásárcsarnok és a Tesco
közötti teret.

Lenyűgöző látványterveken mu-
tatták be a Zöld város projektet,
amelynek kétségkívül leglátvá-
nyosabb eleme az új Vásárcsar-
nok. A több mint negyven éve
épített városi éléskamra, a fel-
újítás után 21. századi körülmé-
nyek között várja majd a vásár-
lókat. Az alsó szinten az őster-
melők kapnak helyet, az emele-
ten pedig üzleteket alakítanak
ki. Az épület szerkezetén kívül
szinte mindent kicserélnek, a
gépészettől a nyilászárókon át.
Alul üveg lesz minden, amelyek
jó időben nyithatók, biztosítva a
szellőzést, a közlekedést pedig
lift és mozgólépcső segíti a
szintek között.

Az eddigi parkolási gondo-
kon jelentősen javít az a parko-
lólemez, amely közvetlenül kap-
csolódik a Vásárcsarnokhoz. Az
eddigi 110 parkoló 298-ra nö-
vekszik. A parkolólemezen az el-
ső óra ingyenes lesz, utána fizet-
ni kell, legalábbis a jelenlegi el-
képzelések szerint. Ettől azt vár-
ják, hogy felgyorsul a forgási se-
besség, s a piacra érkezők gond
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Lift és mozgólépcsô is lesz
az új Vásárcsarnokban

Zöld város projekt hárommilliárd forintból

Elsôként a parkolólemezt
építik meg, s vele egy
idôben megkezdôdik
a csarnok, majd 
a három tér felújítása is
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szerző: papp zsolt
fotó: előzetes látványtervek

Hogy áll jelenleg a Modern Vá-
rosok Program győri fejleszté-
seinek előkészítése? A helyzet-
jelentéshez Borkai Zsolt polgár-
mester és Páternoszter Piroska
polgármesteri biztos segítségét
kértük. Több projekt előkészíté-
se előrehaladott állapotban
van, közülük ezúttal a mentőál-
lomásról és a kórház mellé ter-
vezett parkolólemezről muta-
tunk látványterveket.

Orbán Viktor miniszterelnök és Bor-
kai Zsolt polgármester április 28-án
írta alá azt a megállapodást, amely a
város fejlesztéseit meghatározza a
következő évtizedekre. „Mivel itt
olyan beruházásokról van szó, ame-
lyek hosszú távon befolyásolják a
győriek mindennapjait, kiemelt figyel-
met fordítunk arra, hogy a legjobbat
hozzuk ki az államtól kapott lehető-
ségből. A június végén megjelent
kormányhatározat már határidőket is
rendelt a feladatok mellé, így látható,
hogy bizonyos elemek már 2018–19-
ben megvalósulnak, míg más projek-
tek a 20-as évek elejére, közepére ké-
szülhetnek el” – mondta el lapunk-
nak a polgármester. Hozzátette, bár
a programot személyesen felügyeli,
az operatív munkára egy projektcsa-

Küszöbön az újabb fejlesz
pat állt fel a polgármesteri biztos irá-
nyításával. „Kollégáim nagy lendület-
tel kezdtek munkához, mindennapo-
sak az egyeztetések és folyamatos az
előrelépés az egyes fejlesztések ter-
vezésénél. Az adott témáért felelős
minisztériumokkal és azok megfelelő
szerveivel is megtörtént a kapcsolat-
felvétel, megalakultak a szükséges
munkacsoportok, így lehet hatékony
a kooperáció.”

Bővülő közlekedési kapcsolatok
Rátérve a konkrét projektekre, Pá-

ternoszter Piroska elmondta, az egyik
legnagyobb csomag a közlekedési inf-
rastruktúra fejlesztése, amely többek
között magában foglalja a város belső
keleti elkerülőjét az Ipar út és a 14. sz.
főút között, új Mosoni-Duna-híddal, a
8311-es út fejlesztését, a Győr–Pan-
nonhalma kerékpárút kiépítését, a
helyközi autóbusz-pályaudvar és vas-

útállomás korszerűsítését, és a Győr
és Dunaszerdahely közötti kétszer két-
sávos út és egy új Duna-híd megvaló-
sításának előkészítését, amelyek ösz-
szességében több tízmilliárd forintos
tételt jelentenek. A tervek egy részét
2017–18-ban még egyszer vissza kell
vinni a kormány elé, amely meghatá-
rozza a kifizetések ütemét, a felelősö-
ket és a megvalósítási határidőket is.
Ebben a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-

A parkolólemez látványtervét
a Fényjel Stúdió Kft. készítette
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rium a kompetens, utána pedig a NIF-
fel (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt.) és a Magyar Közút NZrt.-vel kell
együttműködni. A Győr–Dunaszerda-
hely közötti közúti kapcsolat fejleszté-
se esetében a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztérium, illetve az NFM vette
fel a kapcsolatot a szlovák féllel az el-
képzelések egyeztetésének szándéká-
val. A legelőrehaladottabb állapotban
a 8311-es út és a Pannonhalmára tar-
tó kerékpárút tervezése van, a beruhá-
zások 2018–19-ben meg is valósul-
hatnak.

Új mentőállomás 
és parkolólemez Adyvárosban
A városlakókat nagymértékben érin-

tő beruházásról van szó: a Petz Aladár
Megyei Oktató Kórház közelében léte-
sítendő mentőállomással javulhat az in-
tézmény elérése, gyorsabb kivonulást
tesz lehetővé, egyszerre szolgálja a be-
tegek biztonságát és az egészségügyi
dolgozók minőségi munkavégzését. Ez
a beruházás is jól előkészített, novem-
berben a kiviteli terv is elkészül. A kór-
ház körül komoly problémát jelent a
parkolás, ezt orvosolja a közel 360 férő-
helyes, földszint plusz kétszintes parko-
lólemez kialakítása a jelenlegi felszíni
parkoló területén, amely több mint 180
új parkolóhely létesítését jelenti. Ennek
tervezésénél a gazdaságossági szem-
pontok mellett a zöld területek megőr-
zésére, fejlesztésére is figyeltek. Mint

ztéshullám
megtudtuk, az EMMI helyettes államtit-
kárával éppen a napokban folytatott
egyeztetéseket a polgármester és a
polgármesteri biztos, amelyen a kórház
főigazgatója is jelen volt. A cél, hogy
olyan módon valósuljon meg a fejlesz-
tés, amely a kórház és a lakosság igé-
nyeit is megfelelően szolgálja. A két be-
ruházás közel hárommilliárd forintos ér-
téket képvisel.

Kultúra és szórakozás
A győriek szórakozása, kikapcso-

lódása szempontjából fontos fejlesz-
tések közül a polgármesteri biztos a
színházat emelte ki. Mint mondta, itt
nem csak a kultúra egyik győri köz-
pontjának modernizálásáról van szó,
de megújul annak környezete, a II.
János Pál tér is. A város elvárásainak
megfelelő tervek tervpályázat kereté-
ben készülnek el 2019 tavaszáig. A
felújítás egyben komoly logisztikai
feladat is, hiszen biztosítani kell a
Győri Nemzeti Színház és a Győri Ba-
lett társulatainak működését az át-
meneti időszakban is. „A színházba
járók mellett figyelnünk kell a művé-
szekre, az ott dolgozókra is, sőt a ha-
talmas díszletek elhelyezését is meg
kell oldanunk. Éppen ezért napi kap-
csolatban állunk a színház és a balett
vezetésével” – árulta el Páternoszter
Piroska.

A győri strand fejlesztésével létre-
hozni kívánt vízi élménypark eseté-

ben az előkészítési munka zajlik. Itt
egy olyan komplexum létrehozása a
cél, amely a győrieknek is kikapcso-
lódást jelent, de térségi vonzerőt is
képvisel.

Az új koncertterem és a konferen-
ciaközpont esetében jelenleg az opti-
mális helyszín kiválasztása, a funkcio-
nalitás és a működtetés költségeinek
vizsgálata zajlik. A koncepció kialakí-
tását követően kezdődhet el a konkrét
tervezési folyamat.

Fejlődik az egyetem –
hasznosul a kekszgyár területe
A város és a Széchenyi István Egye-

tem szoros kapcsolatot ápol egymás-
sal, és az állam is folyamatosan támo-
gatja a felsőoktatási intézmény elkép-
zeléseit. A legutóbbi jó példa erre az
új, huszonegyedik századi kollégium
megépítése, amelynek költségéből
hatmilliárdot az állam, hármat a város
állt. A Modern Városok Program kere-
tében valósul meg az új Digitális Fej-
lesztési Központ. Ebben az esetben
elsősorban az állam és az egyetem
egyeztetései révén alakul a koncepció,
de az önkormányzat is nyomon követi,
és az esetleges kapcsolódási ponto-
kon közreműködik. Ilyen például az új
központ helyszíne is, amely a volt
kekszgyár területe, így egy régi város-
képi probléma is megoldódhat.

Jelentősen bővül 
az idén ötvenéves állatkert
Mint megtudtuk, a város komoly le-

hetőséget lát az állatkert továbbfejlesz-
tésében, a győriek és a környékbeliek ki-
kapcsolódási lehetősége mellett turisz-
tikai jelentőséggel is bír a közel kétmilli-
árd forintos beruházás. Ennek a fejlesz-
tésnek is megtörtént az előkészítése,
hamarosan a kormányhatározat is meg-
jelenhet, amely már konkrét ütemezés-
sel biztosítja a szükséges összegeket
Győrnek. A jelenleg is kis ékszerdoboz-
ként számon tartott Xantus János Állat-
kert bővülésével a cél egy európai szín-
vonalú, egész évben használható csalá-
di állatkert és szabadidőközpont kiala-
kítása. Az új főbejárat és fogadóépület,
zsiráfház, emberszabásúmajom-ház és
kifutó, Közép-Ázsia bemutató, fóka és
pingvinbemutató, elefánt-ház, valamint
Állategészségügyi Központ létesítése
mellett az infrastruktúra korszerűsítése,
a sétautak felújítása is szerepel a tervek
között. Az eddigieknél is nagyobb hang-
súlyt kap a szemléletformálás, a veszé-
lyeztetett fajok és a természet védelme
érdekében.

A mentőállomás látványtervét
az E-csoport Tervező Kft. készítette
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A közeli Gárdonyi Géza Általános Iskola miatt sok gye-
rek is használja a gyalogátkelőhelyet, többek között
az ő biztonságuk érdekében alakítják át a Bartók Béla
– Attila utca kereszteződésénél található átkelőt – in-
dokolta a beavatkozást dr. Dézsi Csaba András, a te-
rület önkormányzati képviselője. Mint mondta, az is-
kola megközelítését a Baross hídnál már biztonsá-
gossá tették, ahol nagyon hosszú szakaszon kellett
az úttesten tartózkodni a gyerekeknek az átkelésnél.

Az Attila utcai csomópontnál is hasonló a hely-
zet, mintegy 12 métert kell megtenni a gyalogosok-
nak az úttesten, hogy átérjenek egyik oldalról a má-
sikra. Ezen az állapoton változtat a győri Útkezelő
Szervezet, az úttest mindkét oldalát leszűkítik – így
a gyalogosok a jövőben csak 7,5 méter hosszan tar-
tózkodnak az úttesten. A csomópont megvilágított-
ságán is javítanak, kiemelt megvilágító lámpatest-
tel, LED fényforrással és sárga villogó berendezés-
sel. Az átalakítást követően új aszfaltburkolattal lát-

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Idén tizenegyedik alkalommal hir-
dette meg az önkormányzat a „Vi-
rágos Városunk Győr” versenyt,
amelyre családi ház, társasház, il-
letve lakásszövetkezeti lakótömb,
erkély és üzletek teraszai kategó-
riákban lehetett nevezni. A zsűri
több mint félszáz pályázatból vá-
lasztotta ki a legjobbakat.

A díjátadón Radnóti Ákos al-
polgármester elmondta, a ver-
seny új elnevezést és megjele-
nést kapott. Megköszönte, hogy
a lakosság is szerepet vállal ab-
ban, hogy tiszta, rendezett és
szép környezetben élhessünk. „A
város kiemelten kezeli a közterü-
letek állapotának javítását, a köz-
tisztaságot, a virágosítást. Idén
110 ezer palántát ültettek a Győr-
Szol Zrt. munkatársai, szépülnek
a körforgalmak, öntözőrendsze-
reket telepítettek, szökőkutakat
újítottak fel” – részletezte.

A környezetszépítő verseny
során a zsűri azokat a nevezése-
ket részesítette előnyben, ahol a
gondozott környezetben a prakti-
kussági szempontok domináltak
a kert kialakításában, és látható-
an a lakók, a család, a lakóközös-
ség kényelmét, életvitelét szol-
gálták. De a virágosítás mellett

Átépítik
a keresztezôdést

ják el a kereszteződést és környezetét – tudtuk meg
Prédl Antaltól, az Útkezelő Szervezet vezetőjétől.

A kivitelezés október 17-én kezdődött, amely jelen-
tős forgalomkorlátozással jár az elkövetkező hetekben:
a Bartók Béla úton félpályás lezárás mellett zajlik a
munka az Attila utcánál, de a kétirányú forgalmat szű-
kített sávokon biztosítani fogják az első két hét során.
Az Attila utcát kedden zárták le a Bartók Béla útnál, te-
hát az Attila utcának a Bartók Béla út és Corvin utca
közötti szakasza kétirányú. A csomópont környezeté-
ben megállási tilalmat rendeltek el, kérik a közlekedő-
ket, hogy erre fokozottan figyeljenek parkolásnál. A ki-
vitelezés várhatóan egy hónapot vesz igénybe.

A legszebb portákat díjazták

külön értékelték a környezetvé-
delmi szempontokat, a komposz-
tálást, a szelektív hulladékgyűj-
tést. A kategóriák 1–3. helyezet-
tei „Virágos Városunk Győr 2017”
táblát, valamint ajándékkártyát
vehettek át, amelyet kertészeti
és barkács áruházban lehet fel-
használni.

Családi ház kategóriában: el-
ső Kálócziné Kiss Márta (aki 150
ezer forintos ajándékutalványt
kapott), második Bukó István
(125 ezer forintos kártya), harma-
dik Bányai István (100 ezer forin-
tos kártya). Különdíjban része-
sült: Ratovszky Jánosné, vala-
mint Faragóné Lampert Ágota.
Társasház/Lakásszövetkezeti la-
kótömb kategóriában: első a Ma-

lomsok sétány 43. társasház
(300 ezer forint), második (meg-
osztva) Kodály u. 34–38. és 38–
44. (125–125 ezer forint), harma-
dik pedig a Tábor u. 31. (200 ezer
forintos utalvány). Különdíjat ka-
pott: az Ifjúság krt. 26–32., a Föl-
des G. u. 8/A–B és az Ifjúság krt.
38. társasház. Erkély kategóriá-
ban: Szabó Istvánné (75 ezer fo-
rint), Szűr Lajos, Szűrné Körtvé-
lyesi Erzsébet (50 ezer forint), Fa-
ragó Ágota (25 ezer forintos utal-
vány) a sorrend. Az üzletek tera-
szai esetében a Pálffy étterem
végzett az élen (300 ezer forint),
a Margaréta virágüzlet (250 ezer
forint), valamint a Horváth Kert
Vendéglő (200 ezer forintos utal-
vány) előtt.

> > > www.gymskik.hu < < <

Kamara már a Facebookon is!

A KAMARA MINDENKIÉ
CSR KLUB —
VENDÉG ELÔADÓ:
DR. SÜTÔ ENIKÔ

Téma: Társadalmi felelôsségvállalás (CSR) és
ennek személyi vonatkozásai. Jelentkezés határ-
ideje: október 30. 16 óráig. Idôpont: október 31.
15 órától
Bôvebb információ: +36-96/520-222

MS OFFICE KÉPZÉS —
JELENTKEZZEN! 

