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KÖZLEMÉNY MOZAIK

A Kálóczy téri idősotthon épülete a kö-
zelmúltban mintegy 225 millió forintból
újult meg az Európai Unió, a magyar ál-
lam és az önkormányzat támogatásával.
Akár következő ütemnek is nevezhetjük
azt a fejlesztést, amelyet szerdán adtak
át: az udvar is megszépült és akadály-
mentessé vált. A mintegy 32 millió forin-
tos beruházást fele-fele arányban az
Emberi Erőforrások Minisztériuma és a
győri önkormányzat finanszírozta. „Arra
törekszünk, hogy az idősek jól érezzék
magukat Győrben, ezt szolgálják a kü-
lönböző szociális szolgáltatások, az
egész évet felölelő programok, és az
olyan beruházások, mint amilyen az ud-
var felújítása is volt” – fogalmazott az át-
adón Borkai Zsolt polgármester, aki kö-
szönetet mondott az állam támogatásá-
ért is. Dr. Fekete Dávid alpolgármester a
terület önkormányzati képviselőjeként
hozzátette, bármikor jön ide, mindig mo-
solygós arcokkal találkozik. Az idősek
most egy újabb közösségi térrel gazda-
godtak, amely jó időben a mindennapi
együttes időtöltés színtere lehet.

A felújítás részleteiről Panker Mihály,
az Egyesített Egészségügyi és Szociális

A Vaskakas Bábszínház azt szeretné,
hogy  minden olyan győri óvodás és
kisiskolás is el tudna jutni az előadá-
saira, akik szociális körülményeik mi-
att kimaradnának ebből az élményből.
Ennek érdekében az idei évadban is
folytatják a négy éve megkezdett Vas-
kakas Pártoló Tagság programot.

Kezdeményezésükkel magánszemé-
lyeket és cégeket kerestek meg, jóvol-
tukból több száz Vaskakas Pártolói Bér-
letet vásároltak az elmúlt években. A
Vaskakas pedig pályázatok alapján ki-
osztotta a megvásárolt bérleteket óvo-
dai csoportoknak, iskolai osztályoknak,
szociális és jóléti intézményeknek.  

A régi és új pártoló tagok jelentke-
zésén kívül olyan óvodai, iskolai cso-
portok regisztrációját is várják, me-
lyek anyagi okok miatt nem tudnak
bérletet venni. A bábszínház kéri: rövi-
den írják meg, mi az oka annak, hogy
az idén nem jutottak el az előadások-
ra. A pályázók adják meg az igényelt
bérletek számát és azoknak a gyere-
keknek az életkorát, akik nevében pá-
lyáznak. A sikeresen pályázók négy
előadásra szóló bérletet kapnak. 

A jelentkezéseket – melyen tüntes-
sék fel, hogy Vaskakas Pártolói Tagság
– november 10-ig kérik. Cím: Vaskakas
Bábszínház – Varga Anita, 9022 Győr,
Czuczor Gergely u. 17. vagy varga.ani-
ta@vaskakas.hu. Részletes informáci-
ót telefonon is ad Varga Anita +36-
20/277-0936-os telefonszámon.

EGY ÓRÁVAL TÖBBET ALHATUNK. Hamarosan visszakapjuk a tavasszal
elvesztett egy órát, a téli időszámítás ugyanis október 29-én kezdődik, tehát
az órákat vasárnap hajnalban 3 órakor kell 2 órára visszaállítani. Érdemes
tudni, hogy az óraátállítás néhány nemzetközi és belföldi vonatot is érint. Az
óraigazítás hajnalán, a kettő és három óra között induló vonatok a kiindulási
állomásukon, az úton lévő járatok pedig azon az állomáson térnek át a téli
időszámítás szerinti közlekedésre, ahol éppen tartózkodnak.

BIZTONSÁG. Ahogy arról múlt heti lapszámunkban is hírt adtunk, ezen a
hétvégén, pénteken és szombaton rendezik a Győr Plazában a Személy-, Va-
gyonvédelmi és Biztonságtechnikai Bemutatót, melynek keretében lehető-
ség lesz többek között a kerékpárunk ingyenes jelöltetésére és regisztrálá-
sára, illetve számos bemutatóval, gyerekprogrammal várják az érdeklődőket.
Szombaton például személy- és önvédelmi technikákat láthat a közönség, a
műsor narrátora 16 órától az ismert műsorvezető, Berki Krisztián lesz.

Pártoló tagokat
vár a Vaskakas

Akadálymentes a Kálóczy téri otthon
megszépült udvara

Intézmény igazgatója kifejtette, a tér át-
alakításával megszűntek a lépcsők, és
már akadálymentes rámpára sincs
szükség, hiszen maga a szintkülönbség
szűnt meg az udvar és az épület között.
A parkosítás és térkövezés után kelle-

mes környezetben tölthetik el idejüket a
lakók. Az átalakítással lehetőség nyílt
csoportos és egyéni foglalkozások
megtartására a szabadban, a levegő-
zés, sétálás biztonságosabbá vált a de-
menciával élő idősek számára is. Az

igazgató utalt arra, hogy az udvar elké-
szültével teljes megújuláson ment ke-
resztül az otthon, hiszen korábban az
épületet és azzal párhuzamosan a
szomszédos orvosi rendelőt is felújítot-
ták. Végezetül az igazgató kedves sza-

vakkal búcsúzott az otthon lakóitól,
mert november 1-től a győri polgár-
mesteri hivatal Humánpolitikai Főosz-
tályának vezetőjeként dolgozik tovább.
A téma kapcsán készült beszélgeté-
sünk az 3. oldalon olvasható.

KÖZLEMÉNY

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

SZTM 2017-035 Győr, Dózsa rakpart 01111* és 03119 sz.
övezet övezethatár-korrekció

SZTM 2017-040 Győr – Szabadhegy 00603 és 00601 sz.
övezet módosítása

SZTM 2017-041 Győr – Szabadhegy 00161, 00162 és 00962
00963 sz. övezet módosítása

SZTM 2017-045 Győr – Belváros, 01446 sz. övezet
rendezésiterv-módosítás

egyszerűsített eljárás véleményezési szakaszának tervanyagát

A lakossági fórum időpontja: november 6. 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

A lakossági fórumon való részvétel előtt kérjük a város internetes oldalán a
www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés alatt „A partner-
ségi egyeztetés általános tudnivalói” címszóban foglaltakat megismerni szíves-
kedjenek (különös tekintettel az adatlap és magatartási szabályok tekintetében).

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/partnerségi
egyeztetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük az érdeklődőket, hogy a honlapot fo-
lyamatosan kísérjék figyelemmel!

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: a város internetes oldalán: a www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés címszó alatt. A meg-
jelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak az alábbi címek valamelyikére történŐ  eljuttatásával: Postacím:
GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu



Nézzük a temetőben a mécse-
sek lángját, ahogy beléjük
kap a novemberi szél, és jön-
nek, vagy inkább suhannak,
beúsznak, lebegnek szemünk
előtt az emlékeink. Arcok,
mosolyra mozduló szájak, ri-
adt tekintetek, gyűrődések a
bőrön, s a kapaszkodás és az
elfordulás emberi gesztusai.
Emlékeinkben talán szebbek
a halottaink, mint testi való-
jukban voltak. Félve nézünk a
szemükbe, tudjuk, vagy úgy
érezzük legalábbis, hogy tar-
tozunk nekik azzal, amit még
megtehettünk volna értük az
életükben. Csöndesen bocsá-
natot kérünk a nekik okozott
vétkeinkért. Megvalljuk ne-
kik a bűneinket. Hiszünk ben-
ne, hogy felmentenek majd a
bűneink alól, s megigazulunk
ezen a napon. 
És ők örülnek nekünk. Ettől
aztán még jobban fáj a hiá-
nyuk. Hiszen akiket a halot-
tak napján magunkhoz idé-
zünk, azok életünk fontos ré-
szei voltak. Beépültek a gon-
dolatainkba, a mozdulataink-
ba, a mindennapi szokásaink-
ba észrevétlen. Nélkülük má-
sok lennénk. Igazán az a ma-
gányos, akinek felidézhető
halottai sincsenek.
November 2-án a keresztény-
ség a halottak napját ünnepli.
Amikor kimegyünk koszo-
rúkkal, virágokkal a temető-
be, együtt vagyunk velük. On-
nan szólnak hozzánk hangta-
lanul, ahová minden emberi
út vezet. Drámai pillanatok
ezek. Ilyenkor talán az idő is
megáll. De aztán el kell kö-
szönnünk és mennünk kell
tovább, akár magunkba zu-
hantan, síró szemekkel is,
mert „Az Élet él és élni akar.”
Hősökről mondják, hogy értel-
me volt a haláluknak. Pedig
minden halálnak volt értelme:
maga az élet. Az a pár évtized,
mely a világegyetem végtelen-
jéből jórészt véletlenül ránk
szabatott, megismételhetetle-
nül. És amelyért felelősséggel
tartozunk önmagunknak és a
halottainknak egyaránt.

H. F.

Halottaink

ték. A sikerességnek alapfeltétele volt
a szakmailag kiválóan felkészült mun-
katársi állomány, s a fejlődést szolgál-
ta az is, hogy a fenntartó mindig teret
adott elképzeléseink megvalósításá-
hoz.” Az EESZI életében szinte nincs
év, amikor valamelyik telephelyük ne
újulna meg, talán elég csak a Kálóczy
téri otthonra gondolni, amelynek – a
bővülés után – a héten adták át a fel-
újított udvarát. 

Hogy miként tekint a főosztályveze-
tői feladatai elé? „A szociális és egész-
ségügyi szegmensre – már csak a kö-

zel harmincéves tapasztalat miatt is –
kellő rálátásom van, de a többi terület-
tel is élő kapcsolatot ápoltunk, ezért
úgy gondolom, hogy a városházi kol-
légák segítségével hamar ki fogom is-
merni magam a feladatok között. Bár
érzelmileg erősen kötődöm az EESZI
által felügyelt egységekhez, az abban
tevékenykedőkhöz és az ellátottakhoz
is, tudatosan figyelni fogok arra, hogy
minden a humánpolitikához tartozó
részterület egyforma figyelmet kap-
jon, legyen szó akár az oktatásról, a la-
kásügyről, vagy éppen a hajléktala-
nok ügyéről.” 

Panker Mihály utódja még nem
ismert, de mi megkérdeztük, milyen
útravalóval látná el az intézmény le-
endő vezetőjét. „A legfontosabbak
az EESZI számára azok, akiknek
szolgáltatásokat nyújtunk. Kiemelt
figyelmet kell kapnia a munkatársak-
nak, hiszen nélkülük nem is tudna
működni az ellátás. Emellett óriási a
felelősség a gazdálkodás terén is, hi-
szen évente mintegy 2,5 milliárdos
büdzséről beszélünk az EESZI kap-
csán. Több mint ötven épület és ren-
geteg vagyontárgy tartozik a fel-

ügyelete alá.” Hozzá-
teszi, azt szeretné,
hogy az intézmény a
jövőben is olyan elis-
mertséggel rendel-
kezzen, mint ami
most jellemző rá,
őrizze meg mindazt,
ami jól működik, de
keresse az előrelé-
pés lehetőségét is.

Végezetül arra vol-
tunk kíváncsiak, hogy maga elé mit
tűz ki célul, hogyan vág neki a főosz-
tály vezetésének. „Ez egy nehéz kér-
dés, hiszen Páternoszter Piroskától
átvenni a stafétabotot, nem könnyű
feladat. Ő ezért az ágazatért rengete-
get tett, ismerte és segítette a terület
minden egyes szegletét. Elsősorban
ezt a szemléletet és ezt az irányt sze-
retném továbbvinni. Röviden, amit az
utódomnak tanácsolnék útravalóul,
azt gondolom magamra nézve is
irány adónak. Szeretnék mindent
megtenni az ellátottakért és az ága-
zatban dolgozókért.”

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Panker Mihály új megbízatást
kap: november 1-től ő vezeti a
Városháza Humánpolitikai Fő-
osztályát. Az Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény
(EESZI) eddigi igazgatójával a
váltásról és az előtte álló fel-
adatokról beszélgettünk.

Páternoszter Piroska szeptembertől
polgármesteri biztosként koordinálja
a Modern Városok Program győri fej-
lesztéseinek önkormányzati feladatait,
ez a tisztség azonban nem össze-
egyeztethető a Humánpolitikai Főosz-
tály vezetésével. A lapunk megjelené-
sével egy időben zajló városi közgyű-
lés várhatóan visszahívja Panker Mi-
hályt az EESZI éléről, a szakember így
november 1-től töltheti be a főosztály-
vezetői tisztséget a polgármesteri hi-
vatalban.

„Váratlanul ért, de nagy megtisztel-
tetésnek tartom a felkérést, nem so-
kat hezitáltam a döntéssel. Ezúton is
köszönöm a bizalmat” – kezdte Pan-
ker Mihály, aki 27 éve dolgozik a szo-
ciális ellátásban. Először a családse-
gítő szolgálatnál, majd – immár 17
esztendeje – az EESZI-ben. „Ez az in-
tézmény folyamatos megújuláson,
bővülésen ment keresztül, egyre nőtt
azon területek száma, ahol embe -
rekért kell felelősséget vállalnunk.
Amire a legbüszkébb vagyok, hogy a
változó keretek ellenére, országos
presztízsű intézmény lettünk, amely-
nek jó gyakorlatait sokhelyütt átvet-

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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„Új feladatkörömben is
a ránk bízottak a legfontosabbak”

Panker Mihály
huszonhét éve dolgozik 
a szociális ellátásban



vel és a pedagógusok ajánlásával
választották ki az utazókat.  

A diákok kedden számoltak be
élményeikről társaiknak, tanáraik-
nak az iskolában. Rédli Fanni el-
mondta, azért jelentkezett a prog-
ramba, hogy fejlessze angoltudá-
sát, hogy megismerje az Angliá-
ban honos kereskedelmi és marke-
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PROGRAMOK OKTATÁS
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A KAMARA MINDENKIÉ
PROGRAMAJÁNLÓ — GYÔR

JELENTKEZZEN MÁR MOST!
Programjaink helyszíne a kamarai székház
9021 Gyôr, Szent István út 10/A.
Bôvebb információ: 
www.gymskik.hu/rendezvenyek 

> > > www.gymskik.hu < < <

Kamara már a Facebookon is!

CSR KLUB —
VENDÉG ELÔADÓ:
DR. SÜTÔ ENIKÔ

KAMARAI SZALON 

TOVÁBBI PROGRAMOK

36 órás MS Office 2013 képzést szervez a kama-
ra Gyôrben, hat alkalommal péntekenként.  A
képzés díjából a kamarai tagok kedvezményt
kapnak. Idôpont: november 3-tól
Bôvebb információ: +36-20/322-4869

MS OFFICE KÉPZÉS —
MÉG JELENTKEZHET!

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

Téma: Társadalmi felelôsségvállalás (CSR)
és ennek személyi vonatkozásai.
• Mi az egyén szerepe a társadalmi
felelôsségvállalásban?
• Cégek és társadalom, cégvezetés és társadalom
• Hogyan tehetjük a mindennapjaink

részévé a CSR-t?
• A CSR szerepe a cégek fejlôdésében,

a CSR hatása a társadalom jövôjére
Jelentkezés határideje: október 30. 16 óráig
Idôpont: október 31. 15 órától
Bôvebb információ: +36-96/520-222

Téma: A szív nyelvén közösen. Elôadó: Knolmár
Marica. Részvétel ingyenes az online jelentkezé-
si lap kitöltésével. Idôpont: október 31.
Bôvebb információ: 
www.gymskik.hu/rendezvenyek

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 

• Autótechnika Klub, november 7.
• Fórum turisztikai pályázatokról, november 8.
• Kereskedôk napja, november 14.
• Kiválóság és minôség a HR-ben — konferencia, 

november 15.
• Újbor és Sajtfesztivál Budapest, november 25.