36 órás MS Office 2013 képzést szervez a kamarai
székházban, november 3., 10., 17., 24. és decem-
ber 1., 8-án, péntekenként 9—14 óráig. A képzés dí-
jából a kamarai tagok kedvezményt kapnak. 
Jelentkezés: október 27.
Bôvebb információ: +36-20/322-4869

PÉNZ, DE HONNAN?
KONFERENCIA

A Piac&Profit konferenciája új turisztikai, innová-
ciós és képzési támogatásokról a fejleszteni aka-
róknak szól. Bôséges források vannak még eb-
ben az évben. A részvétel térítésmentes, de re-
gisztrációhoz kötött.
Bôvebb információ:
www.gymskik.hu/rendezvenyek

6 Heves megyei nagyvállalat keresi jövôbeli üz-
leti partnereit. A részvétel ingyenes. Idôpont: no-
vember 7. 9 órától
Regisztráció határideje: október 31.
Bôvebb információ: 
www.gymskik.hu/rendezvenyek

KIVÁLÓSÁG ÉS MINÔSÉG
A HR-BEN — KONFERENCIA

A minôségbiztosítás a munkatársaknál kezdôdik,
ha ôk kiválóak, a termék és a szolgáltatás is ki-
váló lesz. A részvétel ingyenes, elôzetes regiszt-
rációhoz kötött. Idôpont: november 15.
Bôvebb információ: +36-96/520-222

ÚJBOR- ÉS SAJTFESZTIVÁL

KERESKEDÔK NAPJA

BESZÁLLÍTÓI FÓRUM, 
ÁLLÁSBÖRZE EGERBEN

Hatósági információk új üzlethelyiség nyitásáról,
vásári árusításról. A részvétel ingyenes, regiszt-
rációhoz kötött. Idôpont: november 14. 10 órától
Bôvebb információ: +36-96/520-222

A kamara utazást szervez Budapestre, a Magyar-
országi Újbor- és Sajtfesztiválra. A program rész-
vételi díjas. Idôpont: november 25.
Bôvebb információ: +36-96/520-222

Dr. Sütô Enikô — fotó: Zsigmond László/Life.hu

Kálócziné Kiss Márta mutatja
a legszebb családi házért járó utalványát
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INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS
ÉS SZAKTANÁCSADÁS

2017

Üzleteinkben rendelnek:

Dr. Nagy Éva
szemész szakorvos

Thern Bernadett
diplomás optometrista,
kontaktológus

Szakács Krisztián
diplomás optometrista,
kontaktológus

TREND
OPTIKA

9021 Gyôr, 
Baross G. út 19.

Telefon:
96/488-341

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Gönyűn háromszáz éve műkö-
dik kisebb-nagyobb kihagyá-
sokkal teher- és személyforga-
lomra alkalmas kikötő, ekkora
fejlesztésre azonban még so-
sem került sor. Nyolcmilliárd fo-
rintból fejlesztették a kikötőt,
amely a Dunántúl egyik legna-
gyobb logisztikai központja lett.

Nem sokkal azután, hogy átadták a ki-
kötőben a Wuppermann új gyárát, im-
már a megújult kikötő avatására is sor
került. Stílszerűen egy hajón tartott
ünnepségen Kara Ákos, a térség or-
szággyűlési képviselője, a kikötőfej-
lesztésért felelős miniszteri biztos, a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium ál-
lamtitkára azt hangsúlyozta, a kor-
mánynak fontos, hogy együttműköd-
jön a helyi közösségekkel és az ipar
szereplőivel, ezért a fejlesztést kiemelt
beruházásnak minősítette. A politikus
úgy vélekedett, a befektett pénz meg-
térül az országnak.

A beruházás részleteit Németh Jó-
zsef, az Észak-dunántúli Vízügyi Igaz-
gatóság igazgatója ismertette. El-
mondta, a fejlesztés során öt függőle-
ges falú hajóállást alakítottak ki. Meg-
építettek négy ipari vasútvágányt,
amelynek hossza 2,2 kilométer. Utat

Alapításának 25 éves évfordulóját ünne-
pelte pénteken a Richter Teremben a
Győri Nemzetközi Ipari Park. A rendez-
vényen részt vettek az önkormányzat,
valamint a parkot üzemeltetető Győri
Nemzetközi Ipari Park Kft. és annak tu-
lajdonosa, a Győr-Szol Zrt. vezetői,
munkatársai, valamint a társszerveze-
tek és a letelepedett cégek képviselői.
Ünnepi köszöntőjében Borkai Zsolt pol-
gármester kiemelte az Ipari Park a város
gazdasági életében játszott jelentős
szerepét. Görög Tibor, a Győri Nemzet-
közi Ipari Park Kft. ügyvezető igazgatója
beszédében visszatekintett az Ipari Park
fejlődésének főbb állomásaira, és szólt
a további területbővítési lehetőségekről.

Az ünnepségen a polgármester a vá-
ros Ezüst Emlékérmét adta át Görög Ti-
bornak, majd oklevelek átadásával kö-
szöntötték a vállalatokat, melyek több
mint húsz éve működnek a parkban.

„Ez a motor hatalmas segítség ne-
künk, hiszen sokkal gyorsabban tu-
dunk kiérni egy adott helyszínre, jó
szolgálatot tehet torlódások, vagy au-
tóval nem megközelíthető terület ese-
tén is” – összegezte az adomány át-
adásán Mátis Csaba, a Győri Speciá-
lis Mentők csapatvezetője. Köszöne-
tet mondott az önkormányzatnak és a
győri motorosoknak is, akik korábban

Nyolcmilliárd forintból fejlesztették
a kikötôt Gönyûn

alakítottak ki, ennek hossza 1,5 kilo-
méter és darupályát is építettek. Több
mint 620 négyzetméternyi épületet
húztak fel, emellett hajószerviz-állást
alakítottak ki, ahonnan a kikötő javítá-
si és karbantartási munkálatait is tud-
ják végezni. A Dunából mintegy 140
ezer köbméter iszapot kotortak ki.

A fejlesztés állami forrásból való-
sult meg, s jött létre a nyugat-dunán-
túli régió legnagyobb, úgynevezett in-
termodális központja. A kikötő belföl-
di és nemzetközi áruforgalmat bonyo-
lít le, s vasúton, közúton és vízen is
megközelíthető.

Jelenleg három nagy cég működik
a kikötőben, a Győr–Gönyű Kikötő
Zrt., a Thyssenkrupp és a Wupper-
mann Hungary Kft. A cél az, hogy to-
vábbi cégek ruházzanak be a terüle-
ten.

Major Gábor, Gönyű polgármeste-
re az ünnepségen úgy fogalmazott, az
egy lakosra jutó kikötők számában
Gönyű világelső. A településen há-
romszáz évre tekint vissza a teher- és
személyhajók jelenléte. Ha az itt mű-
ködő cégek sikeresek, Gönyű is az
lesz – hangsúlyozta a hajón tartott
avatón a település első embere.

Negyedszázados
jubileum

Motort kaptak a speciális mentôk
már mentőcsónakkal is segítették a
munkájukat. 

„Az önkormányzat egymillió forint-
tal támogatta a mostani adományt,
ezt szívesen tette, hiszen fontos
ügyről van szó” – jelentette ki Radnóti
Ákos alpolgármester. Hozzáfűzte,
nem egyedi eset, hogy a város ilyen
nemes kezdeményezések mellé áll, az
évente kiírt civil pályázat keretének fel-
osztásával pedig ugyancsak sok fon-
tos projekt valósulhat meg.

A támogatás másik felét a Győr és
Környéke Motorosok Baráti Köre elnö-
ke biztosította. A szervezet elnöke, Ko-
kas Tibor kérdésünkre elmondta, ez a
BMW GS 1200-as motor kitűnően al-
kalmas a feladatra, hiszen közúton is
jól lehet vele haladni, de terepen is al-
kalmas a motorozásra.

A motort az átadáson egyébként
„nyers” állapotában láthattuk, a külön-
böző mentéshez szükséges felszerelé-
sekkel ezután látják majd el a gépet.
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„Tegnapjaimba visszanéztem” cím-
mel Jáger András színművész és a
Hangraforgó Együttes zenés irodal-
mi összeállítását hallgathatják meg
az érdeklődők október 20-án 17 óra-
kor, a ménfőcsanaki Bezerédj-kas-
télyban. A műsort koszorúzás követi
a kopjafánál. 

*   *   *
Szintén 20-án 16 órától tartanak

megemlékezést Győrszentivánon, a
Molnár Vid Bertalan Közösségi Ház-
ban. Ünnepi beszédet mond Ihász
Éva, a műsorban közreműködnek a
helyi iskolások és a József Attila Kó-
rus. Az ünnepség után koszorúzás
lesz a Hősök szobránál.  

*   *   *
Fiúportrék a forradalomban cím-

mel, a szabadhegyi József Attila Mű-
velődési Házban október 20-án 17
órakor tarják a megemlékezést. Kö-

szöntőt mond Diligens Tibor önkor-
mányzati képviselő, közreműködnek a
Kaméleon Színjátszó Egyesület mű-
vésznövendékei.

*   *   *
A Nagy Imre Társaság Győr és

Környéke Szervezete emlékező ün-
nepséget tart az 1956-os forrada-
lom és szabadságharc tiszteletére
október 23-án 8.30-kor, a Nagy Im-
re út 1. számú háznál elhelyezett
emléktáblánál. 

*   *   *
1956 emlékezete – Nekünk nem

szabad feledni címmel, a Hangraforgó
Együttes zenés irodalmi összeállítást
mutat be a korszak költészetéből és
az utókor emlékező verseiből a Dr. Ko-
vács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
Központi Könyvtárának Klubhelyisé-
gében (Herman Ottó u. 22.) október
26-án 17 órakor.

Megemlékezések

az '56-os hôsök

tiszteletére

A Győri Honvéd Hagyományőrző Egyesület és az
önkormányzat közösen állított emléket az egykori
katonai objektumnak, a volt Vadászlaktanya egyik
felújított épületének falán. Dr. Fekete Dávid alpol-
gármester a keddi emléktábla-avató ünnepségen
emlékeztetett, a hősöket nem feledjük, emlékü-
ket megőrizzük, különösen a katona hőseinkre le-
hetünk büszkék, hiszen Győr mindig is katonai
funkciót látott el. Így volt ez a török korban, ami-
kor a győri várat kellett védelmezni, majd váro-
sunk fontos központja volt az 1848–49-es ese-
ményeknek, később az I. világháborús történé-
seknek. Ma pedig itt állomásozik hazánk egyetlen
légvédelmi ezrede. Az emléktábla-avatást, az em-
lékezést azért is tartja fontosnak az alpolgármes-
ter, mert így felhívják a figyelmet arra, hogy váro-
sunk magánemberei, vállalkozói odafigyelnek
múltjukra, a régi laktanyaépületeket felújítják,
üzemeltetik, új funkciókkal látják el. Fekete Dávid
emlékeztetett, tavasszal a Frigyes-laktanya törté-
nelmi múltjára emlékező emléktáblát avattak a
Leier City Center főépületén. 

Csenár Imre, az egyesület elnöke felelevenítette,
mivel a 11. Tábori Vadászzászlóalj tartalék százada
települt az 1916-ban átadott új gyalogsági laktanyá-
ba, ezért a győriek csak Vadászlaktanyaként emle-
gették és emlegetik ma is, amelynek főépületét Ma-
tusz Balázs vállalkozó újította fel és Garzon Plaza
Szállodaként üzemeltet.

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Interaktív formában, érdekes
installációk és több mint hét-
száz eredeti tárgy segítségé-
vel nyerhetünk bepillantást
az I. világháború borzalmai-
ba a frontvonalon és a hátor-
szágban egyaránt, a Duna-
kapu téren szombatig.

Hétfőn nyílt meg és szombat es-
tig látható a Dunakapu téren felál-
lított, 18 méter átmérőjű, félgömb
alakú sátorban a Magyar Nemzeti
Múzeum Többes számban – Az I.
világháború és a hátország min-
dennapjainak valóságai című or-
szágjáró kiállítása.

„A város szülöttjeként öröm
számomra, hogy Győrbe is elju-
tott ez a különleges kiállítás” –
kezdte köszöntőjét dr. Tomka Gá-
bor, a Magyar Nemzeti Múzeum
gyűjteményekért felelős főigaz-
gató-helyettese. Kiemelte, a kiál-
lítás legfőbb szervező eleme ma-
ga a kommunikáció, többek kö-

Tábla ôrzi a Vadász-
laktanya emlékét

A világháború valóságáról mesél 
a Dunakapu téri kiállítás

zött az, hogy miként változik az in-
formáció, míg eljut a frontvonal-
ról a hátországba. Fontos kérdés
az is, hogy az első világháború-
ban keletkezett információk mit
mondanak a ma emberének. 

„Győr kivette a részét a háború-
ból, szinte nincs család, akit ne
érintett volna az első világégés” –
fogalmazott dr. Fekete Dávid alpol-
gármester. Emlékeztetett arra is,
az itthon maradottak, ahogy tud-
tak, segítettek, helytálltak, de
ahogy a háború, úgy a trianoni
döntés is érzékenyen érintette a
várost. Az első világháborúra való
győri emlékezés koordinációját
végző Centenáriumi Emlékbizott-
ság elnökeként kiemelte, méltó
módon szeretnének adózni az ál-
dozatok előtt, ezért újította fel Győr
a katonasírokat, és azért szervezik
a vándorkiállításokat, hogy a fiatal
generáció is képet kapjon a száz
éve történt eseményekről. 

A megnyitó után a tárlatot
Császtvay Tünde főkurátor mu-
tatta be: kipróbálhatjuk például,
milyen nehéz volt egy katona me-

netfelszerelése, sötétedés után
pedig a Csárdáskirálynő is meg-
elevenedik. A kiállítótérben he-
lyet kapott a frontra induló kato-
nák sorsát jelképező vonatkocsi,
a hosszú, békés 19. századot
megidéző, de idővel darabjaira
hulló körhinta, a háborús propa-
gandahivatalra utaló, óriás író-
gép és a családfenntartó nélkül
maradt otthoniak megváltozott
életét bemutató villamoskocsi is.
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szerző: szarka zsófia
fotó: o. jakócs péter

Hihetetlennek tűnik mind a mai napig,
hogy ez egyik pillanatról a másikra be-
következhetett. A rendszer tökéletes
volt, minden évben elhangzott a poli-
tikusaink, tanáraink szájából: Éljen a
szocializmus, a kommunizmus, a
nemzet mi vagyunk, és együtt erősek
vagyunk!

Igen, valóban elhittük, értettük, el-
fogadtuk, de nem egészen gondol-
tunk bele a való értelmébe, esetleg
hátterébe, csak megszoktuk.

1956. október 23. Pozsony. Szoká-
sos irodalomórának indult, de egé-
szen másképpen végződött. Vártuk
Chopen Forradalmi etűdjét, Hostos
igazgató úr ünnepi beszédét, de nem
szólalt meg egyik sem. Valami egé-
szen más beszéd hangzott el, ezekkel
a szavakkal: felszabadítás, lázadás,
forradalom. Hirtelen a tökéletes rend-
szerből tökéletlen lett, a kormánypár-
tiakból ellenségek... A diákokból pe-
dig forradalmárok.

Egyszerűen nem fért a fejünkbe, mi
történt, ennyire nem volt radikális ez az
irodalomóra, hogy rendszert váltsunk
vele, mi több, világszemléletet.

Manapság az ember átsiklik gyor-
san a megemlékezéseken, egy kicsit
kimegy a főtérre, meghallgatja a be-
szédet és egy kicsit talán át is szelle-
mül. Ezzel a gyorsasággal, akár már a
hazavezető úton, feledésbe is merül
mindez, majd jövőre ugyanúgy, ugyan-
itt… Egy kicsit. 

Ez, akkor valami egészen más volt,
azt a szónoklatot bizony nem volt köny-
nyű elfelejteni, viszont közvetlenül utá-
na még mindig homályos maradt, mi
több, érthetetlen a változás oka. Nem
Magyarországon éltünk, de magyarok

A mi ’56-unk!
A 360 korona, melyet 31 ember soha nem felejt

voltunk, és nem feledkeztek el rólunk,
olyannyira, hogy három diákot küldtek
azzal a céllal, hogy világosítson fel ben-
nünket a Corvin-köz legutolsó mozza-
natáról is. Akkor, ott, nem mondtak
semmit, csupán három helyszínt és es-
te 8 órát. Fáklyákkal a Duna-parti talál-
kozóra mentünk. Nem sokat hallottunk
a nagy tömegtől, csak éppen egy mon-
datot: „Fogjatok össze és Ti is tegye-
tek valamit, bármit!”

Szerencsére a magyar népnek az a
jó tulajdonsága is megvan, minél
messzebb van a hazájától, annál ösz-
szetartóbb tud lenni, ez akkor sem
volt másképp.  

Másnap az iskolában mindenki fe-
kete szalaggal jelent meg a kabátján
egészen addig, amíg meg nem láttuk
az ablakból, hogy azok a bizonyos ko-
csik álltak meg a bejáratnál. Azonnal
le kellett venni, de sajnos csak a kuká-
ba dobtuk… El kellett volna égetni!
Egyesével hívtak be mindenkit egy
szobába… Egy kis beszélgetésre...

Először a lányokat, akik sírva, majd
a fiúkat, akik vérvörös arccal jöttek visz-
sza – nagy verést kaptak. A legfonto-
sabb viszont egy kérdés volt, amelyet
minden egyes elvtársnak feltettek: Mi-
ért viselted a fekete szalagot?  – a vá-
lasz szinte egyöntetűen őszinte volt.

Pubi barátunk, aki a nálunk hasz-
nált értelmezés szerint: furcsa volt
(nem egészen normális, ám lelemé-
nyes) felelete lógott ki a sorból, amely
így hangzott: Én, kérem, a szovjet ha-
lott katonákat gyászoltam! Nem tud-
tak vele mit tenni ezek után, még a ve-
rés is elmaradt, csak hazazavarták.

A pofont, szidalmat mindenki elvi-
selte volna, de tudtuk, hogy ezzel
nincs vége. 

Eljött az az osztályfőnöki óra, amit,
amíg élek, soha nem felejtek el. Janda

tanár úr jött be szokásosan, de szokat-
lan arccal, ránk sem nézett, csak egy
papírt szorongatott a kezében, hosszú
lista volt rajta.

Mindenkinek lerontották a magavi-
seletét legalább kettesre, de volt, aki-
nek 3-asra. 

A hármas magaviselet pedig nem
mást jelentett, mint az ösztöndíj meg-
vonását. 

Sírtak, mi is sírtunk.
Másnap megbeszélték a szüleikkel,

hat fiúból ötnek nehezen ugyan, de ki
tudták fizetni, hogy folytatni tudják ta-
nulmányaikat, és szakmát szerezze-
nek, egynek viszont nem. Kedves,
szorgalmas, jámbor gyerek volt, édes-
apja meghalt, édesanyja egyedül ne-
velte a testvéreivel. Öltönyben, de
egész évben ugyanabban az öltöny-
ben járt. Feltette a kezét, közölte a hírt,
majd hazament. 

Az iskolában a folyosók üresek vol-
tak, régen tele hangos ricsajjal, de most,
most nem szóltunk semmit és egymás-

hoz sem, csönd volt, síri csönd. A taná-
rok nem feleltettek, az órák rövidebbek
voltak és szomorúan teltek.

Elhatároztuk, összeszedjük az ösz-
töndíjat! Pontosan 360 koronát. 31-
en voltunk, nagy pénz volt a 11.60 ko-
rona is, de senki nem mondta azt,
hogy nem tudja, és ezt valahogy senki
sem felejtette el másnapra elhozni.

A forradalom sok mindenkinek sok
mást is jelentett akkor, azóta és most,
de úgy tűnik, mindig van értelme ösz-
szefogni, és változtatni, ha szükséges.
Egy-egy nehéz helyzet sok szép dol-
got is szülhet és hordozhat magában.
Bármilyen rendszerben is élünk, bár-
mi is történik körülöttünk, fontos,
hogy a nemzeti hovatartozásunkat és
az emberségünket megtartsuk.

Az 1956-os forradalom megtaní-
totta a magyar népet küzdeni, rombol-
ni, építeni, harcolni, vezekelni, össze-
tartani, félni, hallgatni.

… de, hogyha félve is mondják, ak-
kor is szabadság!

MEGEMLÉKEZÉS HIRDETÉS
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szerző: bajzát zsuzsi
fotó: marcali gábor

Az idei tematikának megfelelően, is-
mét egy ma élő kortárs festőművész
kiállítása nyílt a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeumban, múlt
szombaton. „Nagy megtiszteltetés,
hogy sikerült létrehozni ezt a tárlatot,
hiszen Aknay János számos díjjal, ki-
tüntetéssel rendelkezik, többek között
2002-ben Munkácsy Mihály-díjat,
2010-ben Kossuth-díjat kapott” –
mondta el a köszöntőjében Radnóti
Ákos alpolgármester.

Kiemelte, érdemes ellátogatni a ki-
állításra, hiszen két szinten lehet olyan
képeket megtekinteni, amelyekben a
kortárs művészet, azon belül is a
posztgeometrikus és olykor szürreális
elemeket tartalmazó ábrázolásmód
konstruktív kiegészítéssel teret kap.

Angyali geometria — újabb kortárs festô érkezett Gyôrbe
Aknay János 1949-ben született

Nyíregyházán, 1970-től Szentendrén
él. A budapesti Képző- és Iparművé-
szeti Gimnáziumban Sebestény Fe-
renc volt a mestere. Festészettel, gra-
fikával és szobrászati alkotással is fog-
lalkozó művész, 1972-ben alapítója

bálytalan termek kihívás elé állították,
de a végén mégis sikerült egy kelle-
mes végeredményt elérni. A falakon
található közel 90 alkotás mind 2010
óta készült, Aknay nagy ajándéknak
tartja, hogy mindig van ihlete és eddig
mindig sikerült is vászonra vinnie azt,
amit megálmodott.

A tárlatot a helyszínen P. Szabó Ernő
művészettörténész, az Új Művészet fo-
lyóirat vezető szerkesztője ajánlotta a lá-
togatóknak. A kiállításhoz katalógus is
készül, amelybe az alkotások reproduk-
ciói mellett átfogó tanulmány is kerül a
művészettörténész tollából.

Az Angyali geometria című idősza-
ki kiállítás a Rómer Flóris Művészeti
és Történeti Múzeum főépületében
több mint 500 négyzetméteren, hét
teremben, november 19-ig tekinthető
meg hétfő kivételével minden nap 10
és 18 óra között.

volt a Vajda Lajos Stúdiónak, tagja a
Szentendrei Grafikai Műhelynek és a
szentendrei régi művésztelepnek. Az
első győri kiállításának megnyitója
után úgy fogalmazott, nagyon inspirá-
ló volt neki a környezet, az Esterházy-
palota épülete. A rengeteg tér, a sza-

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: fehér alexandra

A győri hős, Ferdinánd Hardegg
kapitány története ismerős lehet
„a bűn pincéjéből”, csaknem egy
évtizede ugyanis minden évben
felelevenítik a városi leváltár pin-
céjében a vár feladásának körül-
ményeit a Győri Nemzeti Színház
stúdiósai Kszel Attila vezetésé-
vel. A rendező most egy mesét
álmodott a történelem mellé, a
Szemben a nappal című zsoldos
mesét szombattól láthatják a né-
zők a Kisfaludy Teremben.

Odavagyok a történelemért, különösen
a középkort szeretem. Amikor a győri le-
véltárban megtaláltam ezt a különös
történetet, mindent felkutattam, ami
csak elérhető Ferdinánd Hardeggel
kapcsolatban – kezdett bele Kszel Attila,
a darab írója és rendezője, miként fogal-
mazódott meg az ötlet, hogy először sé-
tálószínház keretében bemutassa, mi is
történt a 16. század végén városunk-
ban. Hardeggről ugyanis úgy tartja az
emlékezet, hogy árulóként átadta a győ-
ri várat az ellenségnek.

Győr török kézre kerülése a tizenöt
éves háború egyik legmegdöbben-
tőbb eseményének számít. 1594-ben
járunk, itt kezdődik a története?

Szeptember végén foglalták el a vá-
rost. Mi Győr eleste után kapcsolódunk

Gyôri hôs elôtt tisztelegnek az ôsbemutatóval

„A történelmet a gyôztesek írják”
be, amikor Hardegg várkapitány a bé-
csi fogságából levelet ír a pápának, füg-
getlen katonai vizsgálatot kér a becsü-
letéért. Vállalja a halált, mint esküszegő,
mert átadta a várat, de mint áruló, nem.
A becsületéért harcol, tudja, hogy meg
fog halni, de be akarja bizonyítani, hogy
olyan körülményeket teremtett egy ka-
tonai hiba, hogy nem cselekedhetett
másként.

Azt is lehet olvasni, hogy a vár si-
keres védelme egyértelműen a fel-
mentő sereg megérkezésén múlott.
Mi történt valójában?

I. Rudolf császár kijelölte az örökö-
sét, és azt akarta, hogy legyen mögöt-
te némi katonai tapasztalat. Ezért
adott Mátyás főhercegnek egy jól fel-
szerelt hadsereget, hogy foglalja visz-
sza Esztergomot a töröktől. Amikor
ezt a törökök megtudták, elindítottak
egy százezer fős felmentő sereget,
aminek hírét vette a főherceg, és visz-
szavonult Győrig. Ezután a törökök el-
foglalták Tatát, Komáromot, majd kör-
bezárták volna Győrt, de nem tudták,
mert a révfalui oldalon ott állomáso-
zott a jól felszerelt keresztény sereg,
védte a túlpartot. Úgy tűnt, amíg tar-
tani tudják Révfalut, addig arról az ol-
dalról az utánpótlást be lehet vinni a
várba. És mivel Európa egyik legjobb
vára volt a győri, így akár egy-két évig
is fel lehetett volna tartani az ostrom-
helyzetet. Csakhogy Mátyás főherce-
get anélkül, hogy egyetlen vesszőt ki-

lövetett volna, a törökök a folyón átkel-
ve elzavarták, a serege egészen Mo-
sonmagyaróvárig futott. Ezután a tö-
rökök körbezárták a várat, amit Har-
degg még 21 napig védett ezer em-

berrel, de végül kénytelen volt feladni,
mert az ellenség elfoglalta a bástyá-
kat és befordította az ágyúkat a város
felé. Azt mondták, ha nem adja át a vá-
rat, akkor, ahogyan Győrt száz évvel
azelőtt porig égették, úgy azt megte-
szik újra. Hardegg tudta, hogy az oszt-
rák katonai szabályzat értelmében a
várat átadó kapitány jobb kezét levág-
ják, aztán lefejezik, de a városlakók
életéért vállalta a halált. Ne felejtsük
el, Habsburg császárunk volt, és a tör-
ténelmet a győztesek írják. Viszont
ennyi idő távlatából tisztán kimondha-

tó  a feljegyzésekből, hogy az osztrák
császár egyik legjobb kapitánya Har-
degg volt. Mégis feláldozták, árulónak
titulálták, ami azzal jár, hogy felkötik a
piactéren, mint egy köztörvényes bű-

nözőt, megfosztják a nemességétől. A
családja miatt harcolt a becsületéért
az utolsó pillanatig. 

Hány éves kortól ajánlja az ifjúsá-
gi darabot?

Az is megfogott a történetben, hogy
egy ilyen bonyolultnak tűnő történelmi
helyzetet el lehet-e mondani a gyere-
keknek érthetően. 8-10 évesek már
tudni fogják, mit szeretnénk mondani:
ez az ember a város hőse, ha ő akkor
úgy dönt, hogy tovább harcol, Győrt
megsemmisítik. Ezzel az előadással az
ő emléke előtt tisztelgünk.
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Ezzel a címmel rendezik meg a
magyar zeneoktatás történeté-
nek egyik legnagyobb szabású
eseményét. Az interaktív zene-
oktatási roadshow győri állo-
mása december 5-től öt napon
át tart a Rómer Házban.

Öt napon keresztül közel 400 négy-
zetméteres interaktív hangszerkiállí-
tás és hangszersimogató várja a lá-
togatókat, ahol szakemberek közre-
működésével kézbe vehető és kipró-
bálható több mint száz hangszer és
hangtechnikai berendezés. Külön
standon lehet gitárokkal és basszus-
gitárokkal, dobokkal, billentyűs
hangszerekkel, ének- és elektroni-
kus zenei tartozékokkal, valamint mi-
nistúdiókkal ismerkedni.

Délelőttönként iskolai osztályokat
várnak rendhagyó ének- és zeneórák-
ra, előadásokra, országosan is elis-
mert zenészek és szakemberek bevo-
násával, akik bemutatják a könnyűze-
ne és a könnyűzenei hangszerek fejlő-
désének történetét, az irányzatok és a
stílusok kialakulását és sokszínűsé-
gét. Az iskolások meghallgathatják
többek között Czutor Zoltán rendha-

A családra, mint értékre, és annak
egyik legfőbb pillérére, a nagymamára
fókuszál az új köztéri alkotás, amelyet
a Pálffy utcai rendelők előtt állított a vá-
ros. „Az elmúlt években is több köztéri
alkotást állítottunk, és ezt úgy tesszük,
hogy azok valamilyen üzenetet hordoz-
zanak, valamire ráirányítsák gondola-
tainkat. Ilyen a nagymama szobor is,
amely a család fontosságára és annak

egyik legfőbb összetartójára hívja fel a
figyelmet” – mondta el az átadáson
Borkai Zsolt polgármester. Hozzátette,
a nagymamáról mindenkinek pozitív
asszociációk jutnak eszébe, egy ked-
ves emlék, a gondoskodás, a megértő

Hangszert a kézbe!

gyó énekóráját, Miért zenélünk cím-
mel, Temesi Berci és ifj. Tornóczky Fe-
renc: Gitárral szörfözünk évtizedeken
át – Beatlestől a Wellhellóig címmel,
vagy a Kőbányai Zenei Stúdió bemu-
tatóóráját ZenEvolúció címmel. A fel-
ső tagozatos és középiskolás osztá-
lyok jelentkezését hétfőtől várják a
szervezők.

Délutánonként, 13 és 18 óra között
kísérőrendezvények, minikonferenciák,
képzések és bemutatók kapcsolódnak
a kiállításhoz, amire várják a zenerajon-
gókat és a hangszerek után érdeklődő-
ket. Lesznek zenetörténeti előadások,
szakmai beszélgetések, zeneipari kép-
zések, illetve helyi zenészek is képvisel-
tetik magukat. A Hangszert a kézbe!

program legfontosabb célja, hogy fel-
keltse az érdeklődést a zenélésre, a
könnyűzene tanulása iránt.

Az év első felében Szolnok, Debre-
cen, Nyíregyháza, Szeged, Pécs,
Szombathely és Kecskemét agorái-
ban több mint 24 ezren látogatták
meg a roadshow-t.

A programot a Hangszeresek Or-
szágos Szövetségével, az NKA Cseh
Tamás Program, a Rómer Ház és a
győri önkormányzat támogatásával
szervezik. A győri állomás fővédnöke
Borkai Zsolt polgármester.

A rendezvény ingyenesen látogat-
ható!

A részletes programok megtalálha-
tók a Rómer Ház Facebook-oldalán:
www.facebook.com/romerhaz (x)

Általános iskolák felsős és közép-
iskolás osztályok jelentkezését
várja a délelőtti foglalkozásokra a
Rómer Ház munkatársa, Ráth Ka-
talin a következő elérhetősége-
ken hétköznap 9–16 óráig: 

Telefonszám:
+36-20/370-6711 
E-mail: rathkatalin.muzeum@
gmail.com

Az irántuk érzett tiszteletünk
jele a „nagymama szobor”

szeretet. Ezzel a szoborral a város kö-
szönetet mond nekik mindezért.

Az ötlet dr. Somogyi Tivadar alpol-
gármestertől származik. A terület ön-
kormányzati képviselője kifejtette, Győr
idősbarát város, odafigyel szépkorúira,
de ez természetes, hiszen maga a vá-
ros, és annak lakói személy szerint is so-
kat köszönhetnek nekik. Nagyanyáink,
nagyapáink sokat tettek értünk, és
ezért gondolta, hogy a szobor felállítá-
sa méltó köszönet lehet. Az alpolgár-
mester megköszönte a támogatást az
Agrofeednek, a Pannonvíznek, a Győr-
Szol Zrt.-nek és a győri Útkezelő Szer-
vezetnek, akik az önkormányzat mellett
hozzájárultak a megvalósításhoz.

A leleplezés után az alkotó, Rieger
Tibor – akinek már több mint tíz alkotá-
sa díszíti a város közterületeit – hang-
súlyozta, megtiszteltetés volt számára,
hogy ezt a művet ő készíthette el. Bár
általában a szobrok egy konkrét sze-
mélyt ábrázolnak valamilyen hősies
megjelenítésben, most ennél általáno-
sabb volt a téma. Egy fontos szereplő,
hiszen az édesanyák és a nagymamák
névtelenül is előre viszik a világot.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
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UNGARISCHE ERSTAUFFÜH-
RUNG des Quartetts Rick Margitza,
Franck Amsallem, Balázs Elemér und
Barcza-Horváth József. Das Konzert
beginnt am 25. Oktober um 19 Uhr im
Rómer-Haus (Teleki László u. 21.). Die
Saxofon-Virtuose Rick Margitza hat in
den 80-aer Jahren gemeinsam mit
dem legendären Miles Davis und an-
deren Weltstars gespielt. Das Spiel
der beiden amerikanischen Weltstars
und der beiden herausragenden un-
garischen Jazz-Musikern wird für alle
Jazzliebhaber ein besonderes Ge -
schenk werden.

LERNEN SIE DIE KLOSTERÖRTLICHKEITEN VON
PANNONHALMA ausserhalb der Festungsmauern
kennen. Begehen Sie beginnend von der Klostermajor
das ganze Gebiet und lernen sie die täglichen Aufgaben
der Benediktinermönche kennen. Nehmen Sie teil am
Gebet der Mönchgemeinschaft und gewinnen Sie Ein -
blick in die Bibliothek aus dem 19. Jahrhundert. Um zu-
vorige Anmeldung wird gebeten: info@osb.hu

„KÜRBISGUTE TAGE” werden am
21. Oktober von 15-18 Uhr im Győrer
Haus der Generationen abgehalten.
Reichlich Kürbis wartet auf neue Besit-
zer – auch beim Schnitzen hilft ein pro-
fessioneller Speisebildhauer den Inter-
essenten. Die entstandenen Kürbisköp-
fe werden von einer Jury bewertet und
die besten werden mit Preisen ausge-
zeichnet. Neben dem Kürbisschnitzen
kann im Spielhaus schöner Schmuck
hergestellt werden und in der Küche
wird für die Besucher Kürbis und Leb-
kuchen gebacken.