A hatékony és élményszerű ta-
nulást ösztönözve, digitális tan-
anyagot és tableteket adott át a
Borsodi Cégcsoport szerdán 27
diáknak, az Ipari Parkban lévő
telephelyén. A vállalat 2008 óta
foglalkozik diákok gyakorlati
képzésével. A folyamatos fejlő-
dés és innováció, illetve a szak-
ember-utánpótlás biztosítása
céljából a társaság egyetemi és
középiskolai szinten egyaránt
tesz lépéseket. Az elmúlt közel
tíz évben 56 tanuló választotta a
céget gyakorlati helynek és kö-
zülük többen az egyedi gépal-
katrészeket gyártó vállalat mun-
katársai lettek. 

Szerdán egy szakmai kirándu-
lás keretében találkoztak egy-
mással a kisújszállási és a győri
diákok a Borsodi Műhelyben,

Fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet kapott
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatán a Deák
Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium. Az iskola száz-
két éves története során az oktatás mellett mindig ki-
emelt figyelmet fordított a nevelésre, ezen belül a kör-
nyezettudatosságra, a természet védelmére – mond-
ta Kovácsné Zimborás Ágnes, az intézmény igazga-
tója, az elismerő címet átadó ünnepségen. Szólt arról:
a fogyasztói társadalomban a felnőttség fokmérője,
hogy tudatosan hozzuk-e meg döntéseinket. Az isko-
la arra törekszik, hogy a diákok tudatosan vásárolja-
nak, tudatosan használják az internetet, fogyasztási
szokásaik ne terheljék fölöslegesen környezetünket. 

A Győri Szolgáltatási Szakképzési Centrum főigazga-
tója, Andrássy Katalin a gyakran emlegetett gondolattal
kezdte beszédét: „A legalkalmasabb időpont a faültetés-

A Pálffy Miklós Kereskedelmi és Lo-
gisztikai Szakgimnázium és Szak-
középiskola 12 tanulója négyhetes
szakmai gyakorlaton vehetett részt
az angliai Portsmouthban. A diákok
kereskedelemből szereztek szak-
mai tapasztalatokat. Az egy hónap
elteltével a fiatalok teljesítményét
munkaadóik sikeresnek minősítet-
ték, erről bizonyítványokat kaptak,
amely segítséget jelenthet az elhe-
lyezkedésük során. Az iskola idén
pályázott először, hogy angol nyelv-
területen fejleszthetik tudásukat a
diákok, korábban Németország-
ban vettek részt hasonló program-
ban. Több mint harmincan jelent-
keztek az angol útra, közülük a
nyelvtudás alapján, teszt kitöltésé-

Tablettel segíti a tanulást a Borsodi
majd a szombathelyi telephelyen
is megismerkedhettek a családi
vállalkozással. A tableteket Hor-

váthné Borsodi Mónika ügyveze-
tő igazgató adta át, melyeken az
új, digitális tananyag található.

Ebbe bekerültek olyan, ma már
nélkülözhetetlen szakmán túli
kompetenciák is, mint például a

pénzügyi alapismeretek. A tan-
anyagot tableteken, okostelefo-
nokon offline is el lehet érni.

Fogyasztói tudatosságra nevelnek
re húsz évvel ezelőtt volt. A második legalkalmasabb idő-
pont most van.” A főigazgató utalt rá, hogy a győri cent-
rum iskolái közül a Szent-Györgyi Albert Egészségügyi
és Szociális Szakképző Iskola már szintén ott van a fo-
gyasztói tudatosságra nevelő intézmények sorában, s
nagy öröm, hogy a Deák is kiérdemelte ezt a címet.

Kara Ákos, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fo-
gyasztóvédelemért is felelős államtitkára elmondta: a
magyarországi és a külhoni magyar iskolák közül ed-
dig 24 intézmény kapta meg a megtisztelő címet, a
Deák, „mely Győr egyik legmeghatározóbb iskolája,”
huszonötödikként érdemelte ki. Kara Ákos azt kérte,
hogy az iskolai tantárgyak keretében és a foglalkozá-
sokon népszerűsítsék a tudatos fogyasztást. Új, ezzel
foglalkozó tantárggyal természetesen nem akarjuk
terhelni a diákokat, jelentette ki az államtitkár.

Kereskedelem, marketing és logisztika angol módra
tingmunkát. Elsősorban az eladás
feladataiba kapott betekintést,
ugyanis a Vöröskereszt egyik üzle-
tében helyezkedhetett el. Mivel ha-
zánkban ilyen boltok nincsenek,
annál érdekesebb volt számára a
munka. Elmesélte, kizárólag ado-
mányokat értékesítenek, bútort, ci-
pőt, ruhát és különféle csecsebe-
cséket. A vásárlók pedig a rászoru-
lók mellett olyanok, akik „kincse-
ket” keresnek, de olyanok is voltak,
akiket ingyen öltöztettek fel. A bolt-
ban a menedzsereken kívül önkén-
tesek dolgoznak, akik nem kapnak
fizetést. Az üzletek közötti árucsere
során, ami nem kel el, azt egy fon-
tért kínálják, ha így sem veszik
meg, akkor Afrikába küldik.

Huszonheten kaptak táblagépet
a tanuláshoz

Rédli Fanni
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OKTATÁS EGYETEM

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Feltűnt, hogy a városban járva,
meglepően sok külföldi fiatalt
látunk. Utánajártunk, kik ők, és
mit csinálnak Győrben. Dr. Lu-
kács Eszter, a Széchenyi István
Egyetem docense, a Nemzetkö-
zi Programok Központ vezetője
állt rendelkezésünkre.

Az eddig is köztudott volt, hogy az
Erasmus Program keretében évtize-
dek óta tanulnak külföldi diákok a
győri egyetemen, de most mintha
sokkal többen lennének.

Igen, a Széchenyi István Egyetem
Intézményfejlesztési Terve, mely szo-
rosan kapcsolódik a kormány Felső-
oktatási Stratégiájához, képzési prog-
ramjaink nemzetköziesítését tartja
egyik prioritásának. A nemzetközi nyi-
tás a prof. dr. Földesi Péter által kép-
viselt új rektori ciklus kiemelt területe
is egyben. Az idegen nyelveken elin-
dult szakok vezetői és az azokon okta-
tó kollégáink rengeteg energiát fek-
tettek az új képzési programok kidol-
gozásába, a folyamatban közösen ta-
nulunk, az egyetemen ez mindannyi-
unk számára új terület, amihez a hát-
teret az elmúlt években végbement,
kiemelkedő színvonalú infrastrukturá-
lis megújulás adja. 

Ősztől 25 országból 68 hallgató
érkezett a Széchenyi István Egyetem-
re, ők a Stipendium Hungaricum ösz-
töndíj program keretében választot-
ták Győrt tanulmányaik helyszínéül.
A külföldi hallgatók a világ számos or-
szágából jöttek, olyan helyekről, ame-
lyekkel Magyarország kormányközi
megállapodásokat kötött. A teljes-
ség igénye nélkül, jött hallgatónk An-
golából, Kazahsztánból, Azerbajd-
zsánból, Moldovából, Kenyából, Ecua -
dorból, Jordániából, Tunéziából, La-
oszból, Marokkóból, Ghánából, Me-
xikóból, Pakisztánból, Indiából, Kíná-
ból, Vietnamból és Irakból is. 

Az oktatásért felelős minisztérium
biztosítja ebben a programban a kül-
földi hallgatói helyek önköltségét.
Akik e program keretében tanulnak,
térítésmentesen vehetnek részt az
alap- és mesterképzéseken, illetve
szintén a minisztérium finanszírozá-
sában rendszeres havi ösztöndíjat és
kollégiumi elhelyezést kapnak, továb-
bá kiegészítő egészségbiztosításuk
is minisztériumi forrásból biztosított.
A Bevándorlási és Állampolgársági

Afrikából, Ázsiából és Dél-Amerikából is
érkeznek diákok egyetemünkre

Hivatal felé a külföldi hallgatók tartóz-
kodása vonatkozásában az egyetem-
re bejelentési kötelezettség vonatko-
zik, a hivatallal napi kapcsolatban ál-
lunk. Fenti ösztöndíjprogramon kívül
fogadunk Erasmus-hallgatókat is,
összesen 12 országából, az EU terü-
letéről, illetve Oroszországból és Tö-
rökországból 57-en tanulnak jelen-
leg nálunk.

Mi a célja a Stipendium Hungari-
cum programnak?

A programot a kormány indította el,
a Tempus Közalapítvány koordinálja,
oktatáspolitikai célja, hogy elősegítse
a magyar felsőoktatás nemzetköziesí-
tését, erősítse a tudományos elit nem-
zetközi kapcsolatait, növelje a felsőok-
tatási intézmények kulturális sokszí-
nűségét és népszerűsítse a világban
a versenyképes magyar, így győri fel-
sőoktatást is. Reméljük, amikor a hall-
gatók visszatérnek saját hazájukba, a
nálunk megszerzett tudással megfe-
lelő pozícióban tudnak elhelyezkedni,
hozzájárulva a származási országaik
és hazánk közötti gazdasági, kereske-
delmi és kulturális kapcsolatok elmé-
lyítéséhez. A program egyfajta befek-
tetés is Magyarország részéről. A kül-
földi hallgatók az egyetem presztízsét

is növelik, hiszen a felsőoktatási intéz-
mények rangsorában fontos szem-
pont, hogy egy intézmény – angol
nyelvű képzéseken – hány külföldi
hallgatóval rendelkezik.

Mit tanulnak Győrben a külföldi
diákok?

Jelenleg négy angol nyelvű képzé-
sen vehetnek részt, az alapképzési
szakok közül nemzetközi tanulmá-
nyok, mesterszakok közül pedig mar-
keting, ellátási-lánc menedzsment, il-
letve infrastruktúra-építőmérnöki
képzési program indult. Rendelke-
zünk továbbá egy angol nyelvű me-
nedzsment doktori programmal is.
Fentieken kívül 2020-ig további ki-
lenc angol nyelvű szak indításáról ha-
tároztak a karok. 

Miért jó a győri egyetemnek, hogy
külföldi diákokat is felvesznek?

A Széchenyi István Egyetem vezeté-
se arra törekszik, hogy intézményünk
piaci környezetben is megállja a helyét.
Kutatás-fejlesztési eredményeinkre az
ipar jelenleg is kiemelkedő keresletet
teremt, képzési programjainkat hason-
ló módon törekszünk piacosítani. Az
angol nyelven történő magas színvona-

lú oktatás önköltségét vállaló hallga-
tókra számítunk. Prof. Dr. Komlósi I.
László, a nemzetközi együttműködé-
sek rektori megbízottja képzési prog-
ramjaink külföldön történő népszerűsí-
tésében támogat bennünket, profesz-
szor úr korábbi rektorhelyettesi tapasz-
talataira is számíthatunk.

Mennyi időt tanulhatnak itt a fia-
talok?

Az itt eltöltött idő hossza változó,
van, aki rövid, néhány hónapos rész-
képzésre jön, de olyan hallgatónk is
van, aki a teljes képzés idejére érkezik,
ez elsősorban a képzési, illetve ösz-
töndíjprogramtól függ.

Mivel ön a külföldi diákok között
tölti napjait, gondolom, megtudta,
miért Győrt választották?

Bízom abban, hogy a képzési prog-
ramjaink kiemelkedő színvonala miatt
választották Győrt és az egyetemet. A
hozzánk érkező hallgatók tisztában
vannak a régió fejlettségével, az AUDI
jelenléte, az iparral való közvetlen ok-
tatási és kutatási kapcsolatunk meg-
határozó.

Mit tapasztal, mennyire érdekli
őket hazánk?

Úgy gondolom, ideérkezésük is bi-
zonyítja nyitottságukat, a „Magyar
nyelv és kultúra” elnevezésű tárgyat
53 külföldi hallgató vette fel.

Miként látja, be tudnak illeszked-
ni a külföldi fiatalok az egyetem, a
város életébe? 

A külföldi hallgatók jól érzik itt ma-
gukat. Az Erasmus Student Network
hallgatói szervezet, illetve az Egyete-
mi Hallgatói Önkormányzat segítsé-
gével önkéntes hallgatói mentor háló-
zatot alakítottunk ki számukra, így
minden külföldi hallgatónak van sze-
mélyes és a képzési szakjához rendelt
hallgatói és oktatói mentora is. Kollé-
gáim a Nemzetközi Programok Köz-
pontban szinte bármilyen felmerülő
kérdés esetén, fáradhatatlanul nyújta-
nak segítséget. Rendszeres, kifejezet-
ten a külföldi hallgatók számára szer-
vezett programjainkat, például a vá-
rost felfedező eseményeket, közössé-
gi portálon, zárt külföldi hallgatói cso-
portban is népszerűsítjük.

Tisztában vannak a régió
fejlettségével, 
a képzés színvonalával 
és érdeklôdnek a kultúránk iránt
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HIRDETÉS FEJLESZTÉS

Esztétikus, jól járható, kellemes lakókörnyezet jött
létre – ezekkel a szavakkal méltatta a ménfőcsanaki
Dr. Torda István utca felújítását Takács Tímea, a kör-
zet önkormányzati képviselője.

Háromszázhúsz méter hosszban újult meg az ut-
ca, új útburkolatát szélesebbre építették, hogy
mindkét irányban kényelmesen közlekedhessenek
az autósok. Az út szélén murvás megálló épült, s a
vízelvezetést is rendbe tették. 

Takács Tímeával 2010-ben, más-más körzet-
ben, együtt kezdtük az önkormányzati munkát, s

Felújították Ménfôcsanakon a Torda utcát
azóta Ménfőcsanak nagyon sokat fejlődött – fogal-
mazott az útavatón Radnóti Ákos alpolgármester.

Prédl Antal, az Útkezelő Szervezet vezetője el-
mondta, a felújítás 36 millió forintba került, az ösz-
szeget az Útkezelő Szervezet költségvetésében az
önkormányzat biztosította. Beszélt arról is, hogy a
lakóutca program keretében rangsorolják a legsür-
gősebben felújítandó utcákat, s ha az anyagiak ezt
engedik, sort kerítenek rá.

A kivitelező az Arvia Építő Kft. volt, amely győri,
családi vállalkozás.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/
rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök
módosítását, ezért kérjük a tisztelt érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

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

1) egyszerűsített_véleményezés

SZTM 2017-040 Győr-Szabadhegy 00603 és 00601 sz. övezet módosítása
SZTM 2017-041 Győr-Szabadhegy 00161, 00162 és 00962, 00963 sz. övezet módosítása

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a tele-
pülésrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm.rendelet
a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló 41.§ szerinti egyszerűsített eljárás  véleményezési tervanyagát.
A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: október 20-tól november 5-ig.

Minden módosítás megtekinthetŐ a város internetes oldalán a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások címszó alatt
vagy személyesen, a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231-es szobában. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban
tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

szerző: h. f.
fotó: o. jakócs péter

Sorra megvalósulnak a tér-
ség gazdaságának további
fejlődését szolgáló beruházá-
sok, amelyeket a kormány
ígért a régiónak – mondta Ka-
ra Ákos államtitkár, ország-
gyűlési képviselő, a Győrt Pá-
pával összekötő főút alapkő-
letételén, csütörtökön.