„ENGELSGEOMETRIE” – Ausstel-
lung im Esterházy-Palast auf mehr als
500 Quadratmetern, 7 Sälen, welche
eine aussergewöhnliche Auswahl der
Arbeiten des Malers  Aknay János,
dem herausragenden Vertreter der
ungarischen zeitgenössischen Bil-
denden Künste zeigt. Die Sammlung
ist bis 19. November täglich ausser
montags von 10-18 Uhr 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!

GYÕR, KÖLCSEY U. 1. • INFO: 96/313-953 • 06-30/6827-591 • 06-30/9473-535

Puskás Profil
SZAKÜZLET és SZERVIZ

átvizsgáltan  
szárítógépekHASZNÁLT és BEMUTATÓ készülékek

mosógépek

mosogatógépek
1 év garanciával,

25.000 Ft-tól. 

„A KÍSÉRLET” – Bolsevik hata-
lomátvétel Oroszországban 1917
címmel Horváth Gábor hadtörté-
nész-technikus tart előadást októ-
ber 25-én 17.30-tól, a ménfőcsana-
ki Bezerédj-kastélyban (Győri út 90).

A SÁNDOR JÁNOS-HANGVERSENY-
BÉRLET nyitó, Reformáció 500 című hang-
versenye október 28-án 19 órakor kezdődik
a Richter Teremben. Richard Strauss: Don
Juan szimfonikus költeményét Kuszevickij
nagybőgőversenye követi, szólistaként köz-
reműködik Budai Sándor nagybőgőművész.
Zárásként Felix Mendelssohn-Bartholdy ün-
nepi V. szimfóniája a reformáció 500. évfor-
dulója előtt tiszteleg.

BÁNYAVAKSÁG. Székely
Csaba tragikomédiáját a Bá-
nyavidék trilógia második ré-
szét, a Bányavirág folytatását
mutatja be a Komáromi Jókai
Színház és a kassai Thália
Színház közös koprodukció-
ban október 28-án 18 órától,
az Újvárosi Művelődési Ház-
ban (Liget u. 55.).

„MÁRIA, MÁRIA, MENNYEI
SZÉP HAJNAL” A „napba öltö-
zött asszony”, Szűzanya-tisztelet
a magyar népköltészetben cím-
mel tart előadást Lanczendorfer
Zsuzsanna néprajzkutató októ-
ber 26-án 18 órakor, a SZE Apá -
czai Karán (Liszt Ferenc u. 42.
1413-as terem).

TÖK JÓ NAPOT TARTANAK
a Generációk Házában (Aradi vér-
tanúk útja 23.) október 21-én 15–
18 óra között. Rengeteg tök vár
gazdára, a faragásukban profi
ételszobrász is segít. Az elkészült
„tökfejeket" zsűrizik, a legjobba-
kat díjazzák. A tökfaragáson túl a
játszóházakban őszi díszeket le-
het készíteni, a konyhában pedig
tököt és mézeskalácsot süthet-
nek az érdeklődők. 

TÁVCSÖVES BEMUTATÓT tartanak október 27-én 19 óra után a Győri
Egyetemi Bemutató Csillagvizsgálóban (Egyetem tér 1.). A programot Pércsy
Kornél amatőr csillagász vezeti. Előzetes bejelentkezés szükséges a Generáci-
ók Háza információján személyesen vagy a 96/312-120-as telefonszámon.

OLVASSUK FEL EGYÜTT A
TELJES ÚJSZÖVETSÉGET!
Október 27-én 17 órakor a Megye-
háza téren (a szökőkútnál) önkén-
teseket várnak, akik felolvassák az
Újszövetséget – ezzel emlékezve a
reformáció 500. évfordulójára. A
jelentkezők a helyszínen kapják
meg a fejenként 15 igeverset. A kö-
zel 8 ezer bibliai ige halk morajlása
alatt zenei aláfestés lesz, miközben
a felolvasók a mobiljaikkal, zseb-
lámpáikkal világítanak. 
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HIRDETÉS

Már 1 belépôjegy vásárlásával mecénás lehet
2017. október 26-án, csütörtökön 18 órakor a

győri zsinagógában színes estet rendezünk a mű-
vészetek kedvelőinek.  Az első Art Agora – Egy este
a művészetért című jótékonysági rendezvény a Ro-
tary Club Győr Rába, az Art WORLD Hungary
Egyesület, az M5 Szalon és több művészetet pár-
toló személy együttműködésében szerveződik. A

„Latin Fever”
Előadják: El Paso versenytáncosai

Felajánlott műalkotások aukciója

Művészeti vezető: Csurák Erzsébet

LEGYEN RÉSZTVEVŐJE A JÓTÉKONYSÁGI
PROGRAMNAK! VÁSÁROLJON RÉSZVÉTELI
ÉS TÁMOGATÓ JEGYET!

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

Aukcióra felajánlott művek kiállítása
MTA Geometria Galéria, Győr, Liszt Ferenc út 10.

Fixáras  vásárlásra   felajánlott  művek
bemutatása 
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János
Kar, földszinti kiállítótér, Győr, Liszt Ferenc út 42.

A   művek  mindkét helyen 2017. október 25-ig,
nyitva tartási időben tekinthetők meg.

színes palettájú és kellemesnek ígérkező program
keretében győri és Győr környéki lokálpatrióta
művészek által felajánlott műalkotások is
árverezésre  kerülnek.

A szervezők célja, hogy az elsősorban
jótékonysági kezdeményezés teret ad-
jon a Győrben és a szűkebb régiónk-
ban élő, és különböző művészeti ágakban alkotó mű-
vészek és fiatal győri tehetségek bemutatkozásának.
Az est jegyeladásaiból, valamint a jótékonysági árve-
rés bevételéből később kiírandó pályázat alapján a jö-
vő fiatal művésztehetségeit támogatja a Rotary Club
Győr Rába kezdeményezése.

Program:
„KIS ESTI IRODALOM”
Versek, írások, történetek magyar költők tollából.
Előadja: Dudás Dorottya előadóművész

Raab Vonósnégyes koncertje
Mozart, Haydn, Dvorák, Piazzola műveiből.

Duo Vivo kamarakoncertje
Közreműködik: Nemes-Jeles Judit fuvolaművész
és Stummer Márton gitárművész

„Szívek tánca”
Előadják: Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola nö-
vendékei. Koreográfus és felkészítő balettmeste-
rek: Pintér Tímea, Barta Dóra, Sebestyén Bálint,
Eva Hotova

Keszei Johanna fuvolajátéka
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Önellátó utca ez a Kodály
Zoltán utca. A nagy panel-
épületek alsó szintjét elfog-

lalták a kereskedők, van itt minden:
presszó és könyöktámasztós kis-
kocsma, gyümölcs, virág, zárszerke-
zet, ebáruház és  tűzhalat is kínáló
díszállatos, meg pelenkadiszkont,
ami az egyik tömbház oldalán nagy
betűkkel hirdeti kínálatát. Az autós-
bolt előtt minden könyv 499 forint-
ba kerül, a népszerű Körút fagyizó-
nál pedig 149 forintért biobanán
kapható. Sőt, a túléretteket már öt-
venért is hazaviheti az ember, tur-
mixnak például az is kitűnő. Van pa-
tika most éppen akciós csonterősí-
tővel, de magánrendelő, fodrász és
ruhajavító, hírlapárus és cipőkellé-
kes is várja a kuncsaftjait.

Ebben a nagyon széles, lakótelepi
utcában rengetegen laknak. Most a
Rossmann mögötti ház  második
emeleti ablakán éppen kihajol egy há-
lótrikós, idősebb férfi, és azt kéri a be-
álló autóstól, hogy simuljon oda job-
ban a szomszédjának a Suzukijához,
mert ha mindenki jobban egymás-
hoz simul a kocsijával, akkor a végére
eggyel több lesz a parkolóhely. Már-
pedig az nagy kincs errefelé.

A panelek egy részét felújították,
feliratok hirdetik, hogy azbesztmen-
tesítésük is megtörtént már. 

Tudjuk, hogy a társasház-felújítá-
sok, az Otthon Melege Program

Speciál
Életünk nem mindennapi ízei

Ahol PARK ÁLL
az utcaszigeten

Sétány

Szerző: H. F.
Fotó: Marcali Gábor

Győrben jóval sikeresebb, mint az
ország más vidékén. A költségek fe-
lét a kormány fizeti, a másik felét
meg a lakók. Kivéve Győrt. Itt a la-
kók költségeinek közel a felét átvál-
lalja a város.

A lakók errefelé viszonylag
gyorsan cserélődnek, Győr az a
város, ahonnan nem elmenekül-
nek, hanem ahová beköltöznek az
emberek. Nemcsak a környékbeli
településekről, hanem szerte az
országból.

Közös döntést hozni ezekben a
társasházakban bizonyára nem
könnyen lehet. Ezer érdek, ezer
szándék, ezer akarat, ezer hőérzet,
ezer pénztárca.

Egy utcán parkoló autót né-
gyen-öten állnak körül. Mi lehet
az, amit az Audi városában ennyi-
en megnéznek? Bentley? Por -
sche? Rolls-Royce? 

Nem. Egy új Lada. Itt és most
már ez a feltűnő.

Az utca közepére ékelődött be a
Kuopio park. Finn testvérvárosunk-
ról nevezték el. A gyerekek szeretik
a játékait, meg a szülők is, hiszen jól
elhatárolódik a forgalomtól, nem
kell tartani attól, hogy valamelyik
kajla kisgyerek kirohan az autók elé.

A parkban három nemzedék ta-
lálkozik: a gyerekek, az ő fiatal szüle-
ik – többnyire az anyukák – és főleg
a szökőkút meg a fagyizó környéki
padokon pihenő öregek. Esténként
a tizenévesek is felbukkannak a
parkban. Győrben is divattá vált a
nyári parkolópiknik: a fiatalok ko-
csikkal kiviszik az összecsukható
székeket, asztalokat valamelyik
nagy parkolóba, bekapcsolják a ko-
csi rádióját, előveszik a diszkontok-
ban vett sört és bort, aztán elütik az
időt. A Kuopio parkban ezeket a kel-
lékeket nem viszik magukkal, in-
kább csak a padon ülve élvezik egy-
más társaságát.

Az utcának két iskolája is van: a
Móra és a Fekete István. A Móra Fe-
renc Általános Iskola és Szakgimná-
zium az idén megkapta a város Pro
Urbe-díját. A Fekete István Általá-
nos Iskola sikeres pályaorientáció-
val büszkélkedhet. 

Kevesen gondolták, hogy Győr
Adyváros-részében, a panelok között
a modern képzőművészet otthon érzi
magát, és a lakók sem idegenkednek
tőle. A Móra-iskola bejáratánál a Kos-
suth-díjas Bak Imre kortárs alkotó
graffiti-szerű térplasztikája, a színes
Felhő jó hangulattal fogadja az érkező
diákokat. Restaurálása nyomán fris-
sebb, enyhén harsányabb lett, pop art
stílusa remekül érvényesül. A Kuopio
parkban pedig Botos Péter üveg Őr-
szeme figyel. Tóth Árpád sorait illesz-
tették hozzá: „Fény vagy te is, lobogj
hát,/Melegíts és égess,/ Hinned kell,
hogy a világ/Teveled is ékes.”



Győrbe, a társulat otthonába, a
Richter Terembe beszéltük
meg a találkozót Berkes Kál-

mánnal. A tőle megszokott kedves-
séggel fogadott, és azonnal elkezd-
te mesélni Japánnal kapcsolatos iz-
galmas történeteit, hiszen ahogy fo-
galmazott: „ez a téma minden szem-
pontból kimeríthetetlen”. Csak
ámultam, hogy mennyi erő és aka-
rat kell ahhoz, hogy egy ember éven-
te minimum 12 alkalommal repülő-
re szálljon és megtegyen több ezer
kilométert a hivatásáért, a zenéért.
Berkes Kálmán az elmúlt 25 évben
szívesen hozott áldozatot, hiszen
mind a két országot az otthonának
tekintette.

Nehéz párhuzamot vonni két
ennyire, látszólag nagyon külön-
böző ország között. Honnan indult
ez a zenétől fűtött Japán-kaland?

Korábban háromszor – ’89-ben
Kanadában, ’90-ben az Amerikai
Egyesült Államokban, ’91-ben pe-
dig Japánban – részt vettem a kla-
rinét-világfesztiválokon, ahol egy
50 tagú vezetőség döntött arról, ki
a legjobb. Mind a három rendezvé-
nyen sikeresen szerepeltem, talán
ez is közrejátszott abban, hogy nem
sokkal később felhívott a nagykövet,
hogy lenne-e kedvem a Musashino
Zeneakadémián tanítani. Először
egy két évre szóló szerződést írtam
alá, az együttműködésünk pedig
olyan jól alakult, hogy 25 év lett be-
lőle. Így bátran kijelenthetem, hogy
Japán a választott hazámmá vált,
hiszen több mint két évtizedet dol-
goztam Tokióban. Ennyi évvel a há-
tam mögött mégis úgy fogalmaz-
nék, hogy lassan kezdem megis-
merni a japánok kultúráját. Ehhez
kapcsolódóan van egy nagyon ér-
dekes történetem. Nem egész egy
év kint tartózkodás után hazajöt-
tem, és Fülöp Viktor táncművész
barátomnak meséltem már-már fel-
háborodva azt, hogy a japánok

Berkes Kálmán több mint 25 éve ingázik, pontosabban ingázott Magyarország és Japán között. A Győri Filharmonikus Zenekar
művészeti vezetője ugyanis nemrégiben fájó szívvel, de búcsút intett második otthonának. Élményeiről és a kultúrák közötti
hasonlóságokról is mesélt a karmester.

Szerző: P. Csapucha Adrienn
Fotó: Marcali Gábor

Japánon
innen és túl

mennyire nem értik a klasszikus ze-
ne egyes elemeit. Viktor ekkor na-
gyon szigorúan rám nézett és meg-
kérdezte, hogy „És te, Kálmán? Te
mit tudsz az ő kultúrájukról?”. A ba-
rátomnak igaza volt, én sem tudtam
semmit, így nagyon elszégyelltem
magam. Azóta sokat olvastam a tör-
ténelmükről, japán írók és költők
műveit tanulmányoztam, és szín-
házba is szívesen jártam.

Mi az, amit elsőként kiemelne
hazánk és a szigetország hasonló-
ságai közül?

Talán a nyelvet, hiszen nagyon
sok egyezés fedezhető fel a két
nemzet között. E tekintetben a leg-
érdekesebb az, hogy szinte sehol
máshol a világon, csak nálunk és a
japánoknál írjuk úgy a neveket,
hogy előre a családnév kerül, utána
pedig a keresztnév. Vannak ugyan-
akkor hasonló magyar és japán sza-
vak, ilyen például a víz (japánul: mi-
zu), a hattyú (japánul: hakuchö), a
klarinét ( japánul: klarinetto), vagy
éppen a só (japánul: shio). Termé-
szetesen ez csak néhány a sok-sok
hasonlóság közül. Sajnos jóma-
gam nem beszélem túlságosan jól
a nyelvüket, igaz, ahogy mondani
szokás, azért el nem vesznék, de
nem tanultam soha japánul. Ennek
az egyik oka az, hogy amikor az
akadémiára kerültem, ott kü-
lön kérték, hogy a növendé-
kekkel angolul kommunikál-
jak. A másik ok a magánéle-
temből fakad, hiszen a fele-
ségem is japán, okinavai

születésű, ő pedig „sajnos” megta-
nult tökéletesen magyarul.

Hol, mely területeken kapcsoló-
dik még össze a két kultúra?

A népzenében! Tapasztalatból
mondhatom, hogy a japán muzsiku-
sok Kodályt és Bartókot nagyon sze-
retik, ráadásul nagyon jól is játsszák
a zeneszerzők műveit. Ez pedig an-
nak köszönhető, hogy a magyarhoz
hasonlóan, az ő zenéjük is a penta-
tonra, az ötfokúságra épül. Termé-
szetesen náluk nem létezik olyan,
mint mondjuk, hazánkban a cigány-
zene, ami persze nagyon fontos ele-
me a magyar kultúrának. Ennek el-
lenére ismerek olyan japán hege-
dűst, aki magyar cigányzenét ját-
szik, nem is akárhol, a Paprika Ven-
déglőben, Tokióban.

Emberileg tanult valamit az
ázsiaiaktól? Más ember lett?

Változtam, és bátran mondha-
tom, hogy az előnyömre. A japánok
kultúrájában az alap, hogy ne zavar-
ják a másikat. Hihetetlenül udvaria-
sak, különös figyelmet fordítanak az
idősekre, nem ingerültek és nem
hisztérikusak, így én is megtanul-
tam, hogy nyugodtan bánjak a mun-
kám során is a zenészekkel. Magam
is maximalista vagyok, de ez az ő

esetükben fokozottan
igaz, egy zenekarnál

például a művé-
szek nagyobb el-
várást támasz-
tanak maguk-
kal szemben,

mint maga a karmester. Azt is tőlük
tanultam meg, hogy mindenki fon-
tos, legyen szó akár egy adott cég
vezérigazgatójáról, akár a takarító
személyzetről. A japánok egyébként
nagyon szeretik a magyarokat, a kul-
túránknak, főként a zenénknek nagy
elismertsége van, ez bizonyítja,
hogy Hokkaido-szigetén egy Ko-
dály-intézet is működik. Ezt a tiszte-
letet megalapozta Ferencsik János,
Fischer Annie, vagy éppen Ránki
Dezső és Kocsis Zoltán, de most
már Perényi Miklós is sztárnak szá-
mít Japánban. Ha kihirdetik a kon-
certjét, másnap már nem lehet rá
jegyet kapni.

A sok élmény közül biztosan ne-
héz megnevezni egyet, de ha vá-
lasztania kellene, akkor melyiket
emelné ki?

Számomra hatalmas élmény volt,
amikor a császári családnál koncer-
teztem. Ez egy óriási megtisztelte-
tés minden művész számára. A szó-
lóestem után a család magánlakjá-
ba is meghívást kaptam, ahol a csá-
szárné zongorázott, a trónörökös
pedig brácsázott, így együtt zenél-
hettünk. Velük is vacsorázhattam,
vagyis több mint hét órán keresztül
élvezhettem a társaságukat. Nagy
örömömre, a közös zenélést, más al-
kalmakkor is megismételtük. Japán
sok látnivalót, történelmi értékeket,
érdekességeket, kulturális sokszínű-
séget kínál, olyan páratlan élménye-
ket, melyek egy életre feltöltik az
embert! Hálás vagyok a sorsnak,
hogy mindezt átélhettem.



A fontosabb turisztikai látványosságokról rengeteg
hasonló kép készül, ezért a fotósok keresik azokat a
lehetőségeket, hogy adott körülményeknek kiszol-
gáltatva, hogyan lehetne másképp megfotózni,
hogy ne olyan kép készüljön, amit már előtte
56.728-an megtettek. Ha egy adott helyről lehet fo-
tózni, akkor jönnek a különböző variációk, hogy a
kép más legyen: például más napszakban, más év-
szakban, napsütésben, ködben, szélviharban, eső-
ben, hózáporban, effektszűrők használatával – ki-
nek-kinek ízlése és lehetősége szerint. A győri
strand oldalától készítve számos kitűnő kép készült
a fotósoktól a Püspökvárról és a Bazilika tornyáról.

Fotókulissza

Ôszi múltidézés
Kép és szöveg: O. Jakócs Péter

Éppen ezért nagyon örültem, amikor a Cziráky-em-
lékművet tavaly ősszel felújították, ezáltal hetekig fel
volt állványozva. Először be kellett szerezni az enge-
délyeket, hogy fel lehessen mászni az építményre.

Természetesen drónnal is le lehet fotózni pont ab-
ból a magasságból és szögből, de a szememben na-
gyobb értéke van annak a képnek, amely úgy készült,
hogy az egyén, fotóstáskájával a nyakában, a szűk
létrán mászik fel a szélben ingó-bingó ideiglenes
építményre, figyelve arra, hogy közben se magát, se
a felszerelését ne kenje össze guanóval, mert hát a
madarak is nagyon kedvelték az állványzatot. Más-
részt a drónfelvételek mérete jóval kisebb, ezért ke-

vésbé lehet azokról nagy méretű, akár óriásplakátot
készíteni, mert a földi halandó számára elérhető árú
drónok még nem tartanak ott. Sajnos az ember ál-
landóan rohan, ezért az adott késő délutáni órában
csak tíz perc erejéig tudtam felmászni az „ideiglenes
kilátóba”, mert várt egy fotózandó rendezvény. Pedig
szívesen eltöltöttem volna órákat ott fenn a magas-
ban. Az időjárás tavaly, így október közepén nem volt
annyira kegyes hozzánk, mint idén, ezért napokig kel-
lett várni, míg az általam kívánt fény megérkezett. 

A kép éppen egy éve készült. Mivel azóta már
történtek újabb fejlesztések az adott területen, ez
a fotó már „történelmi múlt”. 

Párizsban tartotta jubileumi el-
nökségi ülését az Orosz Nyelv-
és Irodalomtanárok Világszö-
vetsége, amelyen részt vett dr.
Bakonyi István, a Széchenyi Ist-
ván Egyetem professor emeritu-
sa. Az ünnepi ülésen egysége-
sen állást foglaltak az orosz
nyelv és kultúra további népsze-
rűsítése mellett. De vajon meny-
nyire népszerű az egykoron Ma-
gyarországon nem kedvelt
nyelv? Erről kérdeztük Bakonyi
professzort, aki 2006-ban Puskin
Érmet vehetett át Vlagyimir Pu-
tyin orosz elnöktől.

Éppen óráról jött ki. Hány hallgató-
ja van?

Négy végzett mérnök tanul nálam
orosz társalgást, 30 és 40 év közöttiek.

Ausztriában többen tanulnak OROSZUL,
mint Magyarországon

Hányan tanulnak oroszul a Szé-
chenyi-egyetemen?

Jelenleg egyetlen hallgató sem
tanul oroszul. Ezzel szemben például
közel harmincan a kínai nyelvvel is-
merkednek.

És hányan tanulnak oroszul Ma-
gyarországon?

Pontos statisztika nincs, Magyar-
országon ugyanis nincs felelőse az
orosz nyelv tanításának. Csak be-
csült adatok vannak. Három-négy -
ezer diák tanul oroszul, többségük
középiskolában. A felnőttképzésben
oroszt tanulók aránya ezer körül le-
het. Nagy öröm számomra, hogy
Győrben néhány magániskolában is
indítanak orosz tanfolyamokat.

Mi a helyzet a nagyvilágban?
Magyarországon egyre jobban

zsugorodik az orosz nyelv. Nem csak

a hallgatók, a tanárok is hiányoznak.
150-200 olyan aktív tanár van, akik
orosz szakosak. A környező orszá-
gokban jóval nagyobb az orosz nyelv
népszerűsége. Ausztriában, Csehor-
szágban, Szlovákiában 10-15 ezer
ember tanul oroszul. De Afrikában,
Ausztráliában, Japánban is van
orosz nyelvi képzés a felnőttoktatás-
ban. 

Mi az oka a hazai alacsony szá-
moknak? Még mindig a régi okok,
hogy kötelező volt, s nem szerettük
a Szovjetuniót?

Igen, az ellenszenv még mindig
erős, annak ellenére is, hogy felnőtt
egy generáció, amely legfeljebb szü-
leitől, nagyszüleitől hallhat története-
ket a kötelező orosz nyelvtanulásról.

Hová lett az egykori sok orosz
nyelvszakos tanár?

Kiöregedtek, a rendszerváltás után
sokan átképezték magukat a németre
vagy éppen az angolra. Olyan kevés az
aktív tanár, például a Puskin Intézet
Moszkvában évente 15 tanárnak biz-
tosít helyet Magyarországról szinte in-
gyen a továbbképzéseire, de a felét
sem tudjuk kihasználni. 

Ön szerint mikor oldódhat a
görcs az orosz nyelvvel szemben?

Az volt a baj a rendszerváltás előtt,
hogy az orosz nyelvből politikai kér-
dést csináltak. Ösztönző erő lehet,
ha a fiatalokat meggyőzzük, hogy a
német és az angol mellett harmadik
nyelvként sokkal hasznosabb dolog
oroszul tanulni, mint franciául vagy
spanyolul. Az orosszal ugyanis Bul-
gáriától Lengyelországig és a szovjet
utódállamokig szinte mindenhol bol-
dogulni lehet.

Szerző: Koloszár Tamás   Fotó: illusztráció
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csendes, zöldövezet

3 rétegû üvegezés

klíma- és redôny-elôkészítés

padlófûtés

CSOK igényelhetô!

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

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

A 2018-as energetikai követel-
ményeknek megfelelô kivitelezés.

Kerékpáros programra várta a
Keret Kulturális és Szabadidős
Egyesület a győrieket szerdán,
a cél a biztonságos közlekedés-
re való figyelemfelhívás volt.

Az ötlet csak Győrben új keletű, Buda-
pesten már rendeztek ilyen túrát Bebi-
ciklizés Projekt címmel.

Tóth Péter, az egyesület elnöke la-
punknak elmondta, nagyon sokan
vannak, akik nem végeztek KRESZ-
tanfolyamot, nem bíznak magukban
eléggé az utakon, rájuk gondoltak el-
sőként, hogy tartsanak velük a kijelölt
útvonalon, melynek állomásait gya-
korlott kerékpárosokkal jelölték ki.

A körtúrán – 12 jelentkezővel – sor-
ra vették azokat a kereszteződéseket,
csomópontokat, ahol a kerékpárosok
elbizonytalanodnak, vagy fokozott bal-
esetveszély áll fenn. A csapat minden
egyes problémás szakasz előtt meg-
állt és megbeszélték a megfelelő és
helyes közlekedés szabályait.

Az összegyűltek közlekedéssel kap-
csolatos kérdéseire Makai Zsuzsanna
rendőr őrnagy, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Rendőr-főkapitányság kiemelt
közlekedési főelőadója válaszolt.

Bebicikliztük Gyôrt
A bejárás állomásain is bebizonyo-

sodott, hogy a kerékpárosoknak és a
gyalogosoknak fokozottan kell egy-
másra figyelniük. Ilyen helyszín Győr-
ben például a Kossuth híd, ahol a híd
egyik oldalát kifejezetten a biciklisek
használhatják csak, mégis sok gyalo-
gos kel ott át. Szintén veszélyes a
Jedlik Ányos utca, ahol a gyalogosok
és bringások egymást kerülgetve ha-
ladnak.

A kerékpározás alatt abban egyet -
értett a csapat, hogy a győri autósok
nagyon előzékenyek a kétkerekűn köz-
lekedőkkel.

Akad azonban bőven olyan eset,
ami fejtörést okoz a bicikliseknek, ilyen
a Hunyadi utca, a Baross híd lábánál,
ahonnan nem lehet a Bartók Béla utca
felé behajtani. A Tihanyi Árpád út–
Sport utca kereszteződésében pedig
az autósok nem mindig adják meg az
elsőbbséget. Győrben kevés példa van
körforgalomnál lévő, ellentétes irányú
biciklis átkelésre, a Tihanyi Árpád út–
Mester utca sarkán ez is megizzaszt
néhány közlekedőt, ahol egy épület
okoz az autósoknak holtteret.

Kiemelten kell figyelni a Tihanyi Ár-
pád út–Mészáros Lőrinc utcai csomó-

pontnál is, ahol a két biciklis nem látja
egymást a kanyarban, illetve a részt-
vevők sokat tanakodtak a Szent István
úton való átkelésen, a Gárdonyi Géza
utca irányába, ahol sokan szabálytala-
nul vágják le az utat, és az autósok kö-
zé tekernek.

Megfigyelhető volt, hogy sok ke-
rékpáros nem törődik azzal, ha egy
kétirányú bicikliút egyirányúra vált,
pedig az útburkolati jelek és a jel-
zőtáblák rendelkezése azért
fontos, hogy elkerüljük a bal-
eseteket – emelte ki Makai
Zsuzsanna.

A bebiciklizés közben a
résztvevők véleményére,
benyomásaira is kíván-
csiak voltak. Az össze-

gyűjtött információkból egy szakmai
anyag készül, amit elérhetővé tesz-
nek mindenki számára, az eredmé-
nyeiről pedig október 27-én, egy ke-
rékpáros konferencián is beszámol
az egyesület. (x)
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Nálunk van ido Önre.´́

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

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

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

´́

´́

• 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

Gárdonyi Géza szerint „Az élet: mozgás”. Valóban,
minden életkorban nagy jelentősége van a mozgás-
nak, a testi-lelki egészségünk megőrzése érdekében.
Hosszasan lehetne taglalni a mozgás szervezetünkre
gyakorolt pozitív hatásait. Időskorban pedig egyene-
sen létfontosságú a mobilitás megőrzése, mert ha
az ember a négy fal közé szorul, lecsökken a kapcso-
latrendszere, elszigetelődik, annak következménye
lehet a depresszió, illetve a gyorsabb fizikai és szel-
lemi leépülés. Ezért szükséges tenni a megfelelő fi-
zikai állapot megőrzéséért, amelyet elősegíthet a
rendszeres, kornak, egészségi állapotnak megfelelő
mozgásforma. A győri önkormányzat számos lehe-
tőséget kínál az idősebb korosztály számára, mint
például a Szépkorúak sportja nyolc városrészben, az
uszodabérlet, vagy a Győrbike-bérlet támogatása,
sportrendezvények szervezése, támogatása.

A fizikai aktivitás fokozásának talán legegysze-
rűbb módja a gyaloglás. Nincsen beruházási igé-

A legutóbb már írtunk a szeptemberi
elnökválasztásról, ami aztán meg is
hozta a várt eredményt. A tisztújítás
elején Radnóti Ákos alpolgármester
köszöntötte a fiatalokat, s elmondta,
hogy idén is számít az aktív részvéte-
lükre a város ifjúsági területén, s vár-
nak továbbra is minden fiatalt, csatla-
kozzanak bátran a diákfórumhoz, s jöj-
jenek el a rendezvényekre, ülésekre,
hiszen az általuk kért és képviselt dol-
gokat a városvezetés felé közvetlenül
tudják megtenni. A VDF élére egyön-
tetűen Kozák Ádámot választották
meg elnöknek, aki az így leköszönő el-
nököt, Zsédely Hollót váltotta. Általá-
nos alelnöknek Egervári Bertát jelöl-
ték, a belső kommunikációért felelős
elnök Prikler Bernadett maradt, míg a
külső kommunikációs elnöki posztra
Hatoss Martin került. A jegyzői titulust
továbbra is Kamrás István tölti be az
idei tanévben. 

Generációk
Beindult az élet a Városi Diák Fórumnál

Gyalogló Klubok idôseknek, avagy „A láb mindig kéznél van”
nye, sem létesítmény, sem felszerelés tekintetében,
legfeljebb egy kényelmes gyaloglócipő szükséges
hozzá, viszont, ahogy Peterdi Pál mondta: „A láb
mindig kéznél van.” Az önkormányzat, a Győriek
Egészségéért Közhasznú Egyesülettel együttműkö-
désben, a „Légy ott!” projekt keretében Gyalogló
Klubok létrehozását kezdeményezi Győr több város-
részében. Ehhez önkéntes Gyalogló Klub-vezetőket
keresnek. Aki szívesen vállalna Gyalogló Klub-veze-
tő szerepet, vagy szeretne hetente egyszer társa-
ságban gyalogolni, október 25-ig a 96/500-555-ös
telefonon vagy a who@gyor-ph.hu e-mail címen je-
lentkezhet. A győri törekvéssel párhuzamosan, az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Monspart Sa-
rolta tájfutó világbajnok kezdeményezését felkarol-
va, Országos Gyalogló Idősklub (OGYIK) hálózatot
indít. A népszerű sportoló, sportszakember szerint
az életkor előrehaladtával egyre többen hajlamo-
sabbak az elhízásra, a keringési rendszer betegsé-

geire, és ebben a korban nagyobb valószínűséggel
jelenik meg a cukorbetegség is. Azonban félórás
gyaloglás már néhány száz kalória eltüntetésével jár,
emellett az anyagcsere javításával is segíti a kilók
elleni harcot és erősíti a szív izomzatát, a testet és
a lelket. A gyaloglás az egyik legegyszerűbb és leg-
költséghatékonyabb mozgásforma, szinte semmi-
lyen kockázattal nem jár, előnyei ezzel szemben
rendkívüliek. Az országos program keretében, vár-
hatóan október végén, az Országos Gyalogló Idős-
klub (OGYIK) hálózat regionális indító rendezvényé-
nek egyik helyszíne Győr lesz. A fenti elérhetősége-
ken várják a rendezvény iránt érdeklődők jelentke-
zését is!

Gyalogolni mindenütt lehet és akár egyedül is,
de társaságban kellemesebb, biztonságosabb. A
gyaloglás jó hangulatot, szociális kapcsolatokat és
erőnlétet biztosít. „Gyalogoljon velünk!” – buzdíta-
nak mindenkit a szervezők.