Kara Ákos hangsúlyozta: a beruhá-
zás első lépéseként az év végére el-
készülnek a Metrónál található
sztrádalehajtókhoz kapcsolódó két
turbó körforgalom kivitelezési mun-
kálatai. A győri bevezető szakasz és
a Győrt Pápával összekötő út meg-
építését mérföldkőnek nevezte a
térség fejlődésében. Nemcsak na-
gyobb lesz az új, kétszer kétsávos fő-
út áteresztő képessége a mostani-
nál, de biztonságosabban és gyor-
sabban is közlekedhetünk rajta.

Kovács Zoltán, a területi köz-
igazgatásért felelős államtitkár úgy
kezdte beszédét „Na végre!” Utalt
arra, hogy korábban az útszakasz
bővítése került szóba, ám szeren-

Letették a Gyôr—Pápa fôút alapkövét
csére a kormány egy olyan kétszer
kétsávos főútról döntött, amely a
környező települések lakóit is men-
tesíti az eddigi nagy átmenő forga-
lomtól. Az államtitkár fontosnak
tartotta, hogy Győr és a pápai bá-
zisreptér között létrejön a gyors,
biztonságos közúti kapcsolat.

Simon Róbert Balázs helyettes
államtitkár, országgyűlési képviselő
Győr és Pápa évszázados kapcso-
latairól beszélt. Pápáról és térségé-
ből többen ingáznak Győrbe, mint
saját megyeszékhelyükre, Veszp-
rémbe, osztotta meg információit.
Kiemelte: ilyen mértékű állami köz-

útfejlesztés a rendszerváltás óta
nem történt Győrben és környékén,
mint a mostani kormány idején.
Gyopáros Alpár országgyűlési kép-
viselő szerint a téti járás települései
kifejezetten örülnek annak, hogy
megszabadulhatnak a hatalmas át-
menő forgalomtól. 

A Győrt Pápával összekötő út
hossza 36 kilométer lesz, jelentős
részében teljesen új nyomvonalon
halad. A sávokat fizikai elválasztás-
sal látják el. Hat különböző szintű
csomópont, Győr térségében pe-
dig két turbó körforgalom segíti a
gyors, biztonságos haladást.
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ELLENŐRZÉSEK HIRDETÉS

szerző: havassy anna katalin
fotó: gy. p.

Az önkormányzat kezdeménye-
zésére kiemelt ellenőrzéseket
tartanak a győri Belvárosban
péntek és szombat esténként,
amelyben a rendőrök és közte-
rület-felügyelők is részt vesz-
nek. A jelenlétüknek pedig van
visszatartó ereje. 

Korábban sok panasz érkezett, hogy
fiatalok hangoskodnak, randalíroz-
nak a belvárosi utcákon, nem ritka a
közterületi italozás sem. Ezekre a be-
jelentésekre reagálva indultak az el-
lenőrzések az év első felében, hatá-
suk már érződik, és a razziák ősszel
is folytatódnak. 

„Jóval kevesebb probléma van a
belvárosi utcákon és rakpartokon,
mint ami volt” – kezdte Radnóti Ákos
alpolgármester. „Természetesen az el-
lenőrzéseket folytatni kell, mert sze-
retnénk, ha továbbra is rendben lenne
a környezetünk, illetve a városban
élők nyugalma biztosított legyen. Az
előfordul, hogy a Belvárosban néha
nagyobb a zaj, több embert vonz az a
városrész” – hangsúlyozta.

Eredményesek a belvárosi ellenôrzések

Nem elég látni, látszani is kell, ha részt
veszünk a közlekedésben, ezért idén is
elindította figyelemfelhívó kampányát a
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-
főkapitányság Közlekedésrendészeti
Osztálya. A „Látni és látszani 2017”
kampány keretében kedden megyénk
több pontján is baleset-megelőzési el-
lenőrzéseket végzett a hatóság: taná-
csokat adtak a közlekedőknek, hogy a
megváltozott látási viszonyok során mit
tegyenek a biztonságos közlekedés ér-
dekében. Felhívták a figyelmet, hogy
csak olyan járművel vegyünk részt a köz-
úti forgalomban, amely biztonságos köz-
lekedésre alkalmas és megfelel az őszi-
téli időjárási viszonyoknak! Fontos, hogy
a nyári gumiabroncsokat cseréljük le té-
lire, ha a hőmérséklet folyamatosan 7
Celsius-fok alatt van. A kampányban
részt vevő műszaki állomásokon ingye-
nes átvizsgálásra is volt lehetőség.

Nemcsak az időjárási, látási és útvi-
szonyok változhatnak meg, illetve nem
elég a járművek műszaki állapotának át-
vizsgálása, hiszen az ember érzékszer-
vei is változhatnak. A szakemberek
ezért felhívták a járművezetők figyelmét
a látásvizsgálat fontosságára is.

Nem elég látni,
látszani is kellA rendőrökből és közterület-fel-

ügyelőkből álló csapatok tehát min-
den pénteken és szombaton ellenőr-
zik a Belvárosban szórakozókat, az ut-
cákon, rakpartokon tartózkodókat.

Eredménye van, hiszen jóval keve-
sebb volt azóta a lakossági bejelentés. 

„Fokozott ellenőrzést rendeltünk el
ezeken a területeken a frekventált idő-
szakokban” – ezt már Váczi Attila
rendőr alezredes, a Győri Rendőrkapi-

tányság kapitányságvezetője mondta
el érdeklődésünkre. „Csökkentettük
azokat a problémákat, amelyek a han-
goskodásból, esetleg a közterületi
italfogyasztásból adódtak.”

A belvárosi ellenőrzések tehát az
ősz beálltával is folytatódnak, sőt
Radnóti Ákos arra is ígéretet tett, ha
szükséges, akkor más városrészekre
is kiterjesztik a fokozott hatósági je-
lenlétet.

Sok panasz érkezett, hogy fiatalok
hangoskodnak, randalíroznak 
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A temetkezési vállalkozásoknak
január óta kötelező részletes
számlát adniuk az általuk nyúj-
tott szolgáltatásról, amelyet a
temetőkre és a temetkezésre vo-
natkozó kormányrendelet ír elő.
Ez nagyban segítheti a temetést
megrendelőket abban, hogy va-
lós képet kaphassanak, mi
mennyibe került. A részleteket
dr. Ladocsy Géza, a Jószív Te-
metkezési Kft. vezetője és az Or-
szágos Temetkezési Egyesület
alelnöke segítette megérteni.

Az új számlázási rendszer tehát ez év ja-
nuárjában lépett életbe, és hozzávetőleg
450-500 temetkezési vállalkozást érint
országszerte. Ennek segítségével a te-
metést megrendelőknek lehetősége
van a temetkezési szolgáltatások és a
kellékek tételes összehasonlítására, így
a színvonal alapján választhatja ki a szá-
mára megfelelőt. Míg ez a rendelet nem
létezett, gyakran előfordult, hogy néhá-
nyan a tevékenység egyes részeit nem
jelenítették meg a számlán. Ezzel pedig
fennállt annak a lehetősége, hogy bizo-
nyos tételekkel csak részben számoltak
el, így szerezve piaci előnyt, s károsítva
meg az államot.

Semmi nem maradhat titokban
egy temetésnél

Hazánkban egy több tételből álló te-
metés összköltsége körülbelül 300
ezer forint. Ennek áfatartalma  mintegy
80 ezer forint, a fennmaradó összegből
biztosíthatók a kellékek, a temető hasz-
nálatának díja, a szolgáltatás. Nem árt
tudni, hogy vannak kötelező díjak is,
amelyeket a helyi, egyházi rendelet
vagy a temetőtulajdonos által megsza-
bott feltételek szerint kell megfizetni.
Tisztázzuk, hogy a temetési kellékek
árai között igencsak nagy különbségek
lehetnek, amelyeket csak egy részletes
számla tud feltárni, tehát ez is indokol-
ta az új rendszer bevezetését.

A temetés egy bizalmi ügy, nem
szabadna tabuként kezelni – mondta
dr. Ladocsy Géza, aki igazi szaktekin-
tély hivatásában. – Egy nemzet kultú -
ráját a bizalom és a halottaikkal való
bánásmód is befolyásolja. Elhiszem,
hogy az embereket összezavarja az or-
szágban működő mintegy 600 temet-
kezési vállalkozás és az is, hogy a sajtó
is nehezebben áll a téma mellé. Pedig
beszélni kell ezekről, ahogy a jogsza-
bályi változásokról is, mert nem csak
minket, vállalkozókat, hanem a hozzá-
tartozókat is érinti.

A kormányrendelet egyébként öt
pontban taglalja a témát: 1. az elteme-

tés határidejének módosítása, 2. a te-
metkezési szolgáltatás kiegészítése,
3. változás a holttest elszállításában
és a költségek viselésében, 4. a szoci-
ális temetés elhalasztása, 5. az anya-
könyvezéssel kapcsolatos változások.

Beszéljünk az eltemetés határide-
jéről, amelyet külön kell választani a
koporsós és a hamvasztásos temetés
esetén. Előbbinél fő szabály, hogy a
halottvizsgálati bizonyítvány kiállításá-
tól számított 96 órán belül, ha a holt-
test hűtése folyamatosan biztosított,
15 napon belül el kell temetni. Ettől el-
térni csak nagyon szigorú előírások
betartásával lehet. A hamvasztásos
temetés esetén pedig a következőt ír-
ja elő a rendelet: a hamvakat a ham-
vasztást követő 90 napon belül el kell
temetni, vagy az eltemetésre kötele-

zett részére azokat ki kell adni! Ha ez
elmarad, akkor a hamvak birtokosa
kezdeményezheti a közköltséges te-
metést, természetesen az eltemette-
tésre kötelezett költségére. 

Ami még leginkább érdekelheti a
közvéleményt, az a temetkezési szol-
gáltatások kiegészítése, amelyet szin-
tén a részletes számlán kell feltüntetni.
Szerepelnie kell rajta például a teme-
tésfelvétel díjának, az elhunyt végtisz-
tességére való előkészítéséhez tarto-
zó tételeknek csakúgy, mint a teme-
téshez szükséges kelléknek, különvá-
lasztva a koporsós és a hamvasztásos
temetés kellékeit. Természetesen az
egyéb temetéshez szükséges kellé-
kekről is be kell számolni a megrende-
lő felé, úgymint párna, a halotti lepel
vagy öltöztetés, csak hogy párat meg-
nevezzünk a teljesség igénye nélkül.

Az új rendelet azt is megszabja,
hogy a közvetített szolgáltatásokat is
rögzíteni kell a számlán, akkor is, ha az
általunk megbízott temetkezési vállal-
kozás más céggel is dolgoztat. Min-
dennek nyomának kell lennie, hogy a
megrendelő minden tekintetben pon-
tosan tájékoztatva legyen.

Az összes ponton végighaladni itt
hely hiányában lehetetlen, de a rende-
let részletesen, minden kérdést kielé-
gítően megnézhető a temetkezési vál-
lalkozásoknál.

Természetesen azt mi senkinek
nem szabhatjuk meg, milyen teme-
tést szeretne, de segíteni tudunk –
folytatta Ladocsy úr. – Ám azt sem árt
tisztázni, hogy amiket a megrendelő
szeretne, abból nem minden tartozik
szigorúan a temetkezéshez. Hogy ő
mennyi koszorút, csokrot, vagy milyen
sírkövet szeretne, neki kell eldönteni,
a pénztárcájához és az ízléséhez iga-
zítva. Persze azt sem árt figyelembe
venni, hogy az elhunytnak volt-e bár-
mely erre utaló végakarata – zárta dr.
Ladocsy Géza, majd megígérte, a té-
mát folytatni fogjuk. 

Dr. Ladocsy Géza szerint beszélni
kell a jogszabályi változásokról, 

mert azok nem csak a vállalkozókat,
hanem a hozzátartozókat is érintik
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Halottak napjára készül a vá-
ros. Miközben már a temetőket
készítik fel az ünnepekre, egy
újabb felújítás készült el a ná-
dorvárosi köztemetőben. Ezút-
tal Győr négy neves polgár-
mesterének díszsírhelyét res-
taurálták.

„2015 óta mintegy 150 millió forintot
fordítottunk a temető felújítására,
köztük a ravatalozó, a kerítés, a zöld-
területek rendbetételére” – fogalma-
zott Borkai Zsolt. A polgármester ki-
fejtette, ápoljuk múltunkat, így az el-
múlt időszakban is számos sír és em-
lékhely újult meg. Ezúttal négy jeles
polgármester síremléke következett,
Farkas Mátyás, Szauter Ferenc,
Zechmeister Károly és Wennes Jenő
nyughelye újult meg. Az évtizedek
során rákerült szennyeződést lézeres
technológiával távolították el, a sír-
helyeket vízüveggel impregnálták és
murvázták.

Radnóti Ákos alpolgármester ki -
emelte, ezt a munkát a jövőben is
folytatják, a későbbiekben újabb

Megújultak a polgármesteri sírok
díszsírhelyek következnek. A teme-
tők megszépítése is folyamatos, a
83-as főút mentén a nádorvárosi te-
mető kerítésének felújítása 350 mé-
teren történt meg, de a térkövezés,
a szemetesedények bővítése és a
közvilágítási kandeláberek cseréje is
fontos lépés volt, mint ahogy a régi
ravatalozó felújítása, vagy Hefter
László kaput formáló műalkotásá-
nak elhelyezése is a méltóságteljes
emlékezést segíti.

A magyar csapat először vett részt
1967-ben, Salzburgban, a X. Vidéki
Lovasok Európa-bajnokságán, és
mindjárt meg is nyerte a Nemzetek
Díja csapatversenyt. Megelőztük
Svájc, Ausztria, Hollandia, Belgium
Svéd-, Német- és Franciaország csa-
patát. A páratlan sikert elért lovasokra
csütörtökön emlékeztek Győrben. Az
ünnepség egyik helyszíne a Városhá-
za volt, ahol Borkai Zsolt polgármes-
ter gratulált a történelmi sikerhez.
Mint mondta, abban az időben magas
színvonalon állt a magyar lótenyész-
tés, és kitűnő lovasaink voltak. A pol-
gármester a csapat tagjainak emlék -
trófeákat adott át. A győztes magyar
csapat tagjai Juhász József és Édes,
Nagy Tamás és Csocsoszán, Prutkay
Zoltán és Galgóczy, valamint Bánki
László és Démon nevű lova voltak,
Koncz Gyula tartalékként szerepelt,
míg az edző az a Némethy Tamás volt,
akit a győri lovassport atyjának is tar-
tanak. Némethy Tamás a Szent István
út 12/a. épületben élt 1925-től halálá-
ig, 2007-ig, emlékét a ház falán tábla
is őrzi. A győztes csapat egy emlék -
trófeáját a Városháza második emeleti
vitrinjében helyezték el.

Ötven éve 
nyertek a lovasok

A Győr-Szol Zrt. már megkezdte
a temetők felkészítését a kegyele-
ti ünnepre, jelenleg is mintegy 40
munkatárs dolgozik ezen. A győri
köztemetők november 5-ig egy-
ségesen 7–20 óráig látogatható-
ak, a téli nyitvatartás november 6-
án lép életbe. Az arra jogosultak
október 28–november 1. között
7–11 óráig hajthatnak be a ná-
dorvárosi köztemető kapuin. A
nehezen közlekedőket ezeken a
napokon csendesen működő
elektromos kisbusz is segíti. Ok-
tóber 30-tól november 1-ig 10
óra és 16:20 között sírhelyügyin-
tézésre is van lehetőség. A várha-
tó nagy forgalom miatt fontos,
hogy legyünk türelmesek, figyel-
jünk egymásra, hiszen a temetők-
be mindenki emlékezni érkezik.
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Ahol a szakértelem és a szenvedély találkozik

Megérkeztek és nagy választékban kaphatók 
a 2017-es évjárat újborai

HIRDETÉS GAZDASÁG

szerző: koloszár tamás
fotó: illusztráció

Győr-Moson-Sopron megyében
az átlagos nettó fizetések 66
ezer forinttal haladják meg a
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében élők keresetét – derül ki
a Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) által közzétett, Nettó ke-
resetek Magyarországon 2017
első félévében című összeállí-
tásából.