A szavazást követően, a már újon-
nan megválasztott elnök vezetésével
kerültek terítékre a tanévre tervezett
események és az őszi csapatépítő rész-
letei. Utóbbira október első hétvégéjén,
a győrújbaráti gyermektáborban került
sor. A diákok szép számmal képviseltet-

ték magukat, kísérőikkel egy kellemes
őszi hétvégét tölthettek el együtt. 

A csapatban köszönthettek új ta-
gokat is, így egy rövid bemutatkozás-
sal indult a szombat. Majd ezt követő-
en, a hagyományoknak megfelelően,
a délelőtt játékokkal telt. Délután a

csapatépítés fő témájaként megjelölt
projektmenedzsmenttel foglalatos-
kodtak a diákok. Ennek keretében a
novemberre tervezett Sportolkozz! ve-
télkedő ütemtervét dolgozták ki, és
próbáltak meg választ találni a szerve-
zéssel kapcsolatos esetleges problé-
mákra. A Sportolkozz! elnevezésű ren-
dezvényt másodjára rendezik meg a
diákok, melynek lényege, hogy az öt-
fős csapatok egymást segítve, kiegé-
szítve sportoljanak és oldjanak meg
logikai feladatokat.

Ezek után a tábor vendégül látta a
Rómer Ház koncertszervezőjét, Hor-
váth Gábort, aki mesélt a munkásságá-
ról, arról, hogy milyen út vezetett ahhoz,
hogy a Rómer Ház ismét ilyen sikeres
lett, mindemellett megosztotta a jövő-
beni elképzeléseit is a csapattal.

A tábor második napja egy tréning-
gel indult, amit a 2017/2018-as tanév
feladatainak áttekintése követett.
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Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Október 21. 19 óra
Boogifeszt

Kalandozzanak velünk, most izgalmas
csodavilágba repítjük nézőinket Czirák
Viktória segítségével. A 13 éves győri
lány angyalokról, tündérekről írt egy
könyvet, melynek címe: A hibrid. Viktória
a mindennapjairól, az inspirációról, ér-
deklődési köréről is mesél nekünk.

Október 24. 19.30
Hello Győr!

Október 25. 21.30
Konkrét

Négy hétvégén keresztül nézhetjük vissza
a legsikeresebb Boogiefesztek koncertfel-
vételeit. Most szombaton a 2014-es pro-
dukciókat élhetjük át újra, ráhangolódva a
december 9-i 10. Jubileumi Boogiefesztre.  

Október 26. 19.30
Vény nélkül

Ismét a testmozgás kerül a középpontba: a
lovaglás jótékony hatásairól, a nordic wal-
king-ról, a spinnigről és a dinamikus zum-
báról lesz szó.  Prof. Dr. Dézsi Csaba András
pedig várja kérdéseiket a venynelkul@
gyorplusz.hu e-mail címre.

Október 22. 11 óra
Divertimento

Október 21. 14–16 óráig
Hétvégi kívánságműsor

Itt az ősz, de bőven akadnak még teen-
dők a kertekben. Ezeket vesszük sorra! 

Október 21. 6 óra
Kertbarát

Ismét megrendezik hazánkban a Maestro
Solti Nemzetközi Karmesterversenyt. A
zsűribe meghívást kapott Berkes Kálmán
művészeti vezető is. A középdöntőben köz-
reműködik a Győri Filharmonikus Zenekar.
A fordulókat az M5 csatorna október 21-
től, heti rendszerességgel közvetíti. Műso-
runkban a felkérésről beszélgetünk.

Október 22. 16–18 óráig
Charlie – exkluzív interjú

Október 28-án Charlie Győrben ünnepli
70. születésnapját az Audi Arénában!
Ennek apropóján beszélgetett vele Ka-
szás Kornél.

Szombatonként ezúttal a hallgatóké az
éter! 14 és 16 óra között szerkesszék
önök az adást!

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

Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

Október 21. szombat 
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélgetése-
iből válogatunk 6:00 Kertbarát Magazin 7:00 Ma-
gyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs
9:30 Kulisszák Mögött 10:35 Visszatekintő rovat –
a múlt elfeledett slágerei, történetek 14:00 Élő kí-
vánságműsor 17:00 Győr+ DJ – Valódi diszkó slá-
gerek Orosz Sanyi válogatásában! 19:00 Ismétlés
/ Magyar óra 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv
22:00 D-ER Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Október 22. vasárnap
5:00 Ismétlés - a hét legérdekesebb beszélgeté-
seiből válogatunk 7:00 Magyar óra 8:00 Győr+
Hétvége – Ferenczy Balázs 11:00 Divertimento
– a győri filharmonikusok műsora Farkas Móni-
kával 14:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Balázs
16:00 Charlie exkluzív interjú – Kaszás Kornél
18:00 Magyar óra 19:00 Divertimento ismt.
20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Október 23. hétfő
5:00 Ismétlés - a hét legérdekesebb beszélgetése-
iből válogatunk 7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hét-
vége – Ferenczy Balázs 18:00 Magyar óra 19:00 Is-
métlés 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 23:00 Győr+ Zenetár

Október 24. 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  9:30 Megszólal a Vaskakas
10:00 Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üze-
netek órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+ Dél-
után – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó
ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mó-
nika, a nap legfontosabb eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 18:10 Heti asztroló-
gia 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-
ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Október 25. szerda
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító –
Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb történé-
sei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és Nagy Ro-
land 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer Magazin –
a Rómer Múzeum aktuális összefoglalója 10:00
Győr+ Délelőtt – Adorján Andi 11:00 Üzenetek órá-
ja 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 legfonto-
sabb eseményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsu-
zsi 19:10 Rómer Magazin ism. 19:30 Fodrász per-
cek 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER
Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Október 26. csütörtök
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 Ház Ak-
tuál 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 19:10 Megszólal a Vas-
kakas ism. 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv
22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár

Október 27. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító –
Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb történé-
sei 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és Nagy Ro-
land 6:40 Német hírpercek 10:00 Győr+ Délelőtt –
Adorján Andi 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar
óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25
Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Farkas Mónika, a nap legfontosabb esemé-
nyeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 19:00 Ró-
mer Ház Aktuál 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv
22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zenetár  

Október 21. szombat 
07:00 Híradó 07:30 Zooo+ 08:00 Hír-
adó 08:30 Gázfröccs 09:00 Híradó
09:30 Üzleti negyed 10:00 Hello Győr!
10:30 Zooo+ 11:00 Képújság 18:00
Győri7 18:45 Konkrét 19:00 Boogie-
feszt 2014 22:00 Győri7 22:45 Konkrét
23:00 Gázfröccs 23:30 Képújság

Október 22. vasárnap
07:00 Üzleti negyed 07:30 Hello Győr!
08:00 Credo 08:30 Kulisszák mögött
09:00 Boogiefeszt 2014 12:00 Képúj-
ság 18:00 Győri7 18:45 Konkrét 19:00
Vény nélkül n 19:30 Hello Győr! 20:00
Építech 20:30 Zooo+ 21:00 Nyugdíjas
Egyetem 22:00 Győri7 22:45 Konkrét
23:00 Credo 23:30 Képújság

Október 23. hétfő
07:00 Győri7 07:45 Konkrét 08:00
Nyugdíjas Egyetem 08:45 Konkrét
09:00 Üzleti negyed 09:30 Képújság
19:00 Creative chef 19:30 Hello Győr!
20:00 1956 Egy nép kiáltott 21:15
Konkrét 21:30 Hello Győr! 22:00 Nyug-
díjas Egyetem 22:45 Konkrét 23:00
Kép újság

Október 24. kedd
07:00 Építech 07:30 Hello Győr! 08:00
Nyugdíjas Egyetem 09:00 Vény nélkül n
09:45 Képújság 19:00 Híradó 19:30
Hello Győr! 20:00 Híradó 20:30 Épí-
tech 21:00 Híradó 21:30 Hello Győr!
22:00 Híradó 22:30 Építech 23:00 Hír-
adó 23:30 Képújság

Október 25. szerda
07:00 Híradó 07:30 Hello Győr! 08:00
Híradó 08:30 Építech 09:00 Híradó
09:30 Hello Győr! 10:00 Képújság
19:00 Híradó 19:30 Zooo+ 20:00 Hír-
adó 20:30 Creative chef 21:00 Híradó
21:30 Konkrét 21:45 Creative chef
22:00 Híradó 22:30 Zooo+ 23:00 Hír-
adó 23:30 Képújság 

Október 26. csütörtök
07:00 Híradó 07:30 Zooo+ 08:00 Híradó
08:30 Creative chef 09:00 Híradó 09:30
Konkrét 09:45 Képújság 19:00 Híradó
19:30 Vény nélkül n 20:00 Híradó 20:30
Kulisszák mögött 21:00Híradó 21:30Vény
nélkül n22:00Híradó 22:30Kulisszák mö-
gött 23:00 Híradó 23:30 Képújság

Október 27. péntek
07:00 Híradó 07:30 Vény nélkül n08:00
Híradó 08:30 Kulisszák mögött 09:00
Híradó 09:30 Hello Győr! 10:00 Képúj-
ság 19:00 Híradó 19:30 Gázfröccs
20:00 Híradó 20:30 Creative chef
21:00 Híradó 21:30 Konkrét 21:45 Ma-
de in Hungary 22:00 Híradó 22:30 Gáz-
fröccs 23:00 Híradó 23:30 Képújság

Mátis Csaba, a Győri Speciális Mentők
vezetője érkezik a Konkrét stúdiójába,
hogy izgalmas bevetésekről, munkakö-
rülményekről és a mindennapi kihívások-
ról számoljon be a műsorban. 
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

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!”

szöveg és fotó: xantus-állatkert

Idén is kegyes hozzánk az időjárás,
ezért a szép napos őszi időben is érde-
mes kilátogatni a győri Xantus János Ál-
latkertbe. Itt a gyönyörű színekben
pompázó természet és a cseperedő ál-
latkölykök fogadják az érdeklődőket.
Baby bumm volt ugyanis először a sza-
maraknál, ahol két csikó, egy csődör és
egy kanca is cseperedik, majd a Dél-
Amerika-kifutóban, ahol a múlt héten
kisláma született. Igen mókás látványt
nyújt a barna nyurga teste és a sötét szí-
nű fejecskéje, ami, mint egy fura fekete
halloween maszk díszíti a fejét.

Ha tehetik, a nyugodt, derűs nap-
fényben a makikifutó padjain ülve is
töltsenek vidám perceket a gyűrűsfar-
kú társasággal, akik mintha jógázná-
nak, a nap felé fordulva, kitárt karok-
kal, boldogan „meditálnak”. Érdemes
közvetlenül is megfigyelni a fiatalok
közös játékát, és a napsütést élvező
makik békés közelségét. A nagy sike-
rű „Kalandozoo” programunkhoz is
már csak októberi hétvégéken csatla-
kozhatnak.  Jöjjenek el, ha szeretné-
nek egy kicsit a kulisszák mögé látni,
és sok érdekes információt megtudni
az állatainkról. A programunk különle-
gessége, hogy szakavatott kollégánk
vezetésével járhatják be az állatkertet,
ahol látványos etetésekkel kísérve
hallhatnak meglepő történeteket és
sok érdekességet az itt élő állatokról.
Munkatársunk mesél az adott fajról,
elmondja, hogy mi történik a kifutó-
ban, és kérdezhetnek is tőle. A veze-
tés alatt meg is etetünk több itt lakó
állatot, délelőtt a tapírokat és az apel-
lákat. A délutáni túrán pedig, Gizit, a

vidrahölgyet, az ormányos medvéket,
a páviáncsapatot és Sidet, a cuki laj-
hárbébit. A programunk alatt megte-
kinthetik a látványos Zoo Showt is.
Hogy senki se maradjon le róla, két tú-
rát is indítunk naponta, egyet délelőtt,
és egyet délután. A vezetések a jegy-
pénztárunktól indulnak. A délelőtti ka-
land 10.20-kor, a délutáni pedig 14
órakor kezdődik.

Az örökbefogadó szülőknek sem kell
már sokat várni, november 5-ére, vasár-
napra invitáljuk az idei szülőket, hogy ve-
lünk együtt töltsenek egy izgalmas dél-
előttöt vagy délutánt. További informá-
ciókért, kérjük, keressék fel honlapun-
kat, a www.zoogyor.com-ot, vagy tele-
fonon is érdeklődhetnek kollégáinknál.

Mindenkit vár az állatkert!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, a tulajdonában lévő, nem lakás
célú helyiségeit, bérleti díjra történő nyílt pályáztatással, hirdetmények út-
ján bérbe adja.

Részletes hirdetmények a Polgármesteri Hivatal 9021 Győr, Honvéd liget 1. sz. alatti
épület hirdetőtábláján (üvegfalon), a Győr-Szol Zrt. központjában (9024 Győr, Or-
gona u. 10.), valamint a  www.gyor.hu  honlapon, a Vagyonhasznosítási felhívás
menüpontban tekinthetők meg 2017. október 19-től 2017. november 10-ig, ahon-
nan a pályázati nyomtatványok is letölthetők.

Érdeklődni és jelentkezni lehet: Polgármesteri Hivatal 9021 Győr, Városház tér 1.
Gazdálkodási Főosztály Vagyongazdálkodási Osztályán, ügyfélfogadási időben,
vagy telefonon a 96/500-236-os és a 96/500-277-es számon.

RÉSZLETES ISMERTETÉS A PÁLYÁZATI HIRDETMÉNYEKEN TALÁLHATÓ!

A PÁLYÁZATI AJÁNLATOK BEÉRKEZÉSÉNEK HATÁRIDEJE:
2017. november 10. (péntek) 12 óra

A pályázati tárgyalás helye: Városháza, Győr, Városház tér 1. Zechmeister II. Terem.

„Ôszi nyár” az állatkertben

Kisláma született
a Dél-Amerika-kifutóban
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SICK Fejlesztô, Termelô és Kereskedelmi Kft. • 9184 Kunsziget, Fô út 49. 
Tel.: +36-96/582-610 • Tel.: +36-96/582-764 • Kapcsolattartó: Izsóné Bekô Bernadett
E-mail: munka@sick.hu

Jelentkezés: Elektronikai szerelô: alkalmassági tesztre önéletrajzzal vagy a portán átvehetô SICK-es jelentkezési lappal
SMD gépkezelô: önéletrajzzal vagy a portán átvehetô SICK-es jelentkezési lappal

Amit kínálunk: • Stabil, hosszú távú munkalehetôség • SICK Kft.-vel kötött határozatlan idejû munkaszerzôdés • Elektronikai szerelô pozíciónál kezdô órabér bruttó 970 Ft/óra
• SMD gépkezelô pozíciónál próbaidô letelte után azonnali béremelés • Próbaidô után mozgóbér • Éjszakai mûszakpótlék 50% • 13. havi fizetés sikeres üzleti év esetén
• Új! Cégünk a mûszakos munkarendhez igazodva ingyenes munkahelyi buszjáratot indít Mecsér, Gyulamajor, Gyôrladamér, Gyôrzámoly, Dunaszeg és Dunaszentpál tele-
pülésekrôl! • Mûszakos munkarendhez igazodó ingyenes munkahelyi buszjárat Gyôr, Börcs, Abda, Öttevény, Bôsárkány, Rábcakapi, Tárnokréti, Lébény, Mosonszentmiklós
településekrôl is! • Távolsági bérlet térítése 100%-ban • Személygépkocsival történô bejárás támogatása • Törzsgárda jutalom • Kulturált, tiszta munkakörnyezet • Vállalati
rendezvények, ünnepségek: családi nap, Mikulás-ünnepség gyerekeknek, karácsonyi vacsora

A németországi székhelyû SICK cégcsoport több mint 50 leányvállalatával és 7.400 dolgozójával világszinten piacvezetô szerepet tölt be az intelligens
szenzorgyártás területén. A Gyôrtôl 18 kilométerre található kunszigeti telephelyünkön több mint 20 éve állítunk elô szenzorokat, mára évi 70 millió EUR
értékben, 400 fôt foglalkoztatva.

Dinamikusan bôvülô csapatunkba új munkatársakat keresünk az alábbi pozíciókra:

ELEKTRONIKAI SZERELÔ/OPERÁTOR
Elektronikai szerelô / operátor feladatai: 
• Elektronikai termékek szerelése, tesztelése, csomagolása
• Gyártásközi ellenôrzések végrehajtása

Elvárásaink:
• Általános iskolai végzettség 
• Sikeres alkalmassági teszt 
• Orvosi alkalmasság
• Két vagy három mûszakos munkarend vállalása

SMD GÉPKEZELÔ
SMD gépkezelô feladatai:  
• SMD berendezések folyamatos üzemeltetése és karbantartása
• A gyártás zavartalan mûködésének biztosítása
• Gyártásközi ellenôrzések végrehajtása

Elvárásaink:
• Középfokú végzettség
• Felhasználói szintû számítástechnikai ismeret
• Orvosi alkalmasság
• Három mûszakos munkarend vállalása

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

Gorkijvárosban, saroktelken,
100 nm-es, felújított családi
ház eladó. 

Gyôrújfalu új, közmûvesített
utcájában, 615 nm-es építési
telek eladó.

Révfaluban hangulatos tár-
sasházi lakás, saját beállóval
eladó. 

Új építésû, 49 nm-es lakás,
saját kertkapcsolattal (B2),
Gyôr-Vízivárosban, október vé-
gi átadással eladó. 

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

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

Új építésû lakás (A1), Gyôr-Ví-
zivárosban, október végi át-
adással eladó.

Gyôrújbaráton 74 nm-es la-
kás, 22 nm-es terasszal eladó.

A Pacsirta lakóparkban 50
nm-es lakás, 6 nm-es erkéllyel
eladó. 

Öttevényen nappali + 4 szobás sorházi lakások, saját kertrésszel
eladók.

A Pacsirta lakóparkban 45
nm-es lakás, 6 nm-es erkéllyel
eladó. 

66 nm-es, 3 szobás, emeleti
lakás, 14 nm-es erkéllyel el-
adó. 

Vásárolj tôlünk! Gyôr köz-
pontjától pár percre, lakások
még leköthetôk 44 nm—73 nm-
ig. Átadás: 2018. október. 

Igényes, 53 nm-es panellakás
eladó a Szigethy Attila úton. A la-
kás magasföldszinti, folyamato-
san újított, igényes, frissen festett,
nappali + hall + hálószobás.

Ár: 22.000.000 Ft. 
+36-30/267-1143

Ár: 18.400.000 Ft.
+36-30/869-1984

Ár: 10.302.500 Ft. 
+36-30/267-1143

Ár: 25.500.000 Ft.
+36-30/869-1984

Ár: 19.350.000 Ft.
+36-30/554-3411

Ár: 21.500.000 Ft.
+36-30/554-3411

Ár: 21.000.000 Ft.
+36-30/869-1984

Ár: 14.990.000 Ft.
+36-30/554-3411

Ár: 14.500.000 Ft.
+36-70/933-7846

Ár: 13.990.000 Ft.
+36-30/554-3411

Ár: 24.900.000 Ft.
+36-30/267-1143

Ár: 23.900.000 Ft.
+36-30/869-1984

Ár: 15.990.000 Ft.
+36-30/554-3411

Ár: 22.700.000 Ft-tól. 
+36-30/267-1143
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A Győr-Szol Zrt. Városüzemeltetési és Kivitelezési
Igazgatósága felvételt hirdet az alábbi munkakörök
betöltésére:

Álláshirdetés

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

Önéletrajzát a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bér-
ügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona utca 10., vagy munkaugy@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tün-
tesse fel a munkakör megnevezését.

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
bádogos (tetofedo)
villanyszerelo

´́ ´́
´́

HIRDETÉS KÖZSZOLGÁK

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő vonala a 96/50-50-
55-ös telefonszámon minden naptári napon 0–24 órában
hívható. A Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. ügyfél-
szolgálati irodái október 23-án zárva lesznek, a telefonos
ügyfélszolgálat nem működik. Győrben a felszíni fizetőpar-
koló hálózat beállói október 23-án díjfizetés nélkül vehetőek
igénybe, ugyanezen a napon a Vásárcsarnok zárva lesz. A
Magyar Vilmos Uszoda október 23-án szintén zárva tart, a
Barátság Sportpark az ünnepnapon a rendes nyitvatartás
szerint látogatható. A Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében lévő
szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár úti,
Templom úti, Malomsori és a Koroncói úti köztemetők ok-
tóber 23-án egységesen 7 és 20 óra között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállítási működési te-
rületén a lakossági hulladékszállítás változatlanul, a Hul-
ladéknaptárban meghirdetett módon működik. A GYHG
Nonprofit Kft. üzemeltetésében lévő hulladékudvarok ok-
tóber 23-án zárva lesznek.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól és nyitvatartásairól a
www.gyorszol.hu, a GYHG Nonprofit Kft. tevékenységéről a
www.gyhg.hu weboldalon olvasható további információ.

Iskolai előadásokkal, terepasztal-bemutatóval, vizes érdekességekkel
igyekszik népszerűsíteni az ivóvízfogyasztást a Pannon-Víz Zrt. Iskolák,
óvodák jelentkezését várják, ahol helyszíni bemutatókon tudják felhívni a
figyelmet a vízfogyasztás fontosságára. Jelentkezni a 96/522-600/160 –
as telefonszámon, vagy a Pannon-Víz Facebook-oldalán lehet.

Az egészséges életmód mellett a környezetvédelem iránti érdeklődés is
egyre nagyobb és egyre korábban kezdődik a mai iskolásoknál, óvodásoknál.
Az előadáson a gyerekek megismerkedhetnek lakóhelyük vizes érdekességei -
vel, megtudhatják, hogyan jut el a víz a vízcsapokba és mi lesz az elfolyó
szennyvíz sorsa. És természetesen minden pannon-vizes előadásról néhány
szerencsés kisgyermek pannon-vizes kulaccsal térhet haza.

Ünnepi tudnivalók

Hatszázan mászták meg
a szabadhegyi víztornyot
szöveg és fotó: pannon-víz

Remekül sikerült a győrszabadhe-
gyi víztorony látogatása, közel hat-
százan mászták meg a tetőre veze-
tő 237 lépcsőfokot. A szép őszi idő-
ben kitűnő volt a kilátás, időnként a
pozsonyi toronyházakat is látni lehe-
tett. A felérkező vendégeket oda-
fent frissítő koktélok várták. 

Lent pedig a víziközmű-terepasz-
tal, a Harcsás-féle falikút-gyűjte-

mény, markológép-bemutató, csa-
tornatisztító gépkocsi, szerelési be-
mutató, karikadobálás, vízipisztolyos
lövészet és arcfestés várta az érdek-
lődőket. A rendezvény lebonyolításá-
ban a Czuczor Gergely Bencés Gim-
názium közösségi szolgálatos diákjai
is közreműködtek, ezúton is szeret-
nénk megköszönni munkájukat. A lá-
togatók között kisorsolt szódagép
Győr-Ménfőcsanakra, egy Szél utcai
családhoz került.

Vízfogyasztást népszerûsítô
elôadások az egészséghónapra

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

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

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

jelentkezését is várjuk,
akár részmunkaidôsként is!

Gyakorlati lehetôséget kínálunk üzleteinkben
bolti eladó szakmát tanulók részére.

Sikeres szakmai vizsga után munkahelyi
lehetôség.

Idôszaki diákmunka lehetôséget kínálunk.
Partnerünk: Pannon-Work.

Jelentkezés helyben az üzletvezetônél
vagy fényképes önéletrajzokat

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

Akció: 2017. október 20—26.

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

Libacomb 2999 Ft
Libazúza 999 Ft
Libaszív 459 Ft
Liba far-hát 119 Ft

Friss pecsenyekacsa
„A” minôségû

899 Ft/kg

Pecsenyeliba máj

999 Ft/kg

MÉCSESEK széles
választékban kaphatók
Mécses LA 72

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

160 Ft/db

Dreher
dobozos sör

0,33 l, 393,94 ft/l 

Farmer tejföl 
20%-os, 330 gr, 

603,03 Ft/kg

215 Ft/db

89 Ft/db

Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat, hogy
a győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti,
Sugár úti, újvárosi, Malomsori és Koroncói
úti köztemetőkben az 1992. december 31-
ig megváltott sírhelyek 25 éves bérleti ide-
je 2017. december 31-én lejár. 

A győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti, Su-
gár úti, Szabadi úti köztemetőkben a 2007.
december 31-ig megváltott urnahelyek 10
éves bérleti ideje 2017. december 31-én lejár. 

A győr-nádorvárosi köztemetőben az 1917.
december 31-ig megváltott kripták 100 éves
bérleti ideje 2017. december 31-én lejár. 

A győr-nádorvárosi, Révfalui köztemetőkben az
1992. december 31-ig megváltott urnakripták
25 éves bérleti ideje 2017. december 31-én lejár. 

A sírhelyek, urnahelyek, kripták vagy urnak-
ripták újraváltására 2018. december 31-ig
van lehetőség a temetőgondnoki irodákban,
ügyfélszolgálati időben. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a sírhelyeknél az
utolsó koporsós temetéstől számít a 25 év, az
urnatemetés a sírhelyet nem hosszabbítja meg! 

Urnahelyeknél, kriptáknál és urnakriptáknál a
megváltástól számít a lejárati idő, nem az
utolsó temetéstől! 

Kérjük, akinek a tulajdonában 8 hónapnál régeb-
ben szétszedett vagy düledezŐ síremlék van, az
2017. december 31-ig gondoskodjon a helyre-
állításról. A vonatkozó jogszabályok alapján eze-
ket a síremlékeket a temetŐ üzemeltetŐje elszál-
líttatja, melynek költségei a tulajdonost terhelik.

Győr-Szol Zrt.

Értesítés sírhelyek
lejáratáról
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EGYÉB

Eladó egy hétéves, jó állapotban lévő
Hotpoint Ariston márkájú, fagyasztós hű-
tőszekrény, amely 187,5 cm magas,
60 cm széles, 65,5 cm mély. Villamos-
energia-fogyasztása: 288 kWh/év. Ener-
giaosztály: A+. Ár: 60 ezer forint. Szállítás-
ban nem tudok segíteni. Érdeklődni a +36-
70/380-0764-es telefonszámon lehet.

Sötétkék 1999-es Mercedes
E200 CDI extrákkal, megkímélt állapot-
ban eladó. 06-30/496-8030

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-
utalvány elfogadása, beváltás. Nádor-
városban 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

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

Elcserélném nagyobbra,
saját tulajdonúra is a Győr-Belváros
közelében lévő, 37 nm-es, 1. emeleti,
szépen felújított önkormányzati la-
kásomat. További részletek: 06-
20/434-4526.

Győr-Szabadhegyen, téglaépíté-
sű, gázfűtéses, bútorozott garzonlakás,
dolgozó, egyedülállónak kiadó. 06-
30/496-8030

Ménfőcsanakon, tökéletes állapo-
tú, 120 nm-es, egyszintes családi ház,
gondozott kerttel sürgősen eladó.
29.900.000 Ft. 06-70/633-5250

Batthyány téren, felújított, erké-
lyes, 1 szobás téglalakás, gépkocsibeál-
lóval eladó. 14.690.000 Ft. 06-70/940-
4046

Ügyfeleink részére kere-
sünk eladó, kiadó lakóingatlanokat
és nyaralókat Győr és 30 km-es kör-
zetében. +36-70/242-4552

ÁLLÁS 

MŰKÖRMÖST és KOZMETI-
KUST KERESEK belvárosi üzletbe!
Tel.: 06-70/615-4660.

Győri gépipari cég munka-
vállalókat keres: Betanított
munkára – hengerfejek meg-
munkálására, nettó 180.000 Ft el-
érhető keresettel, valamint
egyedi gyártásba CNC-
esztergályos, -marós és
-köszörűs szakembereket –
nettó 300.000 Ft feletti bérezés-
sel. Érdeklődés: 96/511-003, 06-
30/266-4549 (ingyenes).

Nagy szakmai tapasztalattal rendel-
kező kozmetikus (mester) 15
éves sminktetoválói gyakorlattal, la-
kóhelyváltás miatt állást keres
Győrben, illetve környékén. Első-
sorban alkalmazotti jogviszonyban.
Minden más megoldás is érdekel.
06-20/335-7415

, 

OKTATÁS

MASSZŐRKÉPZÉS indul
Győrben, 3 nyelvű, munkavállalásra
alkalmas oklevéllel, október 28-tól. Svéd
frissítő masszázs: 39.000 Ft. Nyirokmasz-
százs: 42.000 Ft. Reflex talpmasszázs:
42.000 Ft. Részletfizetés+ kedvezmé-
nyek. Tel.: 06-70/369-8655. www.studi-
umiroda.hu Fnysz: 00777/2012.

Jó kereseti lehetőség! Közbeszer-
zési referens OKJ-s képzést indít TIT PAN-
NON Egyesülete  Győr, Munkácsy u. 6.
2017. októberben Oktatás: szombatonként.
Tel.: 96/525-060, 06-70/321-3763. E-mail:
gyor@titpannon.t-online.hu Eng.szám: E-
000483/2014

Pályázatíró és projektmenedzs   -
ment képzést indít a TIT PANNON
Egyesülete  Győr, Munkácsy u. 6. 2017.
októberben Oktatás: szombatonként, 6 al-
kalommal. Tel.: 96/525-060,  06-70/321-
3763. E-mail: gyor@ titpannon.t-
online.hu. Eng.szám: E-000483/2014

Telc angol–német középfokú
(B2), 30 tanórás nyelvvizsgára
felkészítő tanfolyam indul a
TIT-ben, Győr Munkácsy u. 6. Kezdési
időpont: 2017. október 20. péntekenként
14.00–18.30-ig. Tel.: 06-70/321-765. E-
mail: gyor@titpannon.t-online.hu Eng.
szám: E-000483/2014

SZOLGÁLTATÁS

Idősgondozást: sétáltatást, bevásár-
lást, fürdetést vállalok. 06-30/976-6688.

Redőny-, szúnyogháló- 
szerelés, gurtnicsere,

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

Fakivágás! Veszélyes fák kivágá-
sát is vállalom, zöldhulladék elszállí-
tásával. 06-70/905-3020

Épületek bontása kézi és gépi
erővel, törmelékelszállítással, terep-
rendezéssel. 06-70/905-3020

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. 
Molnár László: 

+36-70/206-3759

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

Kutyakozmetika! Őszi szőr-
ápolás, fürdetés céljából kutyamodel-
leket keresek tanulóknak. Tel.: 06-
30/393-5687.

Lomtalanítást vállalok, eltakarí-
tom lim-lomját, ingyen elszállítom felesle-
ges holmiját. 06-20/996-7268

BABAMASSZÁZS HANGTÁL-
LAL a nyugodt babákért, egyénileg és
bölcsődékben is. 06-30/277-0428 Hor-
váth Éva Mária okleveles babamasszőr.

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

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

Fűnyírás, kaszálás, sövényvágás, fakivá-
gás, gyökérkivétel, fametszés, kertásás, bo-
zótirtás! 06-30/403-6810; 06-96/826-322.

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

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

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

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

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

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

Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, laminált padló lerakása, tisz-
tasági festések, homlokzatfestés és
gipszkarton rendszerek kivitelezése.
Tel.: 06-70/245-8931.

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

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

• fûtéskorszerûsítés • helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés • gázkészülékcsere

Győrszentiváni, belterületi,
nem kertvárosi, 2430 nm-es, gondozott
szőlő, gyümölcsös telek, 40 nm-es, újjá -
épített – szoba, konyha, étkező, fürdő, pin-
ce – hőszigetelt házzal eladó. A telek eset-
leg megosztható. 06-30/969-4149

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

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Szigeti, 1 szobás, 55 nm-es, komfortos,
határozatlan bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 1-2 szobás, 35–45 nm-es, határozat-
lan bérleményre. Bán A. utca, Sziget, Újvá-
ros kizárva. (Hirdetésszám: 626.) 

Marcalváros I, 2 szobás, 55 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szerző-
déses lakást cserélne 45 nm-es vagy an-
nál nagyobb, határozatlan-határozott idejű,
összkomfortos, adyvárosi, szabadhegyi
bérleményre. (Hirdetésszám: 627.)

Belvárosi, 2 szobás, 87 nm-es, összkom-
fortos, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 40–55 nm-es, 1-2 szobás, határo-
zatlan idejű bérleményre, kizárólag a 2. eme-
letig. Sziget, Újváros, Marcalváros I., Bán Ala-
dár utca kizárva. (Hirdetésszám: 628.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-es, össz-
komfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 2-3 szobás, határozat-
lan idejű, belvárosi bérleményre. (Hirde-
tésszám: 629.) 

Belvárosi, 1 szobás, 37 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne belvárosi, révfalui, sárási, piny-
nyédi, nádorvárosi, jancsifalui, ménfőcsanaki,
37 nm-nél nagyobb, határozatlan-határozott
idejű bérleményre. (Hirdetésszám: 630.)