200.363 forint – ennyi az átlagos net-
tó fizetés a megyében. Ennél többet
csak Budapesten keresnek az embe -
rek, a fővárosban 246.361 forint az át-
lagos nettó fizetés.

Minden más megye Győr-Moson-
Sopron után következik. Közvetlenül a
megyénket Komárom-Esztergom és
Fejér követi. Vagyis nem kétséges,
hogy az iparilag fejlett Nyugat-Dunán-
túl sokat profitál abból, hogy húzóága-
zat a járműipar, legyenek azok gyártók
vagy beszállítók.

Budapest után Gyôr-Moson-Sopronban
a legmagasabbak a fizetések

A lista közepén helyezkedik el Veszp-
rém, Csongrád és Bács-Kiskun megye,
az utolsó három helyen pedig Nógrád,
Békés és Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye osztozik, 148, 141 és 137 ezer
forintos nettó átlagfizetésekkel. 

Még nagyobbak a különbségek, ha
a szellemi foglalkozásúak fizetését vizs-
gáljuk. Győr-Moson-Sopron megye itt
is jól teljesít. Budapesten majdnem
dupla annyi a szellemi alkalmazott net-
tója, mint a fizikaiaké, 299,7 ezer forint.

A dobogón itt is Győr-Moson-Sopron
és Komárom-Esztergom szerepel, és az
utolsó itt is Szabolcs-Szatmár-Bereg
megye, de Zalában, Nógrádban és Bé-
késben sem sokkal jobb a helyzet.

Ha pedig a fizikai dolgozók fizeté-
sét nézzük, ebben Győr-Moson-Sop-
ron még Budapestet is megelőzi. A
Kis alföldön az úgynevezett kékgalléro-
sok havi nettó átlagkeresete az idei el-
ső félévben 167,3 ezer forint volt, mi-
közben a fővárosban 154.800 forintot
utaltak átlagosan a bankszámlákra. 

A fizikai foglalkozásúak esetében a
két nettó kereseti szélső értéket Győr-
Moson-Sopron (167,3 ezer forint) és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék (101
ezer forint) képviselték – olvasható a
KSH jelentésében. Országosan egy -
aránt 13 százalékkal emelkedtek a brut-
tó és az adókedvezmények nélkül számí-
tott nettó átlagkeresetek. Ez utóbbi nö-
vekedése térségenként 11 és 17 száza-
lék között szóródott. A keresetek Győr-
Moson-Sopron megyében nőttek a leg-
kisebb, Jász-Nagykun-Szolnok megyé-
ben pedig a legnagyobb mértékben.
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A vidék csendjére és nyugalmára vá-
gyik? Úgy szeretné mindezt megtalálni,
hogy Győrből mégsem kell elköltöznie?
Álma most valóra válhat Győr-Szabad-
hegyen, az Iker utcában, az Álmod-Lak
kilenclakásos társasházban. A város-
rész egyre népszerűbb az új otthont te-
remtők körében. Az építéskor több
szempontot is figyelembe vett a beru-
házó: legyen az épület modern, fiatalos
és kényelmes. Nézze meg és meglátja
ön is: tartotta magát saját elvárásaihoz.

Néhány szót ejtsünk a környezetről,
a társasház elhelyezkedéséről. Az Iker
utca Győr-Szabadhegy egyik csen-
des utcája. Mégis frekventált helyen
található, hiszen a közelben fut, a tu-
lajdonosok nyugalmát mégsem zavar-
va a 82-es számú főút. Innen a város-
központ is gyorsan és könnyen meg-
közelíthető. Bevásárlóközpontok,
egészségügyi ellátás, oktatási intéz-
mények, templomok is néhány perc
alatt elérhetőek. 

A telek ideális, szokatlanul nagy,
egybefüggő zöldfelületet nyújt a vá-
sárlóknak, ahol felnőttek és gyerekek
egyaránt elfoglalhatják magukat. A la-
kásokhoz tágas terasz és erkély is tar-
tozik, melyekre kilépve, azonnal a sza-
badban érezheti magát az ott élő. 

A vidék nyugalma Gyôr-Szabadhegyen

lógiának köszönhetően, alacsony. A la-
kások egyedi alaprajzúak, személyre sza-
bottak, 64–90 négyzetméteresek. A föld-
szintiekhez zárt kertkapcsolat is tartozik. 

Az épület alatt 11 gépkocsi befoga-
dására alkalmas mélygarázst alakítot-
tunk ki. Kerítésen belül pedig térköves
gépkocsibeállókat is építettünk. Vala-
mennyi lakáshoz tároló is választható. 

És van még valami, ami fontos le-
het lakásvásárláskor: az Iker utcai Ál-
mod-Lak lakásai hosszú távon is
érték álló ingatlanok. Azaz, befektetés-
nek is kiváló döntés. (x)

Németh Zoltán
www.almod-lak.hu
06-20/456-1685

Maga az épület modern kialakítású,
külső megjelenése vonzó és tetszetős,
magára vonja a tekintetet. Olyan ház,
melybe jó érzés hazamenni. Praktikus és

igényes anyagokat használtunk fel a kivi-
telezés során. Az infrastruktúra kiépített,
a fenntartási költség a legmagasabb
színvonalú építőanyagoknak és techno-

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 

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Szórakozva ismerhetjük meg
Győr nevezetességeit, történel-
mét, kultúráját és egyéb értékeit
egy új győri társasjáték segítsé-

gével. Az izgalmas, de egyben
oktató játékot dr. Bukovics
Ádám, a Széchenyi István Egye-
tem tanára fejlesztette ki. 

Társasjáték készült városunkról
A játék kitalálója elmondta, lo-

kálpatriótaként, a város iránti sze-
retete késztette arra, hogy ilyen
módon népszerűsítse Győrt. Elő-
ször egy útikönyvet írt, aztán a
társasjáték elkészítése mellett
döntött, amellyel játszva mutat-

hatja be értékeinket, tradícióin-
kat. A játék érdekessége, hogy
egy „Mini útikönyv” is tartozik
hozzá, amely a kártyákon lévő ne-

vezetességekről ad bővebb infor-
mációt, valamint mobiltelefon
vagy tablet segítségével, a QR
kódok használatával további ér-
dekességek, fényképek és vide-
ók érhetőek el az adott neveze-
tességről. A játék célja, hogy a
győrieket, a városunkba látogató
turistákat játszva ismertesse
meg Győrrel. 

Csobayné Pintér Éva idegen-
vezető elismerően szólt a játékról,
hangsúlyozta, ezentúl a turisták
már nem csak az élményt, ha-
nem kézzel fogható emlékeket is
hazavihetnek a játék által, és ott-
hon bemutathatják családjuk-
nak, barátaiknak Győrt. A társas-
játék angol nyelven is megjelent.

A Városszeretők Győr játék a
Látogatóközpontban vásárolha-
tó meg, vagy a saját honlapján
rendelhető. A fejlesztő kisiskolás
kortól ajánlja, 2–6 játékos játszhat-
ja. Jó hír azoknak, akik vásárlás
előtt kipróbálnák, megnéznék a já-
tékot, az adventi időszakban szom-
bat délutánonként a Baross úti Lá-
togatóközpontban megtehetik.
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Érdeklôdni: 06-20/269-3234, 06-20/966-1750  • gyor@orientik.hu • orientik.hu

Beruházó: Orientik Kft.

Várható átadás: 2017. IV. negyedév

csendes, zöldövezet

3 rétegû üvegezés

klíma- és redôny-elôkészítés

padlófûtés

CSOK igényelhetô!

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

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

A 2018-as energetikai követel-
ményeknek megfelelô kivitelezés.

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A Reformáció 500 és az I. világháború
száz évvel ezelőtti történéseinek kutatá-
sáról is beszámoltak a szakemberek
kedden, a XX. Győri és a VI. Kisalföldi le-
véltári napon az Esterházy-palotában.

Nagy érdeklődés mellett kezdődött
a konferencia, melyről Bana József, a
Győri Levéltár igazgatója elmondta, a
húsz évvel ezelőtti kezdeményezés célja,
hogy a levéltárosok bemutassák kutatá-
si eredményeiket. A rendezvény egye-
dülálló hazánkban, a megye összes le-
véltára képviselteti magát. Az igazgató
hangsúlyozta, a levéltári nap a tudo-
mány megismertetésére, elterjesztésé-
re hivatott, arra, hogy a levéltáros szak-
ma nagyobb elismertséget nyerjen.

Az érdeklődők ezúttal többek mel-
lett Horváth Józseftől megismerhették
Győr felekezeti viszonyait a 17–18. szá-
zadból, valamint Bana József a leg -
újabb felfedezéseket mutatta be, me-
lyet Szent László győri kultuszáról talált.
Többek mellett elmondta, a város az
1930-as években állami ünnepé szeret-
te volna nyilváníttatni Szent László nap-
ját, június 27-ét. Elsősorban azért,
hogy minél többen érkezzenek a város-
ba, vegyenek részt a körmeneten, ame-

HIRDETÉS KULTÚRA

A Viva la Musical! internetes portál ki-
hirdette a 2017-es Arany Kotta Díj
nyerteseit, s kiderült: a Győri Nemzeti
Színház Doktor Zsivágója lett a leg-
jobb új vidéki musicalprodukció.

A Viva la Musical! hatodik alkalommal
adja át az Arany Kotta Díjat, ezúttal a
2016/17-es évad legsikeresebb új fővá-
rosi és vidéki musicalbemutatóinak, illet-
ve a közönség és a szakmai zsűri által leg-
jobbnak ítélt színésznek és színésznőnek.
A szakmai zsűri tagjai Nádasi Veronika és
Posta Viktor színművészek, valamint Ga-
lambos Attila író, műfordító voltak.

A legjobb fővárosi musicalnek a
Centrál Színház My Fair Lady című pro-
dukcióját választották.

A Doktor Zsivágó lett
a legjobb vidéki
musical

Újabb adalékokra derült fény Szent László kultuszáról
lyen Szent László hermáját hordozzák
körbe. Azon a körmeneten, amely az
1763-as földrengés után bontakozott
ki Győrben. A körmenettel hálát adtak
azért, hogy csak kevesen hunytak el a
földrengés következtében, míg a kör-
nyező településeken jóval nagyobb volt
az emberáldozat. Végül is Szent István

kultusza „erősebbnek” bizonyult az ak-
kori vezetés szemében, így 1936-ban e
napot tették meg állami ünneppé.

További felfedezésként említette a
levéltár igazgatója, hogy a ’30-as évek
második felében a Király utcát Szent
László király utcává, a Múzeum-közt

Szent László-közzé nevezték át. Mivel a
változások pénzbe kerültek, egy ör-
mény kereskedő, Brenner Kajatán vál-
lalta magára a költségeket. Aztán a
rendszerváltáskor újból visszakapták
régi elnevezésüket az érintett utcák.  

A Győri Könyvszalon előtt bemutat-
ták az elmúlt egy év termését, a leg -

újabb könyveket, kiadványokat, például
az I. világháborúról szóló levéltári kutatá-
sokat, vagy A lövöldöző levélhordozó át-
dolgozott kiadását, de olyan történetek-
be is bepillantást nyerhettek a résztve-
vők, amelyek csak a győri könyvünnepre
jelennek meg nyomtatásban.
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval rendelkezô
IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai központjában, 
a megnövekedett feladatok, újabb projektek minôségi kiszolgálása
érdekében

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT és PÁLYAKEZDÔKET
keres TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM indításához
azonnali kezdéssel

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

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

tapasztalat

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

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

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

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

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

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Pátkai Tivadar Radnóti-díjas győri köl-
tő, író november elsején tölti be hetve-
nedik életévét. A kerek születésnap al-
kalmából a napokban a Műhely folyó-
irat ünnepi estet szervezett számára a
Zichy-palotában.

Az ünnepelttel Juhász Attila költő,
irodalomtanár beszélgetett, felelevenít-
ve életútját, emlékeit, munkásságát.

Pátkai Tivadar 1947-ben született
Sokorópátkán, egy bakonyaljai falu-
ban, ahol apja, Háklár Ernő borbély-
mester volt. A Pátkai felvett név, Kor-
mos István javaslatára keresztelkedett
át első verseskönyve, az Otthonról ha-
za 1979-es megjelenésekor. Tivadar
szívesen elevenítette fel gyermekko-
rát, az apja borbélyműhelyét, ami egy-
fajta falusi agóraként működött, ahol
a férfiak leginkább újságot olvastak,
kártyáztak, bort ittak és megbeszél-
ték, mi történt a faluban, a határban.
Ezekről a falusi emberekről mintázta
A kőrisfa árnyéka című prózaköteté-
nek alakjait, melynek dolgozik a foly-
tatásán. Hosszú ideig gyűjtötte az
anyagot Sokorópátkáról a levéltárban.

KULTÚRA HIRDETÉS

„Múzsám a határidô”
A novellafüzér hamarosan összeáll,
valós helyszíneken, valós emberekből
összegyúrt szereplőkkel, de nem szo-
ciográfia, hanem színtiszta szépiroda-
lom lesz – ígéri. Az est befejezéseként
fel is olvasott készülő könyvéből, nagy
derültséget keltve a hallgatóságban.

De térjünk vissza a kezdetekre:
Pátkai Győrben végezte el a Jedlik-
iskola közlekedésgépész szakát,
majd éveket töltött hajógépészként
a Dunán, ekkor szokott rá az olvasás-
ra, hiszen mint mondja, unalom ellen
az volt a legjobb orvosság a hosszú
hajóutakon.

Még fiatal fiúként lett irodalmi szín-
pados, majd többekkel együtt a '70-
es évek elején megalapították a Kas-
sák Lajos Művészeti Kollégiumot. Ez
a csoportosulás a Győrben élő képző-
művészek, irodalmárok szellemi mű-
helye volt, a kollégium ügyét Kormos
István is felkarolta. 

„45 éve irodalmi körökben csak
úgy emlegettek bennünket (Pátkai Ti-
vadar, Borbély János és Villányi Lász-
ló), hogy a győri szentháromság, vagy
a győri fiúk” – mesélte a költő. Majd
azzal folytatta: szerencsésnek tartja
magát, hogy atyai barátjának mond-

hatta Kormos Istvánt, akinek a segít-
ségével bekerült a kortárs irodalmi
vérkeringésbe. Büszke arra is, hogy
személyesen adhatta át verseit Weö-
res Sándornak.

Tréfásan jegyezte meg: az első író-
olvasó találkozója a győri szeszgyár ifi
klubjában volt, tengernyi tömény ital
között – ekkor gondolta úgy, nem is le-
het olyan rossz a költők sorsa. 

Később sok-sok műfajban kipró-
bálta magát, volt szabadúszó, újság -
író a Rába újságnál, a Nyugati Hírlap-
nál, volt a Műhely folyóirat szerkesztő-

je, népművelő és levéltáros is. Azt
mondja, mindegyik munkája hozzá-
tett az életéhez, de ma már nem gon-
dolja, hogy az irodalom, a művészet
képes megváltani a világot, csupán
szebbé teheti.

Arra a kérdésre, „mit csinál ma a
költő?”, azt a választ kaptuk, hogy ma-
napság glosszákat ír az Élet és Iroda-
lomnak, prózát folyóiratoknak, több-
nyire a fent említett novella-füzért.
„Ezért mondom, hogy manapság a
legfőbb múzsám a határidő” – zárta a
beszélgetést. 