ÉPÍTŐANYAG

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális
Intézmény Győr határozatlan idejű

közalkalmazotti jogviszonyok betöltésére 
álláspályázatokat hirdet 

az alábbi munkakörökben

• KÖNYVELÔ
• ÁPOLÓ
• SZOCIÁLIS GONDOZÓ
• TAKARÍTÓ

Illetmény és juttatások: Az illetmény és a juttatások
megállapítására a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló”
1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Benyújtandó iratok, igazolások: 1. szakmai önéletrajz
• 2. végzettséget igazoló dokumentumok másolata • 3.
nyilatkozat 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 1/A (7)
bekezdés d) pontja alapján.

Jelentkezéseket az alábbi címekre várjuk:
EESZI Győr humán-erőforrás gazdálkodási csoport 

9026 Győr, Kálóczy tér 9–11. vagy hr@eeszi.hu

Az álláslehetőségekkel kapcsolatban bővebb információ
kérhető a 06-96/314-322 telefonszámon vagy

a hr@eeszi.hu e-mail címen.
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www.reagingatlan.hu

Gyôr-Gyárvárosban, a Mátyás tér közelé-
ben található ez az elsô emeleti, tégla -
építésû lakás. A lakás felújításra szorul. Je-
lenleg egy étkezôvel egybekötött konyha,
spejz, egy nagy szoba, fürdôszoba és WC
található a lakásban. Az elosztás könnye-
dén módosítható amerikai konyhás nap-
pali + 1 hálószobásra. A zárt udvaron le-
hetôség van grillezésre, pihenésre. Itt talál-
ható egy önálló tároló is, és parkolhatunk
is az udvaron. Kiváló lehetôség akár idô-
sek, akár fiatalok számára! 

Ár: 13.700.000 Ft
Tel.: 70/866-7424

Gyôr-Pinnyéden épülô 6 lakásos társasházban várja tulajdonosát ez a föld-
szinti, 66,52 m2-es lakás, 20,4 m2 terasszal és 150 m2 kertkapcsolattal. Az
L2 lakásban az amerikai konyhás nappali mellett 3 hálószoba található. A
lakás rendkívül világos, DNY-i fekvésének köszönhetôen. A nappalihoz 20 m2

terasz és 150 m2 saját használatú kert kapcsolódik. Önálló tároló és gép-
kocsibeálló is vásárolható.

Ár: 24.999.000 Ft
Tel.: 70/866-7424

Gyôr-Szabadhegyen felújításra szo-
ruló, de statikailag kiváló állapotú csa-
ládi házat kínálok BOMBA áron! A 3
szobás, 100 m2-es családi ház 500
m2 telken épült. A tetôtér beépíthetô!
A házban rengeteg lehetôség van
akár nagycsaládosok számára is. Az
ingatlanhoz garázs is vásárolható.
Igazi otthont varázsolhat belôle!  Hív-
jon, mert jó az ára!

Ár: 26.000.000 Ft • Tel.: 70/866-7424

Gyôrött, a Pacsirta lakóparkban épül
ez a 15 lakásos társasház, aminek az
elsô emeletén található 54 m2-es la-
kás várja leendô tulajdonosát. Az ame-
rikai konyhás nappalin kívül 2 háló-
szoba került kialakításra. A nappalihoz
egy 6 m2-es terasz csatlakozik. Vásá-
rolható még: garázs és/vagy gépkocsi-
beálló, illetve önálló tároló is.

Ár: 17.600.000 Ft
Tel.: 70/866-7424

Ár: 26.588.000 Ft
Tel.: 70/866-7424

Gyôr- Révfalu csendes övezetében kíná-
lom eladásra ezt a 76 m2-es, kiváló kiala-
kítású lakást. A lakás az elsô emeleten
helyezkedik el. Az amerikai konyhás nap-
pali mellett két szoba, fürdôszoba, WC és
háztartási helyiség került kialakításra. A nap-
palihoz DNY-i tájolású terasz kapcsolódik.
A lakások fûtéskészen kerülnek átadásra,
de vállaljuk a kulcsrakész befejezést is.

A Rába ETO bejutott a futsal Bajnokok Ligájának számító UEFA Futsal Cup
elitkörébe, miután selejtező csoportjában két vesztes mérkőzés után legyőzte
a cseh Chrudim csapatát 6–4-re. Az elitkör egyik tornájának házigazdája is
Győr lehet. A sorsolást lapzártánk után tartották. A legjobb 16 között novem-
ber 21. és 26. között rendezik a mérkőzéseket. Mind a négy csoportból az első
helyezett jut az április 19. és 22. közötti négyes döntőbe.

A női kosárlabda NB I alapszakaszá-
nak 3. fordulójában játszott először
hazai pályán a CMB Cargo-UNI Győr,
rögtön egy rangadót vívhattak a zöld-

Legyôzték a bajnokot
fehérek. A bajnoki címvédő Sopron
ellen az első negyedben kilencpon-
tos hátrányba került Völgyi Péter
együttese, a lányok ezt próbálták le-
dolgozni. A harmadik negyed elején
a vezetést is átvették a győriek, de a
Sopron fordított, így a hajrá izgalmas-
ra sikerült. Huszonnégy másodperc-
cel a találkozó vége előtt, Simon Zsó-
fia kosarával újra a hazai csapatnál
volt a minimális előny, ez nem válto-
zott, így 78–77 lett a végeredmény. A
Győr így harmadik meccsét is győze-
lemmel zárta az NB I-ben.

„A szezonnyitó hazai mérkőzésünk
remekül sikerült, nagy harc volt a pá-
lyán. Remélem, a további mérkőzése-
ken is élvezzük közönségünk támogatá-
sát” – nyilatkozta a Győr vezetőedzője,
Völgyi Péter. „A győriek megérdemelték
a győzelmet. Jól kezdtünk, fegyelmezet-
ten védekeztünk, a szünetben ezt kér-
tem a folytatásban is, de van úgy, hogy
mindezek ellenére vereség lesz a vége,
ilyen a kosárlabda” – mondta a Sopron
edzője, Roberto Iniguez.

A CMB Cargo-UNI Győr az Euró-
pa Ligában lapzártánk után játszott
a francia Nantes ellen. A csapat va-
sárnap az Egyetemi Csarnokban,
bajnoki meccsen a Szekszárdot fo-
gadja 17 órakor.

Elitkörben az ETO, 
kezdôdik a bajnokság
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9024 Győr, Vasvári Pál u. 1/a
Akció időtartama:   2017. 10. 19 –25.

Az árak forintban, ÁFA-val együtt értendők.

Kizárólag a háztartásban szokásos
mennyiséget szolgálunk ki.

• Eh. csirke
alsó comb

549 Ft
/kg

999 Ft
/kg

• Gála alma

229 Ft
/kg

189 Ft
/liter

• Magyar
palackos
tej, 2,8% 

• Mesés túró
450 g

399 Ft
886,66 Ft/kg

• Finomliszt
1 kg

89 Ft
/kg

• Sertéscomb

• Fémfedeles,
mintás
üvegmécses

149 Ft 50 Ft

• Mécses
műanyag
fedeles
80 mm

Kőhidi Péter a kilencvenes évek eleje
óta ETO-szurkoló, amikor csak teheti,
ott van kedvenc csapata mérkőzésein.
A kerekesszékes drukker nem csak a
hazai találkozókon buzdítja a stadion-

ban a csapatot, sokszor idegenbe is
elkísérte a zöld-fehéreket az elmúlt év-
tizedekben. Pétert egy veleszületett
betegség szövődményeként nemrég
meg kellett műteni, a kockázatos be-
avatkozás szerencsére sikeres volt, a
beteget pedig a gyógyulás kezdetén

A címvédő Győri Audi ETO KC 26–
23-ra győzött a francia Brest Bretagne
otthonában, a női kézilabda Bajno-
kok Ligája csoportkörének második
fordulójában, így két győzelemmel
őrzi első helyét. Az ETO-ból Tomori
Zsuzsanna, Jana Knedlikova és An-
ne Mette Hansen hiányzott sérülés
miatt. A Győr a félidőben 13–10-re
vezetett, és meg is tartotta három-
gólos előnyét. Az ETO legeredmé-
nyesebb játékosa Groot volt 6 talá-
lattal. „Nehéz meccset játszottunk,
gratulálok az ellenfélnek, de ilyen
mérkőzésre számítottunk. Kemény,
de jó tapasztalat volt ez a hatvan
perc, mert úgy tudtunk nyerni, hogy
nem a legjobb játékunkat nyújtottuk,
de a csapat a kulcsmomentumok-
ban higgadt maradt. A csoportunk
nagyon nehéz, mindig mindenhol a
legjobbat kell nyújtanunk” – nyilat-
kozta Ambros Martín, az ETO veze-
tőedzője.

A Győr szombaton 16 órakor az
orosz Rosztov-Don otthonában foly-
tatja BL-szereplését.

A kórházban látogatták meg szurkolójukat
kellemes meglepetés érte a kórház-
ban: kedvenc csapatának játékosai, a
csapatkapitány Nagy Ádám, valamint
Kabát Péter és Magasföldi József lá-
togatták meg a műtét után, ráadásul

nem érkeztek üres kézzel, egy aláírt
ETO-mezt is vittek.

„Az egyik barátom hozta össze a ta-
lálkozót, számomra teljes meglepetés
volt, nem tudtam róla, persze nagyon
örültem, amikor a fiúk beléptek a szo-
bámba. Beszélgettünk, természete-

sen a foci, az ETO is szóba került” –
meséli Kőhidi Péter, aki reméli, minél
előbb ott lehet újra a lelátón az ETO
mérkőzésein, és bízik benne, hogy
kedvenc klubja hamarosan visszatér
az élvonalba. 

„Szeretném, ha a jövőben folyta-
tódna a hagyomány, és a barátaimmal
néhány túrára is el tudnék menni, ami-
kor az ETO nem hazai pályán játszik.
Sok emlékezetes meccset láttam az
évek során, a legjobb talán az 1998-
as Diósgyőr elleni klasszikus volt, ami-
kor 5–4-re nyertünk a régi stadion-
ban. Soha nem fogom elfelejteni, ami-
kor a Videotont vertük 1–0-ra Stanisic
góljával, vagy a Ferencváros elleni
győztes mérkőzést, amikor telt ház
előtt nyerte meg a csapat a bajnoksá-
got, 30 év után újra. A Montpellier le-
győzése is életre szóló élmény volt,
bár azt a meccset csak az internetes
közvetítésen tudtam követni. Nagyon
szerettem a Reszeli Soós István vezet-
te csapatot a kilencvenes évek végén,
a nagyszerű hangulatú mérkőzéseket.
Rengeteg olyan játékos volt, akiket na-
gyon megszerettem, és a mostaniak
között is vannak olyanok, akinek na-
gyon tetszik a játéka, de talán Fehér
Mikit, Korsós Györgyöt és Stark Pé-
tert még a legjobbak közül is kiemel-
ném” – árulja el Péter.

Meglepetésként egy aláírt ETO-mezt is 
vittek magukkal a focisták



30 / + / 2017. október 20.

HIRDETÉS SPORT

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 

„Football's coming home” vagyis
a „Futball hazatér” című szám-
mal ünnepelte a labdarúgás ős-
hazája, Anglia, hogy megrendez-
hette az 1996-os Európa-bajnok-
ságot. Győrben dal ugyan nem
született a kézilabda hazatérésé-
ről, ám biztos, hogy a játékoso-
kon kívül a szurkolók többsége is
örül annak, hogy az ETO-SZESE
férfi kézilabdacsapatának ottho-
na újra a sportág helyi szentélye,
a Magvassy Mihály Sportcsar-
nok lesz. A fiúk szombaton 18
órakor már ott játsszák az NB I/B
6. fordulójának mérkőzését a Szi-
getszentmiklós ellen.

„A csarnok 1976-ban épült és
azóta az országban az egyik leg-
fontosabb központnak számít a
kézilabdában, rengeteg legendás
mérkőzéssel, és az ETO női és fér-
fi csapatának sikereivel együtt. A
férficsapat 2013-ban játszott a
Magvassyban utoljára, ekkor ért
véget egy időszak, ezzel együtt új-
jáéledt a klub, csak másik helyszí-
nen. Akkor az Egyetemi Csarnok,
a Széchenyi István Egyetem fo-

Újra a Magvassy lesz az ETO-SZESE
férfi kézilabdacsapat otthona

gadta be a csapatot. Ezt soha
nem felejtjük el, továbbra is egye-
temi klub maradunk, tartjuk ma-
gunkat a „Tanulj és sportolj” el-
vünkhöz. Az intézmény is támo-
gatja a hazatérésünket, hiszen azt
mindenki tudja, hogy a hagyomá-
nyok az ETO-t melyik arénához kö-
tik a városban. Az utánpótlásunk
legfontosabb bázisa a jövőben is
az Egyetemi Csarnok lesz” –
mondta Auer Károly, az ETO-SZE-
SE elnöke. A mai NB I/B-ben éllo-
vas csapatban több olyan játékos
is található, aki tagja volt a Mag-
vassyban utoljára pályára lépő
ETO-nak. Kovácsovics László, a
zöld-fehérek csapatkapitánya is
közéjük tartozik.

„A jelenlegi ETO keretét és a
stáb tagjait is beleszámolva, ki-
lencen-tízen vagyunk, akik ott
voltak abban a gárdában, amely
még a Magvassy-csarnokhoz
köthető. Iváncsik Tamás is ját-
szott ott, a Tóth László vezette
ETO játékosaként korábban.
Rengeteg élmény köt minket a
„szentélyhez”. Schneider Miki ba-

rátommal szoktuk viccesen fel-
dobni a témát, abban az időszak-
ban, amikor már nem volt túl ró-
zsás a klub helyzete, hogy min-
ket ott temetnek majd el valame-
lyik parkettacsík alatt, mert az a
pálya az otthonunk, ott tanultuk
a kézilabdát” – mondta Kovácso-
vics László a visszatérésről, majd
hozzátette, szinte biztos benne,
hogy a játékukra is pozitív hatással
lesz a csarnok atmoszférája. „A
Magvassy hangulata csodálatos,
remélem, az a fiatalokat is minél
hamarabb megragadja. Kisebb
légtér, kisebb lelátó, a nézők szinte
együtt vannak a pályán a játéko-
sokkal. Bízunk benne, hogy egyre
több szurkolónk lesz, és előbb-
utóbb nem csak helyileg tér vissza
az ETO a hagyományaihoz, ha-
nem eredményességben is.”

A fiúk várják a nézőket a régi-új
otthon premierjére. A tabella élén
álló Agrofeed-ETO-SZESE szom-
baton 18 órakor a jelenleg 5. he-
lyezett Szigetszentmiklóst fogadja.
A két együttes között mindössze
egy pont a különbség.

Újra a Magvassyban játsszuk a hazai mérkőzéseinket!

A győri férfi kézilabda hazatér

Október 21. 18 óra Agrofeed-ETO-SZESE – Szigetszentmiklósi KSK
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(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízi torna)
kezdőknek és haladóknak

Az úszófoglalkozások a győri Aqua-, Magyar
Vilmos-, Móra és Sátoros Uszodában zajlanak.
Időpontok: hétfőtől péntekig 16:00–20:00 között uszodánként külön-
böző beosztásban, illetve szombaton délelőttönként is van lehetőség
úszófoglalkozásra. Részletek a honlapon: www.vidrauszoiskola.hu
Jelentkezés folyamatosan.

Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064,
Kovács Aliz 06-70/947-9409

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!
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Centenáriumi emlékfutás a hő-
sökért elnevezésű rendezvény -
nyel emlékezik meg a honvédel-
mi tárca a száz évvel ezelőtti ca-
porettói áttörésről, a 12. isonzói
csata 100. évfordulójáról, és az
I. világháborúban elesettekről. 

A futás október 11-én indult Budapest-
ről, a Hősök teréről, és október 24-én,
nyolcvankét település érintésével ér vé-
get Caporettónál, mai nevén a szlovéniai
Kobaridban. A futás útvonalán elhelyez-
kedő emlékműveknél és hősi temetők-
nél a résztvevők leróják tiszteletüket. 

Az emlékfutás 1020 kilométeres
távját egy 10 fős csapat teljesíti, ők
pénteken érkeztek Győrbe.

Emlékfutás a hôsökért
A „Centenáriumi emlékfutás a hősö-

kért” győri állomása a Kálóczi téri első vi-
lágháborús emlékműnél volt, itt Győr
képviseletében Rózsavölgyi László, az
Oktatási, Kulturális, Sport és Turisztikai
Bizottság elnöke, Bozsóki Attila, a 12. Ar-
rabona Légvédelmi Rakétaezred pa-
rancsnokhelyettese, valamint a futók he-
lyeztek el koszorúkat az emlékműnél.

Az első világháborúban részt vett
és elesett katonákról való méltó meg-
emlékezés a magyar katonák számára
kiemelten fontos. A futással tisztele-
tünket fejezzük ki az elődök előtt, más-
felől a sportos életmódot és a Magyar
Honvédséget is népszerűsítjük” –
mondta Nevelős László alezredes, a
futók vezetője.
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