Juhász Attilával idézte fel
Pátkai Tivadar az elmúlt évtizedeket
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Keresse a patikákban vagy a
www.drdezsi.hu webáruházban!

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

Máriatövis,
Rezveratrol,
Kolin,
Articsóka,
C-vitamin

MagneQ10
a szív és az izomzat védelmére

Q10, Magnézium,
E-vitamin, B6-vitamin

Natur Hepar Mix 
a máj védelmére

5 HATÓANYAG
egy tablettában

4 HATÓANYAG
egy tablettában

Koleszterincsökkentô statin tablettát
szedôknek kifejezetten ajánlott!

„Célszerv védelem felsôfokon!”

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

szerző: f. g.
fotó: marcali gábor

Az október 23-i megemlékezés a
Városházán kezdődött, ahol az
önkormányzat vezetői koszorút
helyeztek el Szigethy Attila em-
léktáblájánál, majd a Golgota-
emlékműnél folytatódott, Rad-
nóti Ákos alpolgármester ünne-
pi beszédével.

A politikus emlékeztetett, Győr is
megvívta a maga forradalmát, váro-
sunk fiai is hőssé váltak, és ezeken az
utcákon is keresztülgázoltak a lánctal-
pak, a győri bátor fiatalokat is a gép-
fegyverek ropogása hallgattatta el:
Máté Mária ápolónő 20 éves, Halász
Ödön csőszerelő-tanuló 17 éves, Sza-
bó Béla gyári munkás 27 éves volt.

A szónok beszélt arról is, hogy ok-
tóber 23-án az országot bejárta a sza-
badság szele, mely hitet, reményt
adott az embereknek. Olyan történel-
mi tett volt, ami bejárta a világ minden
szegletét, mindenki arról a kis magyar
népről beszélt, aki felemelte hangját
elnyomóival szemben. Aztán a hirte-
len kivirágzó szabadságot újra sárba
taposták, és a diktatúra véget vetett
az álmoknak, a forradalmat leverték,
majd kezdetét vette a terror, a megtor-
lás. 1956 és 1963 között háromszáz
embert kivégezek, több ezren börtön-
be kerültek, és kétszázezren elhagy-
ták az országot.

Az ’56-osok
ma is emlékeztetnek
a hazaszeretetre

Voltak bátor újságírók is, akik Győr-
ben kiállásukért, a legendás forradal-
mi napokban megjelenő Hazánk című
lap vezércikkéért három év börtönt
kaptak – emlékeztetett Radnóti Ákos.

Minden nehézség, minden történel-
mi pofon ellenére, szerencsés helyzet-
ben vagyunk, hazánk szabad és bizton-
ságos ország – mutatott rá. Mi győriek
különösen büszkék lehetünk, hiszen
ebben a városban minden korosztály

számára adott a lehetőség a boldogu-
lásra, hogy hosszú távon tervezzük
életünket. Ebben a városban nyugod-
tan tanulhatunk, dolgozhatunk, alapít-
hatunk családot, vehetjük igénybe a
szociális és egészségügyi szolgáltatá-
sokat, sportolhatunk, és részt vehe-
tünk a pezsgő kulturális életben –
hangsúlyozta az alpolgármester.

Figyelmeztetett: ma biztonságban
élhetünk, de nem szabad elfelejteni elő-
deinket, akik tegnap a szabadságért
küzdöttek és egzisztenciájukat, saját jö-
vőjüket, életüket áldozták miértünk.
Egyre kevesebben, de még ma is élnek
közöttünk olyan ’56-osok, akik maguk
is részt vettek hazánk életének alakítá-
sában, ők azok, akik ma is emlékeztet-
nek a hazaszeretetre, a helyes irányra.
Tudjuk, honnan jöttünk, és hogy merre
tartunk, olyan kilométerkövek vannak
mögöttünk, mint 1848., 1956., 1989.,
ezek a szabadsághoz vezető utat jelzik,
és erről az útról nem szeretnénk letérni
– emelte ki Radnóti Ákos.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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„Reformation 500” - ein Konzert des Győrer Philharmonieorchesters
am 28. Oktober um 19 Uhr im Richter-Saal (Aradi vtk. útja 16.) Auf dem
Programm stehen R. Strauss: Don Juan,  Sz. A. Kuszevickij: Kontrabass-
konzert in Fis-Moll, Mendelssohn-Bartholdy: V. Symphonie (D-Dur) “Re-
formation”. Es dirigiert: Berkes Kálmán, unter Mitwirkung von Budai Sán-
dor am Kontrabass.

Am 29. Oktober findet von 8–
13 Uhr das 44. Internationale
Numismatiker Treffen statt, dies
in der Veres Péter Fachmittel-
und Fachbildungsschule für Ag-
rarwirtschaft (Régi Veszprémi út
1-3.). Metall- und Papiergeld,
Auszeichnungen, Medaillen und
Plaketten, Abzeichen, alte Post-
karten, Stempel, Stiche, Aktien,
Telefonkarten und sonstige alte
Waren werden getauscht und
verkauft. Kostenlose Wertein -
schätzung, Fachberatung.

Halloween im Zoo – „Tödlicher Geburtstag” - wartet am 31. Oktober
mit verlängerten Öffnungszeiten und spannenden Andenken im Győrer
Tiergarten auf Sie! Die mutigeren Besucher können auf Zombies und wei -
teren schrecklichen Geschöpfen der Nacht treffen, so auch den Satan mit
seinen Hunden und den kopflosen Reiter. Ein Lasershow, eine Fahndung
und noch viele weitere Sehenswürdigkeiten und Ereignisse geben dem
Halloweenabend im Tiergarten Farbe.Nachtbaden am 03.

November um 21 Uhr
bis Mitternacht im Rába
Quelle Heil-Thermal-
und  Ereignisbad. Unter
Sternenhimmel berei-
ten sich die Teilnehmer
auf stimmungsvolles
Nachtbaden vor.

Die Band „Esti Egyen-
leg” erwartet zu ihrem
Konzert am 27. Oktober
um 20 Uhr ihr Publikum
im Bridge Klub für Studie -
rende und Lehrkräfte (Ká-
lóczy tér 6.). Es werden
solche Schlager ertönen
wie beispielsweise von
Pink Floyd, Robbie Willi-
ams, Depeche Mode, Di-
re Straits, Bryan Adams,
Moby, Gloria Gaynor,
AC/DC, Kool & The
Gang, Duran Duran und
Pink.



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!
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Sófalvi néptánctanítást szervez ok-
tóber 28-án, szombaton egész nap
és vasárnap délelőtt a „Pajta", Ped-
ró pékség (Vágóhíd u. 2.). A tánco-
kat az erdélyi László Zsolt és felesé-
ge, Ildikó tanítja, szombat este tánc -
ház lesz Németh Diniékkel. Jelent-
kezés: 06-30/539-6465.

A 44. NEMZETKÖZI ÉREM-
GYŰJTŐ TALÁLKOZÓT ren-
dezik október 29-én, vasárnap 8-
tól 13 óráig, a Veres Péter Mező-
gazdasági Szakközép- és Szak-
képző Iskolában (Régi Veszprémi
út 1–3.). Fém- és papírpénzek, ki-
tüntetések, érmék és plakettek,
jelvények, régi képeslapok, bélye-
gek, metszetek, részvények, tele-
fonkártyák, egyéb régiségek cse-
réjére, adásvételére nyílik lehető-
ség. Díjtalan árbecslés, szak -
tanács adás is igénybe vehető.

A Magyarország madártávlatból című so-
rozat Közép-Dunántúlt bemutató epizódját te-
kinthetik meg a Dr. Kovács Pál Megyei Könyv-
tár és Közösségi Tér Központi Könyvtárának
klubhelyiségében (Herman Ottó u. 22.) novem-
ber 2-án 17 órakor. Az ismeretterjesztő filmet
az OzoneTv drónnal forgatta. 

„HALLOD-E, PENDÍTSD AZ
LANTOT!” – a fejedelmi udva-
rok lantosaitól a bécsi szalonok
világáig címmel Farkas Árpád ze-
nepedagógus lesz a Hangrafor-
gó Klub következő vendége no-
vember 3-án 17 órától, a Dr. Ko-
vács Pál Megyei Könyvtár és Kö-
zösségi Tér klubhelyiségében
(Herman O. u. 22.).  

Reformáció 500 címmel ad hangversenyt a Győri Fil-
harmonikus Zenekar október 28-án 19 órától, a Richter
Teremben (Aradi vértanúk útja 16.). Műsoron Strauss:
Don Juan, Kuszevickij: fisz-moll nagybőgőverseny, Men-
delssohn-Bartholdy: V. (D-dúr) „Reformáció” szimfónia.
Vezényel Berkes Kálmán, közreműködik Budai Sándor
nagybőgőn.

100 Tükör – Fülöp Péter fotográ-
fus új könyvének bemutatójára
várják az érdeklődőket október
28-án 17 órakor, a Csillag Presz-
szóba (Csillag-köz). Közreműkö-
dik Dallos István fotóművész és
Fülöp Péter fotográfus, a helyszí-
nen megtekinthető a szerző
„Graffiti Party” című kiállítása is.

OKTÓBER 28-ÁN, szombaton
15 órakor indul játékos kalandtú-
ra, interaktív városnézés gyere-
keknek Győr Belvárosában. Talál-
kozó: 14.50-kor a FILO-Pontban
(Kálóczy tér 15.).

Halloween party lesz a gyermekkönyvtárban (Herman O. u. 22.) október
30-án 10 órakor, ahol az érdeklődők flitteres baglyot készíthetnek.

AZ IMPORT IMPRÓ TÁRSULAT a Slam Poetry Győr két fenegyereké-
vel, Bárány Bencével és Galló Bencével kiegészülve, hozza a szövegeket,
jeleneteket, monológokat, amit ők csak szövegelési zavarként emlegetnek.
Az érdeklődőket október 29-én 18 órakor várják a Rómer Házban. 

Őszi szüneti játszóházba várják a
gyerekeket a Generációk Házá-
ban (Aradi vértanúk útja 23.). A
kézműves foglalkozások október
30-án, 31-én, november 1-jén és
2-án, 10 órakor kezdődnek.   
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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
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A HB Trockenbau Kft. az osztrák Kaefer támogatásával
lehetôséget kínál Önnek a gipszkartonszerelô szakma elsajátítására.

A tanfolyam elvégzése után azonnali munkalehetôség 
Ausztriában vagy Magyarországon.

Biztos munkahely, kiemelkedô bérezés.

 INGYENES
gipszkartonszerelô tanfolyam indul
Gyôrben azonnali munkakezdéssel.

Jelentkezzen most! +36-70/245-6744

szerzô: földvári gabriella
fotó: régi gyôr fb

Kíváncsi rá, miért nem Széche-
nyiről nevezték el Újváros főutcá-
ját, vagy hogy miért volt szinte
mindegyik iparosnak, kereske-
dőnek italmérési engedélye is? 

A város településrészeit bemutató
sorozatot indított a Kisfaludy Károly
Könyvtár, ahol az első két előadás
Újváros múltját elevenítette fel. Di-
mény Gábor építész Újváros létrejöt-

téről, önépüléséről és arról beszélt,
milyen események befolyásolták a
történetét. 

Dimény Gábor kedvenc meséje
szerint, a mai napig nem tisztázott, mi-
ért Kossuth Lajosról nevezték el Újvá-
ros főutcáját, hiszen az államférfi csak
keresztülhajtott a városon Buda és
Bécs közötti utazásai során. Azonkí-
vül, hogy egy győri patikuslányt vett
feleségül, más történelmi cselekedet

Mesék Újvárosból
nem köti a településhez. Az építész
szerint, az lett volna a helyénvaló, ha
Széchenyi Istvánról nevezik el a főutat,
ugyanis a „legnagyobb magyar” Győr-
ben lett katonatiszt 17 és fél évesen,
részt vett Újváros erődépítésében, irá-
nyította a sáncépítéseket. Családjá-
nak Győrben palotája volt, ő mégis az
Aranybárány fogadóban lakott, a kato-
nahelyén. Élete utolsó magyarországi
éjszakáját is ott töltötte. Amikor 1848.
szeptember 4-én lemondott a minisz-
terségről, orvosa, Balogh Pál kíséreté-
ben a Bécs közelében fekvő Döblingi

szanatóriumba utazott, és útközben
az Aranybárányban szálltak meg, itt
vett búcsút hazájától. A kezdet és vég
csodálatos találkozása ez, a történet-
nek azonban semmiféle emléke nincs
Újvárosban – hangsúlyozta az előadó.

Dimény Gábornak kedvenc épüle-
te is van Újvárosban, vagyis olyan,
amely nincs is. Ez pedig a Zichy-ká-
polna, melyet 1695-ben Zichy István
gróf építtetett, ahol a Zichy-család te-

metkezési helye volt, és ez egyben va-
lószínűleg Újváros legelső temploma
is. Az építész elárulta, az altemplom a
Róth Ede utcában, ferdén keresztben
található a föld alatt, úgy, hogy az ap-
szisa belelóg a zsinagóga udvarába.

Perger Gyula néprajzkutató a 18–
20. századi polgári életről mesélt, a
kocsmák, fogadók és szállodák tükré-
ben. Perger Gyula kutatásai során fel-
fedezte, hogy a lakosság és a házak
arányában, hihetetlenül sok volt az
italmérés Újvárosban. Vajon miért? A
néprajzkutató elárulta, ekkor még
nem volt vezetékes víz, a Dunából
hordták a vízhordók jó pénzért az élte-
tő nedűt, így a borivás a mindennapi
élet része volt. A mesteremberek
ezért italmérési jogot is szereztek,
hogy a szakmájuk mellett ebből is
fenntartsák magukat. Később aztán
voltak olyan szakmák, amelyek a bor-
kimérések miatt haltak ki, mert a mes-
terek abból jobban megéltek, mint sa-
ját szakmájukból. A könnyű asztali bo-
rokat a közeli Sokoróaljáról, Nyúlról,
Ravazdról, Újbarátról hozták, ahol a
kettős birtokos rendszernek köszön-
hetően, a városi polgár megtarthatta

a szőlőbirtokait is. Így volt elegendő
bor Újváros kiszolgálására.  

Másik érdekesség Újvárosból,
amit Perger Gyula az iratokból kiderí-
tett, hogy a fazekasok nem a Fazekas
utcában, hanem a régi Rác utcában
tevékenykedtek, és ezekből a mester-
emberekből lettek később a híres új-
városi kályhások, a míves kályhás
mesterek. Többek között innen vitték
az egri líceumba is a kályhákat. Saj-
nos a 20. század közepére ez a mes-
terség is megszűnt a városrészben. 

Az előadásokat rendszerint a Régi
Győr fotóarchívumából válogatott il-
lusztrációkkal színesítik. A Kossuth ut-
cán szinte minden házról van emlék, mi-
nél régebbi egy fotó, annál izgalmasabb
– tájékoztatott Kozma Endre, aki tíz éve
gyűjti az emlékeket, mára már több mint
16 ezer fotót dolgozott fel és tett közzé a
Facebook-oldalán. Egy padlásról példá-
ul nemrégiben több ezer, Győrt ábrázoló
színes diakép és papírkép került elő, van-
nak olyan fotók is, amiről nem tudni, hol
készült, ilyenkor Kozma Endre megkér-
dezi követőit, hátha valaki felismeri az
épületet, a helyszínt, így tárul elénk Újvá-
ros múltja is a képeken.



Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

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

gazfroccs.hu

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net
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Adásunkban az Audi járműfej-
lesztő részlegétől egészen a szántó-
földig mindent bejárunk. A négyka-
rikás márka győri fejlesztőközpont-
jában, egy Magyarországon egyedül -
álló járatópadon, a vállalat szakértői
teljes járműveket vizsgálnak az ener-
giamenedzsment, szilárdságtan és
akusztika szempontjából. A teszte-
léshez egy szimulált úton a járműve-
ket akár az óránkénti 280 kilométe-
res sebességre is fel tudják gyorsíta-
ni anélkül, hogy azok egy métert
megtennének.

Legfrissebb tesztalanyunk, a
Ford Ranger pick-up, épített úton
kulturált viselkedésével, az úttalan
utakon pedig keménységével bizo-
nyított. Egy 5,3 méteres autó, ami
nem kerül zavarba az autópályán és
a vízparti árterek laza talaján sem.
Ám még ez a luxus offroader sem ér-
hetett fel a földeket meghódító trak-
torok nagyságához. Volt szeren-
csénk kipróbálni a múlt és a jelen
behemótjait. A teljesítményük lehet
csak 80 lóerő vagy éppen 360. Az
egyikhez nélkülözhetetlen a tapasz-
talt szem, hogy kövesse a sort, míg
a másikat műholdas vezérlés tartja
egyenesben. Viszont közös bennük,
hogy nélkülük nem kerülhetne ke-
nyér az asztalunkra.

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

A Gázfröccs adását keressék  a Győr+ Televízió műsorán,
valamint a tévé internetes oldalán.
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In unserer Sendung haben wir alles er-
kundet: von der Entwicklungsabteilung
bei Audi bis hin zum Acker. Im Entwick-
lungszentrum der Marke mit den vier Rin-
gen untersuchen die Experten des Unter-
nehmens auf einer in Ungarn einzigarti-
gen Laufstrecke ganze Fahrzeuge unter
den Aspekten Energiemanagement, Fes-
tigkeit und Akkustik. So ist das Fahrzeug
für Testzwecke auf simulierter Strasse in
der Lage auch bis zu 280 km/h zu besch-
leunigen ohne einen Meter zurücklegen zu
müssen. Unser neuestes Testobjekt, ein
Ford Ranger Pick-Up hat sich auf der ge-
bauter Strasse mit angenehmem Verhal-
ten, auf wegloser Strecke hingegen mit
Härte bewiesen. Ein 5,3 Meter langer Wa-
gen, der sich sowohl auf der Autobahn, als
auch bei Durchkreuzungen im seichten
Grund von Wasserufern nicht stören liess.
Ah und dann durfte dieser Luxus-Offroa-
der noch nicht einmal die Höhe des äcke-
rerobernden Traktors erreichen. Wir hat-
ten das Glück eines dieser vergangenen
und eines der aktuellen Saurier auszupro-
bieren. Ihre Leistung darf höchstens 80
PS oder gerade 360 PS betragen. Für den
einen ist auch keine Erfahrung notwendig
ihn in der Spur zu halten, wohingegen der
andere satellitengesteuert gerade gehal-
ten wird. Gemeinsam haben sie jedoch
beide, dass ohne sie kein Brot auf unsere
Tische kommen würde.

A fejlesztéstol
a földekig

Von der Entwicklung
bis zum Acker

´́
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Teszt: Ford Ranger 3.2 Limited

Amerika nem álom

szöveg és képek: nagy viktor

Divatterepjáró vagy munkagép?
Utazóautó vagy offroader? A Ford
Ranger mindegyik kategóriában in-
dulhatna, mert egyszerre elegáns a
lemezruhája és tökéletesre hangolt
a lemezek alatti technika.

A Ford mindig is törődött a dolgos
hétköznapokban jól használható au-
tók fejlesztésével. Az Egyesült Álla-
mokban a pick-up szegmens erősen
összefolyik a „truck”, azaz teherautók
fogalmával. Ott nagyon sokan hasz-

nálnak platós, de kellően tágas és ké-
nyelmes utastérrel rendelkező jármű-
vet. És miután, többek között a Ran-
ger révén, a '90-es évek végétől Euró-
pába is betörtek a kisebb méretű pél-
dányok, egyre népszerűbbek. A Ford-
ból a tesztünkben szereplő dupla ka-

binos, ötszemélyes verzió már-már lu-
xusautónak is beillik, de egy-két lénye-
ges ponton „teherautó”: alaphelyzet-
ben nyitott platóval rendelkezik; tete-
mes, akár 1,2 tonnás a teherbírása; és
3,5 tonnás vontatmányt is húzhat.

A Ford vonzó mindenese az együtt
töltött napok során ennél sokkal többet
elárult önmagáról. Külsőre hozza az el-
várt brutális kiállást, ugyanakkor ele-
gáns részletekkel, a Limited felszerelt-
ség króm díszítéseivel esküvői kocsinak
sem lenne rossz. De az
örökké tartó igent
csak azután mondaná

ki az ember, miután a magas kabinba
fellépve, megérkezik a minden luxust
felvonultató utastérbe. Óriási a hely, a
bőrülések közül a vezető oldali elektro-
mos állítású. A műszeregység egy része
LCD képernyő, ami a fordulatszámmé-
rőtől a menetadatokig bármit megjele-

níthet. A középkonzolon 8 colos, nagy
felbontású kijelző fogad, alatta digitális,
kétzónás klíma és hatsebességes auto-
mata váltó. Amiben eltér egy középka-
tegóriás limuzintól, az a hajtásmód-vá-
lasztó forgókapcsoló. Az alapesetben
hátsókerék-hajtást (2H) itt négy kerékre
válthatjuk (4H), illetve a teljes differenci-
álzár funkciót is itt kapcsolhatjuk (4L).

Az óriási motorháztető alá egy öt-
hengeres, 3,2 literes dízelmotort szerel-
tek. A 200 lóerős erőforrás 470 Nm

nyomtéka már 1500-as fordulattól szin-
te teljes egészében rendelkezésre áll.
Mit jelent ez a gyakorlatban? Egy pad-
lógázas gyorsításnál először felhördül
a behemót, majd elkezdi kapkodni a lá-
bát, és hiába a 2,2 tonnás üres tömeg,
megindul, mint egy villanymozdony.
Egy-kettőre elérjük vele az utazótem-
pót, ami simán az autópálya-sebesség
– tehát még 130-nál is kellően csendes,
pihentető az utastér zajszintje. A váltó
mindig simán kapcsol, és ha kell, gyor-
san. Kézzel is beavatkozhatunk a foko-
zatválasztásba, de ez nem szükséges,
inkább hagyjuk az elektronikát dolgoz-
ni. A futómű sem esetlen, pedig hátul
merevtengely-laprugó párost használ-

tak. Elég kényelmes, és kanyarban sem
dől vészesen a magas karosszéria. A
szabad hasmagasság közel 23 cm, míg
a gázlómélység 80 cm! Ez azt jelenti,
hogy egy patakon is áthajthatunk egy
széria Rangerrel.

A Ranger tulajdonosaként nem csak
a töltésről szemlélhetjük a Dunát, nyu-
godtan nekivághatunk az ártér meghó-
dításának. Az alvázas felépítésű, ke-
mény terepre termett mechanika csak
egy esetben hagyhat cserben minket,
ha sárban nyári gumival vágunk neki a
kalandnak. Egyébként a teljesen zárha-
tó hajtás még a leglazább talajszerke-
zetet vagy havat is legyőzi. Mindezt a
sofőr és utasai szempontjából teljes
nyugalomban teszi, hiszen lejtmenetve-
zérlő, borulásgátló és terepezésre han-
golt kipörgésgátló is van a kocsiban.
Ha pedig épített úton hajtunk, ESP,
vészfékasszisztens, utánfutó-stabilizá-
tor, aktív sebességtartó, sávelhagyásra
figyelmeztető és táblafelismerő rend-
szer is elérhető. 

A majdnem 5,4 méteres terepes áfá-
ja visszaigényelhető. Ez azért lehetsé-
ges, mert 1549x1560mm alapterületű,
511 mm oldalfal-magasságú rakodóte-
re elsősorban nem bőröndöknek, ha-
nem motoros fűkaszának, zsákmányál-
latnak vagy tűzifának lett kialakítva.
Ezért az induló nettó ára is kedvező: a
130 lóerős, dupla kabinos, 2,2 literes dí-
zel (XL felszereltség) alig 6,5 millió fo-
rint. A tesztautóhoz hasonló, minden-
nel felszerelt Limited vagy a csúcs
WildTrack változat listaáron 8,535 millió
forint felett indul. Így viszont nem „csak”
egy munkagépet, hanem egyben egy
utazóautót is kapunk. És az ára ellenére
ezt nem félteném egy offroad túrán,
mert a Ranger nem divatterepjáró. 

Még 130-nál is
kellôen csendes, 
pihentetô az utastér 
zajszintje
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Új rexton

A SsangYong Rexton már a negyedik generációjánál tart. A nagymé-
retű, de elérhető áru terepjáró mindig arról volt híres, hogy ugyan egyre
tetszetősebb lett, mégis megtartotta terepjáró képességét. Sok alkat-
részét – ahogy korábban is – a Mercedestől kapja, így egy 187 lóerős,
2,2 literes dízelmotort és a manuális helyett választható 7-sebességes
automata váltót. 4850 mm hossza lehetővé tette, hogy opciósan az öt
mellé további két ülést rendeljünk, így a hétszemélyes családi kocsik
között is labdába rúg a modell. A luxust 9,2 colos érintőképernyős mul-
timédia rendszer, fűthető-hűthető vezetőülés, 360 fokos kamera, au-
tomata vészfékező, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, sávváltás-,
fényszóróasszisztens, ütközésfigyelmeztetés, holttérfigyelő, hátsó ke-
resztforgalom-figyelmeztető, táblafelismerő rendszer, motoros cso-
magtérajtó növeli. Tehát a lista hosszú. Ennek ellenére a hátsókerék-
hajtású modellek ára 8 millió forint körül indul majd, és egy fullos össz-
kerekes is 11 millió alatti áron lesz rendelhető.

Polestar 1
A Volvo a Polestar tuningműhelyt
önálló márkává tette. A siker ugyan
kérdéses, de az első modell bemu-
tatásával szinte minden autószerető
fantáziája beindul. Egy korábbi Vol-
vo kupé tanulmány szériaéretté té-
telével született ez a sportautó. Per-
sze a Volvós formajegyek egyértel-
műek, és a technika is ismerős, de
mindenre rátettek egy lapáttal. A
sziluett harmonikus, és a lemezek
domborításai elegánsak, az össz-

kép kívánatos. A kétajtós hajtásáról
2 literes turbómotor és két darab vil-
lanymotor gondoskodik. Utóbbiak a
hátsó kerekeket hajtják, és a rend-
szerteljesítményt 600 lóerősnek
ígérik. Mivel az elektromos hatótá-
vot 150 kilométeresre tervezték,
ezért nagyméretű lítium akkumulá-
torral szerelik fel a kocsit, a tömege
jelentős lesz. Viszont a kellő teljesít-
mény és a villamos motorok nyoma-
téka garantálja a korrekt menettelje-
sítményeket. Az értékesítés sem ha-
gyományos modellben történik
majd, gyakorlatilag csak bérelni le-
het az első Polestart.

audi óriáskupé
Az Audi az új A8-as bemutatásával
az autóipar új mérföldkövét helyezte
ki. Azonban egy klasszikus nagy li-
muzin helyett sokaknak egy spor -
tosabb, extravagáns verzió kelti fel
igazán az érdeklődését. Az ő kedvü-
kért érkezik tehát az új A7. A látszó-
lag „csak” frissített modell vadonat -
új, és ha jobban megnézzük, a ka-
rakterén kívül mindene változott. Rö-
videbbek a túlnyúlásai, keskenyeb-
bek az oldalablakai és laposabb a
tetővonala. Ettől kompaktabbnak
hat az amúgy méretes ötajtós. A fa-
ron összefutó keskeny lámpák to-

vább finomítják a látványt. Technika-
ilag mindent megkap az A7, amit a
nagytestvére, kivéve a gazdag mo-
torválasztékot. Jövőre egy 3 literes,
biturbó benzinmotorral indul majd a
piacra vitel. A 340 lóerős, belső égé-
sű erőforrás mellé egy 48 voltos,
„enyhe” (mild) hibrid rendszert is ad-
nak, így kis sebességnél, vagy 55 és
160 km/h között állandó tempónál,
akár önmagában a villanyhajtás is
mozgásban tartja a kocsit. A gyor-
sulás százra csupán 5,3 mp, és a fo-
gyasztás is alig 7 literes, az ígéretek
szerint.
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Eredeti japán
A Mazda legújabb tanulmányautója, a
Vivion Coupe folytatja az RX Concept -
tel megkezdett új formai utat. A Maz-
da 6 előfutárának tekinthető koncep-
ció teljesen új formanyelvet követ. Az
élek helyett csak ívekből építkezik
minden lemezfelület. Maeda Ikuo ve-
zető formatervező szerint ez az irány-
vonal visszanyúlik a japán gyökerek-
hez. A minimalizmusra alapozott, ke-
vés vonallal sokat elmondó dizájn volt
az, ahonnan a szigetország művésze-
te elindult, csak a felgyorsult, nyüzsgő
világunk rossz irányba terelte – mond-
ta el Maeda. A látszólag dísztelen ka-
rosszéria érdekes, konvex és konkáv
hajlításokkal válik élettel telivé. Belül
folytatódik a letisztult formavilág, és
ízléses megoldások sora látható. Egy-
szerű, de funkcionális műszeregység
van a sofőr előtt, minden más a háttér-
ben marad. Középkonzol szinte nincs
is, annyira észrevétlenül beível a pult
alá. Kevés fa, igényes bőrfelületek, lát-
hatatlan kezelőszervek és kijelzők jel-
lemzik. Itt csak a kormány és a váltó-
gomb a fontos.

A Mazda Kai a kompakt, ferde hátú
vonalat képviseli. A Mazda 3 szellemi
utódját láthatjuk a metálpiros autó-
ban. Az élek itt is ívekké változtak, a vi-
szonylag nagy felületek mégsem unal-
masak, mert a negatív és pozitív hajlí-
tások mozgalmas képet adnak. A ku-
pészerű tető és az óriási pajzs az orrán

Retró daihatsu
A Toyotához tartozó Daihatsu már ki-
vonult Európából, de őshazájában, a
szigetországban nagyon népszerű a
mikroautók között. Most egy '60-as
évekből származó legendát élesztet-
tek fel, mely a Compagno névre hall-
gat. Érdekes, hogy a kicsi autó ará -
nyai, mennyire eltaláltak, persze azzal
a korlátozással, hogy elöl ketten ren-
desen, hátul viszont csak behúzott
nyakkal férnek el. A kupészerű tetővo-

nal, az extra él az övvonalban és a jel-
legzetes hűtőmaszk egyben elegáns
és modern, mégis klasszikus megje-
lenést kölcsönöz a kocsinak. A hajtás-
ról ezres háromhengeres turbómotor
gondoskodik. A tanulmány belseje is
extravagáns, és minden földi jóval fel-
szerelt. Annak ellenére, hogy „csak”
koncepcióautónak tűnik, egy év múl-
va gyártásba kerülhet az apró masina
– de csak Japánban.

A világ egyik legnagyobb fogyasztóvédelemmel foglalkozó cége, a
Consumer Reports nyilvánosságra hozta legújabb tanulmányát. A
legmegbízhatóbb autókat egy több mint 600 ezer autót vizsgáló
statisztika alapján választották ki. A legmegbízhatóbbak: 1. Kia Ni-
ro, 2. Toyota GT86/Subaru BRZ, 3. Lexus ES. Az első tízben csak
egy európai modell van, mégpedig az Audi Q3, mely a negyedik. A
legkevésbé megbízhatóak pedig a Chevrolet Camaro, Jaguar F-Pa-
ce és Mercedes GLC.

A legmegbízhatóbbak

egyértelműen beazonosíthatóvá te-
szik az autót. A műszerfal semmivel
nem hasonlítható hangulata üde szín-
folt a technologizált szériaautókéhoz

képest. Pedig itt is van bőven kijelző,
csak besüllyesztve a vízszintes töré-
sek közé. Ha ezeknek a formai bravú-
roknak csak a fele visszaköszönne a

következő generációs Mazdákon, azt
hiszem, töretlen népszerűséggel lép-
hetne át a japán gyártó a Kodó-nyelv
utáni érába.
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HIRDETÉS AUDI

szerző: koloszár tamás
fotó: audi

A legutóbbi olimpián 7. helyezést
szerzett, legismertebb magyar
síelő Miklós Edit Győrben, az Audi
Hungaria szélcsatornájában
tesztelt szerdán. A sportos márka
találkozik egy kiváló sportolóval
– köszöntötte Czechmeister Mó-
nika kommunikációs vezető a tör-
ténelmi pillanaton részt vevő, né-
pes újságírócsapatot.

Ez az Audi Hungaria Viharsarka – tud-
tuk meg a helyszínen, a 2014 augusztu-
sa óta működő szélcsatornában. A két-
szintes, 250 négyzetméteres épületben
a Győrben gyártott Audi modelleket
tesztelik és különféle aeroakusztikus
vizsgálatot végeznek az autókon. Egy
háromtonnás ventilátor maximálisan
160 km/órás szelet képes produkálni,
ami már orkánerejűnek felel meg.

Miklós Edit beöltözése után követ-
kezett a teszt. A sportoló előtte el-
mondta, a síelő számára kulcsfontos-
ságú, hogy a legnagyobb sebességet
érhesse el a legkisebb légellenállás-
sal. Ennek szimulációjára tökéletesen
alkalmas az Audi szélcsatornája.

Miklós Edit az Audi Hungaria szélcsatornájában tesztelt
Ötven kilométer/órás sebességig

az újságírók is jelen lehettek a teszten.
Bár odakinn szélcsendes volt az idő, a
csatornában rendesen fújt a szél, né-
hány perc után az ötven kilométeres
szél is kellemetlennek tűnt. A sportoló
hátára és sisakjára kék szalagokat he-
lyeztek, ezek mozgásából vagy éppen
nyugalmi helyzetéből szabad szem-
mel is látszott, mikor a legideálisabb
a légellenállás. A tesztet persze nem
bízták a szabad szemekre, szenzorok
mérték a légellenállást és monitoro-
kon is megjelenítették az adatokat.

Biztonsági okokból ötven kilométe-
res szél felett az újságírók elhagyták a
szélcsatornát és egy külső teremből té-
vén nézhették, amíg a ventilátor 120
km/órás szelet állít elő. Miklós Edit de-
rekasan állta a próbát, közben folyama-
tosan változtatta testhelyzetét, a botok
és a kezei állását, a monitoron pedig fo-
lyamatosan látta, mi az a pozíció,
amelyben a legkisebb a légellenállás.

Közben megtudhattuk azt is, új sí-
ruhában a legkisebb a légellenállás,
így a profi versenyzők minden alka-
lommal vadonatúj ruhában verse-
nyeznek, az ezredmásodpercekért
folytatott küzdelemben minden
apróság számít.

Amíg a sportoló tesztelt, Feszty
Dániel, az Audi menedzsere, a Szé-
chenyi István Egyetem járműfejleszté-
si tanszékének vezetője elemezte a
média számára az adatokat. A kivetí-

tőn jól látszott, hogy 29-30 newtonnál
volt az ideális testhelyzet.

Képes voltam arra, hogy memori-
záljam, mikor volt a legkisebb légel-
lenállás, s ezt a versenyen is kamatoz-
tassam – nyilatkozta a teszt után Mik-
lós Edit, aki az Audiban járva, a teszt-

vezetést sem úszhatta meg, egy 400
lóerős TT RS autóval járta be a teszt-
pályát, ami elmondása szerint leg-
alább akkora élményt jelentett számá-
ra, mint a szélcsatorna.

Büszkék vagyunk arra a győri Audi-
nál, hogy hozzá tudunk járulni Edit
sportsikereihez, a vállalat a jövőben is
szívesen helyet ad magyar tehetségek-
nek arra, hogy a szélcsatornát használ-
hassák – fogalmazott a rendezvény vé-
gén Czechmeister Mónika.
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ÉRTÉKET TEREMTÜNK! ÉRTÉKET KÖZVETÍTÜNK!

Gyôr családi házas övezeté-
ben, Gyôrszentiván csendes ut-
cájában, 1000 nm-es saroktel-
ken felépülô, kétszintes, nappali
+ 4 szobás ikerház 2018. nyári,
fûtéskész átadással, elôfoglalási
akcióban leköthetô. 

Gyôrújbaráton, csendes
zsák utcában, 650 nm-es, pa-
norámás telken 100 nm-es,
nappali + 3 szobás ikerház
2018. tavaszi fûtéskész át-
adással leköthetô.

Révfalu csendes zsákutcájá-
ban, a Belvárostól pár percre,
igényesen kivitelezett és nagy-
részt bútorozott társasházi lakás,
saját gépkocsibeállóval, padlás-
térrel, 9 nm-es erkéllyel, eladó.

Öttevényen, 100 nm-es sor-
házi lakások beállóval, leköt-
hetôk. 

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

Ár: 34.800.000 Ft. 
+36-30/267-1143

Ár: 24.990.000 Ft.
+36-30/267-1143

Ár: 24.900.000 Ft.
+36-30/267-1143

Ár: 22.700.000 Ft.
+36-30/267-1143

Ár: 25.500.000 Ft.
+36-30/267-1143

Nádorváros kedvelt utcájá-
ban, 3. emeleti, nappali + 2
szobás lakás, udvari kocsibe-
állóval  eladó.

Hangulatos, napfényes, 40
nm-es lakás, pár percre a vá-
rostól eladó!

Fiatalos, igényes, gépesített,
44 nm lakás eladó. IRÁNYÁR! 

Pacsirta lakóparkban 36 nm-
es garzonlakás, KÜLÖN háló-
szobával eladó.

75 nm-es, nappali + 3 hálószo-
bás, magas mûszaki tartalom-
mal rendelkezô lakás eladó! 

Ár: 26.900.000 Ft.
+36-30/267-1143

Ár: 13.500.000 Ft.
+36-30/869-1984

Ár: 17.800.000 Ft.
+36-30/869-1984

Ár: 11.290.000 Ft.
+36-30/554-3411

Ár: 22.990.000 Ft.
+36-70/933-7846

Gyôrújfalun családi ház vagy
ikerház építésére alkalmas 615
nm-es építési telek  eladó. 

Gyôr autópálya közeli részén,
46 nm-es, fûtéskész lakás  el-
adó.

Ár: 10.302.500 Ft.
+36-30/267-1143

Ár: 14.915.500 Ft.
+36-30/267-1143

Már nemcsak épít, közvetít is: új tevékenységgel
bôvült a gyôri ED Home kínálata. Vagy megépíti,
vagy megtalálja a hozzá fordulók álomotthonát.
Lakást, ingatlant eladni csak elsô pillantásra
tûnik egyszerûnek, a valóságban ez bizony kü-
lön szakma. Az elsô nehézség és kérdés rögtön
az eladási szándék megjelenését követôen az,
hogy hol és hogyan hirdessük az ingatlanunkat?
Magánúton? Interneten? Melyik honlapon? Új-
ságban? Melyik lapban? Melyik napon? Vagy
bízzuk ingatlanközvetítôre?

Válassz minket, mi ÉRTÉKET TEREMTÜNK!
ÉRTÉKET KÖZVETÍTÜNK!

Az ED Home közel ötéves, sikeres múltja a jövôt
is elôrevetíti, ami egyben a csapat bôvítését is
jelenti. Várja tehát azokat az ambiciózus embe -
reket, akik szeretnének egy dinamikus, fiatalos
csapatban dolgozni, s megtalálni a lehetôséget
a régióban felfutó ágban lévô ingatlanszakmá-
ban. Számukra az iroda oktatást és folyamatos
képzést biztosít, miközben megismerhetik az in-
gatlanpiaci folyamatok számos lépését;  erre ta-
pasztalt kivitelezô cégként az ED Home
nagyszerû lehetôséget nyújt.



1 kg sárgarépa • 1 fej vörös-
hagyma • fél kg zöldborsó •
1 gerezd fokhagyma • 10 dkg
vaj • 1,5 dl tejföl • 1 dl tej •
só, bors • cukor vagy édesítô
• (tojás és virsli feltétnek)
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Egyre több szülô panaszkodik,
hogy rossz evô a gyermeke. Ez töb-
bek között a piacra került ízfokozók,
egyre színesebb csomagolású
chipsek, édességek számlájára ír-
ható, illetve annak tudható be, hogy
a nagy rohanásban nincs elég
idônk a minôségi étkezéssel foglal-
kozni. A Gyôr+ Televízió legújabb
adásában Nagy Eszter Creative
Chef két olyan ételt mutat, ami nem
tartozik a kedvencek közé, ilyen
módon elkészítve azonban jó esély-
lyel minden gyerek szívesen fo-
gyasztja majd. Az adás premierjét
pénteken 19.30 órakor láthatják,
amit késôbb a www.tv.gyorplusz.hu
weboldalon is visszanézhetnek.

Gyerekbarát 

A RETTEGETT FINOMFôZELÉK

A hagymát a karikázott répával kevés
olajon megkaramellizáljuk, sózzuk,
borsozzuk és annyi vízzel felenged-
jük, hogy az a répákat ellepje és fedô
alatt puhára fôzzük. Mikor a répák
megpuhultak és a víz nagy része is
elfôtt, az egészet vajjal, tejjel és a tej-
föllel krémesre turmixoljuk és ízlés
szerint édesítjük. A krémfôzelék alap-
ba beletesszük a borsót és az egé-
szet még egyszer átforraljuk és a fô-
zeléket virslivel és tojással tálaljuk.

MÉZES-JOGHURTOS
CHIAPUDING, 
FRISS GYÜMÖLCSÖKKEL

10 dkg chiamag • 2,5 dl na-
túr joghurt • 1 dl kókusztej-
szín • 3 ek. méz  • (idény-
gyümölcs a díszítéshez)

Minden gyerek szereti a pudin-
got, viszont a natúr joghurtot és
a mézet, pláne friss gyümölcs -
csel annál kevésbé. A követke-
zô formában azonban bárme-
lyikük szívesen fogja fogyaszta-
ni. A joghurtot a mézzel, a kó-
kusztejszínnel alaposan elke-
verjük, és a chiát hozzáadva,
minimum fél órára hideg helyre
tesszük. A chiamag tulajdonsá-
ga, hogy súlyánál körülbelül tíz-
szer több folyadékot képes ma-
gába zárni, így kocsonyás lesz.
Mikor a krémünk elérte a meg-
felelô állagot, és kellôképpen
kocsonyás, pudingszerû lett,
az aprított gyümölccsel pohár-
ba rétegezzük.

menü
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Még közel sincs vége az ősznek, így
mindenkinek lehetősége van fényképe-
zőgépet vagy telefont ragadnia, hogy
megörökítse a saját őszi pillanatait. Ed-
dig közel nyolcvan kép érkezett már a
Micsoda ősz! elnevezésű felhívásunkra.
Továbbra is várjuk a képeket. Arra kérjük
olvasóinkat, hogy készítsenek győri őszi
felvételeket és küldjék el nekünk a fo-
to@gyorplusz.hu e-mail címre. A levél
tárgya legyen: Micsoda ősz! Fontos,
hogy az e-mail tartalmazza a kép készí-
tőjének nevét, a fotó címét, illetve, hogy
mikor készült a felvétel.

Az ősz gyönyörű évszak, éppen ezért
rengeteg lehetőséget tartogat a fotó-
soknak, hiszen a természet ilyenkor ren-
geteg színben pompázik. Érdemes
ilyenkor a városba kimenni és kísérletez-
getni – hívja fel a pályázók figyelmét Mar-
cali Gábor, a Győr+ fotóriportere. „Ősz-
szel a fények teljesen megváltoznak,
sokkal szebb és egyedibb képeket tu-
dunk készíteni. A reggeli és délutáni
órákban érdemes leginkább fotózni,
mert a fényviszonyok ilyenkor a legideá-
lisabbak. Nagyon megbolondíthat egy-
egy fotót, ha elkezdünk játszani a köd és
a fény játékával” – javasolja a szakember.

Amatôr és profi fotósok ôszi pillanatai

Továbbra is várjuk 
az ôszi képeket!

A beérkezett képeket természete-
sen megmutatjuk mindenkinek, mert
a legszínesebb évszakot mindenkinek
látnia kell. A beérkezett műveket köz-
zétesszük a Győr+ Média Facebook-
oldalán (facebook.com/gyorplusz) és
a gyorplusz.hu oldalunkon is. 

A legjobban sikerült felvételeket
természetesen díjazzuk. Gépet elő és
irány Győr!

Fotó: Bognár Bálint

Fotó: Beledi Márta

Fotó: Reider Anita



Haláli szülinap: Halloween az állatkertben
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HIRDETÉS ÁLLATKERT

JELENTKEZZEN BE

MOST!

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS
ÉS SZAKTANÁCSADÁS

2017

Üzleteinkben rendelnek:

Dr. Nagy Éva
szemész szakorvos

Thern Bernadett
diplomás optometrista,
kontaktológus

Szakács Krisztián
diplomás optometrista,
kontaktológus

TREND
OPTIKA

9021 Gyôr, 
Baross G. út 19.

Telefon:
96/488-341

Látás Hónapja — 2017 októberében, 

a TREND Optikában!

szöveg és plakát: xantus-állatkert

Október 31-én hosszabbított
nyitvatartással, 21 óráig ismét
nagyra tárulnak az állatkert
kapui. Azt a bátor látogatót,
aki belép a rémséges fogak
alatt, „A haláli szülinap” izgal-
mas élménye várja. Megláto-
gathatja a zombikat és az éj-
szaka többi szörnyű teremt-
ményeit, a sátán kutyáit, a fej
nélküli lovast!

Új, izgalmas Szellemes játékkal is
készülünk a gyermekeknek: „Legyél
te a legügyesebb nyomozó!” Keresd
meg, ha mered, a betűmintás szel-
lemképeket! Figyelmesen és persze
óvatosan járd be az állatkertet, ha
megtaláltad a szellemeket, rakd ösz-
sze a betűkből a jelszót, ha sikerül,
a borzongás mellé a célállomáson,
egy kis édes jutalomban is részed
lesz! A szellemeket a térkép alapján
találhatod meg a zombiállomáso-
kon! Egy sötét színű állatunk nevét
rejtik a betűk. Hozz magaddal tollat
vagy ceruzát a nyomozáshoz!

Fantasztikus bemutatókkal is vá-
runk erre a különleges éjszakára: Lé-
legzetelállító tüzes motoros kaszka-

dőrbemutatóval készül Tápai Tamás,
„Elszabadul a sátán kutyája” címmel.
Az este, a fej nélküli lovas is többször
rémületes látogatást tesz nálunk. Két
haláli szülinapi lézer-show is fényesíti
majd az estét. Öltözz melegen, hozz
magaddal zseblámpát, ceruzát, és
mindig nézz a lábad elé!

Kollégáinkkal arra törekszünk,
hogy a hozzánk érkező látogatók
pozitív élményekkel, elégedetten
távozzanak. Ezért a korábbi évek
tapasztalatai alapján, az állatkert
nyitvatartását egy órával meghosz-
szabbítottuk, így október 31-én a
park 10–21 óráig tart nyitva, a jegy-
pénztárak 20 órakor zárnak, belé-
pőjegy váltása és a belépés eddig
lehetséges. Jegyek elővételben
már válthatók az állatkert jegypénz-
tárában, mindennap (hétvégén is)
10–17 óráig. 

Természetesen a jegyek váltása fo-
lyamatosan lehetséges a rendezvény
napján is 20 óráig!

A rendezvény az állatkert jelenleg
érvényes jegyáraival látogatható. A
műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Látogasson el hozzánk, és legyen ré-
szese az állatkerti szellemes éjszaka
kalandjainak, és a halloween-borzon-
gásnak!

Programok: 
16–20 óráig Haláli szülina-
pi szellemvadászat, rémüle-
tesen izgalmas játék gyer-
mekeknek. • 10.45 Tapír
látványetetés • 11 óra Alad-
din és a szellem séta •
11.45 Csuklyásmajom lát-
ványetetés • 13 óra Alad-
din és a szellem séta •
14.20 Ormányos medvék
látványetetés • 16 óra
„Rémmalac” futam • 16.30
Tigris látványetetés • 17–
19.30 Drakula gróf hintója
is az állatkertbe látogat •
17 óra „A sátán kutyája” be-
mutató • 17.30 „A fej nélkü-
li lovas” megjelenése • 18
óra Lidércfények a kőszín-
padon (lézer-show) • 18.30
„Rémmalac” futam • 19 óra
„Szellemlovas” – Tüzes mo-
toros kaszkadőr-show •
19.30 „A fej nélküli lovas”
megjelenése • 20 óra „A sá-
tán kutyája” bemutató •
20.30 Lidércfények a kő-
színpadon (lézer-show)
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Október 28. szombat
07:00 Híradó - Győr és a régió hírei 07:30 Hello
Győr! - érdekes témák nem csak győrieknek
08:00 Híradó - Győr és a régió hírei 08:30 Konk-
rét - hírháttér műsor 08:45 Made in Hungary - is-
meretterjesztő kisfilm 09:00 Híradó - Győr és a
régió hírei 09:30 Gázfröccs - autós magazin
10:00 Kulisszák mögött - színházi magazin 10:30
Hello Győr! - érdekes témák nem csak győrieknek
11:00 Képújság 18:00 Civil kurázsi - civilszerve-
zetek műsora 18:30 Credo - katolikus krónika
19:00 Győri7 - heti hírösszefoglaló 19:45 Konkrét
- hírháttér műsor 20:00 Zooo+ - állatbarátok ma-
gazinja 20:30 Hello Győr! - érdekes témák nem
csak győrieknek 21:00 Gázfröccs - autós maga-
zin 21:30 Üzleti negyed - gazdasági magazin
22:00 Győri7 - heti hírösszefoglaló 22:45 Konkrét
- hírháttér műsor 23:00 Vény nélkül - egészség-
ügyi magazin n 23:30 Képújság

Október 29. vasárnap
07:00 Boogiefeszt 2014 - nemzetközi boogie
woogie fesztivál 10:00 Üzleti negyed - gazdasá-
gi magazin 10:30 Gázfröccs - autós magazin
11:00 Képújság 18:00 Győri7 - heti hírösszefog-
laló 18:45 Konkrét - hírháttér műsor 19:00 Vény
nélkül - egészségügyi magazin n 19:30 Hello
Győr! - érdekes témák nem csak győrieknek
20:00 Építech - házépítők magazinja 20:30
Nyugdíjas Egyetem - elektromos járművek
21:00 Credo - katolikus krónika 22:00 Győri7 -
heti hírösszefoglaló 22:45 Konkrét - hírháttér
műsor 23:00 Kulisszák mögött - színházi maga-
zin 23:30 Képújság

Október 30. hétfő
07:00 Győri7 - heti hírösszefoglaló 07:45 Konk-
rét - hírháttér műsor 08:00 Nyugdíjas Egyetem
- elektromos járművek 08:45 Konkrét - hírháttér
műsor 09:00 Hello Győr! - érdekes témák nem
csak győrieknek 09:30 Képújság 19:00 Híradó
19:30 Kulisszák mögött - színházi magazin
20:00 Híradó 20:30 Kulisszák mögött - színházi
magazin 21:00 Híradó 21:30 Konkrét - hírháttér
műsor 21:45 Creative chef - főzőműsor 22:00
Híradó 22:30 Civil kurázsi - civilszervezetek mű-
sora 23:00 Híradó 23:30 Képújság 

Október 31. kedd
07:00 Híradó - Győr és a régió hírei 07:30 Kulisz-
szák mögött - színházi magazin 08:00 Híradó -
Győr és a régió hírei 08:30 Civil kurázsi - civil-
szervezetek műsora 09:00 Híradó - Győr és a ré-
gió hírei 09:30 Vény nélkül - egészségügyi ma-
gazin n 10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:30
Hello Győr! - érdekes témák nem csak győriek-
nek 20:00 Híradó 20:30 Hello Győr! - érdekes té-
mák nem csak győrieknek 21:00 Híradó 21:30
Gázfröccs - autós magazin 22:00 Híradó 22:30
Üzleti negyed - gazdasági magazin 23:00 Hír-
adó 23:30 Képújság

November 1. szerda
07:00 Híradó 07:30 Hello Győr! - érdekes témák
nem csak győrieknek 08:00 Híradó 08:30 Gáz-
fröccs - autós magazin 09:00 Híradó 09:30 Üz-
leti negyed - gazdasági magazin 10:00 Képúj-
ság 19:00 Credo - katolikus krónika 19:30 Zo-
oo+ - állatbarátok magazinja 20:00 Rejtett tája-
kon - természetfilm 21:00 Kulisszák mögött -
színházi magazin 21:30 Zooo+ - állatbarátok ma-
gazinja 22:00 Credo - katolikus krónika 22:30
Gázfröccs - autós magazin 23:00 Képújság

November 2. csütörtök
07:00 Credo - katolikus krónika 07:30 Zooo+ -
állatbarátok magazinja 08:00 Kulisszák mögött
- színházi magazin 08:30 Gázfröccs - autós ma-
gazin 09:00 Hello Győr! - érdekes témák nem
csak győrieknek 09:30 Credo - katolikus krónika
10:00 Képújság 19:00 Híradó 19:30 Vény nélkül
- egészségügyi magazin n 20:00 Híradó 20:30
Vény nélkül - egészségügyi magazin n 21:00
Híradó 21:30 Építech - házépítők magazinja
22:00 Híradó 22:30 Creative chef - főzőműsor
23:00 Híradó 23:30 Képújság

November 3. péntek
07:00 Híradó 07:30 Vény nélkül - egészségügyi
magazin n 08:00 Híradó - Győr és a régió hírei
08:30 Építech - házépítők magazinja 09:00 Hír-
adó 09:30 Creative chef - főzőműsor 10:00 Ké-
pújság 19:00 Híradó 19:30 Építech - házépítők
magazinja 20:00 Híradó 20:30 Építech - házépí-
tők magazinja 21:00 Híradó 21:30 Konkrét - hír-
háttér műsor 21:45 Creative chef - főzőműsor
22:00 Híradó 22:30 Vény nélkül - egészségügyi
magazin n 23:00 Híradó 23:30 Kép újság 

Október 28. szombat
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló)
7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Fe-
renczy Balázs 10:35 Visszatekintő rovat – a múlt
elfeledett slágerei, történetei 14:00 Élő kíván-
ságműsor 17:00 Győr+ DJ – Valódi diszkó slá-
gerek Orosz Sanyi válogatásában! 19:00 Ismét-
lés / Magyar óra 20:00 Kabaré 21:00 Hangos-
könyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 23:00 Győr+
Zenetár

Október 29. vasárnap
5:00 Ismétlés - a hét legérdekesebb beszélgeté-
seiből válogatunk (benne: helyi hírösszefoglaló)
6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló) 7:00
Magyar óra 8:00 Győr+ Hétvége – Ferenczy Ba-
lázs 11:00 Divertimento – a győri filharmoniku-
sok műsora Farkas Mónikával 14:00 Győr+ Hét-
vége – Ferenczy Balázs 18:00 Magyar óra 19:00
Divertimento ismt. 20:00 Kabaré 21:00 Hangos-
könyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 23:00 Győr+
Zenetár

Október 30. hétfő
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sa-
nyi és Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 10:00
Győr+ Délelőtt – Kaszás Kornél 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 eseményeivel 18:00 Győr+
Este – Bajzát Zsuzsi 18:10 Heti asztrológia Sza-
kács Annával 20:00 Kabaré 21:00 Hangoskönyv
22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30 Győr+ Zene-
tár

Október 31. kedd
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 7:30 Város-
üzemeltetési körkép a Győr-Szol Zrt. munkatár-
saitól 9:30 Megszólal a Vaskakas (Bajzát Zsuzsi)
10:00 Győr+ Délelőtt – Kaszás Kornél 11:00
Üzenetek órája 12:00 Magyar óra 13:00 Győr+
Délután – Kaszás Kornél 15:25 Győr+ TV Híradó
ajánló 17:00 Győr+ Délutáni Gyors – Farkas Mó-
nika, a nap legfontosabb eseményeivel 18:00
Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi 20:00 Kabaré 21:00
Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 22:30
Győr+ Zenetár 

November 1. szerda
5:00 Ismétlés – a hét legérdekesebb beszélge-
téseiből válogatunk (benne: helyi hírösszefogla-
ló) 6:00 Ismétlés (benne: helyi hírösszefoglaló)
7:00 Magyar óra 8:00 Győr+ Napközben – Fe-
renczy Balázs 10:35 Visszatekintő rovat – a múlt
elfeledett slágerei, történetei 18:00 Magyar óra
19:00 Ismétlés 20:00 Ismétlés 21:00 Hangos-
könyv 22:00 D-ER Stúdió műsora 23:00 Győr+
Zenetár

November 2. csütörtök
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Rómer
Ház Aktuál (A Rómer Ház programajánlója Si-
mon Pankával) 10:00 Győr+ Délelőtt – Ferenczy
Balázs 11:00 Üzenetek órája 12:00 Magyar óra
13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kornél 15:25
Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+ Délutáni
Gyors – Farkas Mónika, a nap legfontosabb ese-
ményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát Zsuzsi
19:10 Megszólal a Vaskakas ism. 20:00 Kabaré
21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió műsora
22:30 Győr+ Zenetár

November 3. péntek
5:30 D-ER Stúdió műsora 6:00 Győr+ Tudósító
– Farkas Mónika: az előző nap legfontosabb tör-
ténései 6:30 Győr+ Reggeli – Orosz Sanyi és
Nagy Roland 6:40 Német hírpercek 9:30 Kulisz-
szák Mögött – A Győri Nemzeti Színház maga-
zinja Farkas Mónikával 10:00 Győr+ Délelőtt –
Ferenczy Balázs 11:00 Üzenetek órája 12:00
Magyar óra 13:00 Győr+ Délután – Kaszás Kor-
nél 15:25 Győr+ TV Híradó ajánló 17:00 Győr+
Délutáni Gyors – Farkas Mónika, a nap legfonto-
sabb eseményeivel 18:00 Győr+ Este – Bajzát
Zsuzsi 19:00 Rómer Ház Aktuál (A Rómer Ház ki-
bővített magazinja Simon Pankával) 20:00 Ka-
baré 21:00 Hangoskönyv 22:00 D-ER Stúdió
műsora 22:30 Győr+ Zenetár  

Június 9., péntek 19:30
Creative Chef

Október 30. 19:30
Kulisszák mögött

Október 30. 21:30
Konkrét

Idén is érdemes volt kilátogatni az Eskü-
vő kiállításra minden jegyben járó párnak,
hiszen egy helyen találhatták meg nagy
napjuk összes összetevőjét. Összeállítás-
sal készülünk, mi is ott voltunk! A zumba,
Kolumbiából származó könnyed, latin rit-
musokra épülő tánc. Összességében dél-
utáni testmozgató fitneszprogram. Ve-
gyenek részt rajta önök is, a Helló Győr
átmozgatja a végtagokat!

Október 31. 19:30
Hello Győr!

A héten több időpontban
Gázfröccs

Október 29. 11 óra
Divertimento

Dr. Schmidt Péter gyermek-háziorvos ér-
kezik a Konkrét stúdiójába, aki a kötelező
védőoltásokról, a közelgő influenzáról, va-
lamint a háziorvosok tervezett nagyobb
szabadságáról beszél majd a műsorban.

Adásunkban az Audi járműfejlesztő rész-
legétől egészen a szántóföldig mindent
bejárunk. Legfrissebb tesztalanyunkat, a
Ford Ranger pick-upot épített úton és út-
talan utakon is kipróbáltuk. 

November 3. 9:30
Kulisszák mögött

November 2. 9:30 és 3. 19 óra
Rómer Ház Aktuál

Kszel Attila ősbemutatója nagy sikerrel
debütált a Kisfaludy Teremben. A Vill-
Korr Sulibérlet első bemutatója emléket
állít a győri várvédőnek, Ferdinand Har-
deggnek. A műsor vendége a teátrum
Örökös Tagja, Áts Gyula színművész, aki
rengeteg érdekes történettel készült.

Kíváncsi, hogy mit üzennek a csillagok?
Az egyes csillagjegyeknek mire kell oda-
figyelniük a héten? Szakács Anna asztro-
lógus segítségével mindenre fény derül! 

Október 30. 18 óra
Asztrológia

A Győri Nemzeti Színház idén is megren-
dezi drámaíró versenyét, a 3. Kortársas-
játékot. A meghívott szerzők alig egy nap
leforgása alatt írják meg színpadi művei-
ket, melyeket három csoportra osztva 18
színész ad majd elő november 18-án 19
órakor a Nagyszínházban. Műsorunkban
az ötletgazda, Forgács Péter igazgató
számol be az idei újdonságokról. 

Zajlanak az őszi programok a Rómer Ház-
ban. Műsorunkban beszámolunk a legt-
rendibb programokról, koncertekről, fil-
mekről és előadásokról!

Műsorunkból megismerhetik az új kar-
mester-asszisztenst, Rajna Martint, aki
Berkes Kálmán művészeti vezető munká-
ját segíti. Emellett szót ejtünk az új
„17:18”-as bérletről, és az Istvánffy Bene-
dek-hangversenybérlet nyitó koncertjé-
ről, Verdi Requiemjéről. Az esten közre-
működik a Magyar Rádió Énekkara.
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KERESZTREJTVÉNY SKANDINÁV

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 Ilona.
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HIRDETÉS



Értesítjük a Tisztelt Hozzátartozókat,
hogy a győr-nádorvárosi, révfalui,
Templom úti, Sugár úti, újvárosi, Ma-
lomsori és Koroncói úti köztemetőkben
az 1992. december 31-ig megváltott sír-
helyek 25 éves bérleti ideje 2017. de -
cember 31-én lejár. 

A győr-nádorvárosi, révfalui, Templom úti,
Sugár úti, Szabadi úti köztemetőkben a
2007. december 31-ig megváltott urnahe-
lyek 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 urna -
kripták 25 éves bérleti ideje 2017. december
31-én lejár. 

A sírhelyek, urnahelyek, kripták vagy ur-
nakripták 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 hosz-
szabbítja meg! 

Urnahelyeknél, kriptáknál és urnakripták-
nál a megváltástól számít a lejárati idő,
nem az utolsó temetéstől! 

Kérjük, akinek a tulajdonában 8 hónapnál ré-
gebben szétszedett vagy düledezŐ síremlék
van, az 2017. december 31-ig gondoskod-
jon a helyreállításról. A vonatkozó jogszabá-
lyok alapján ezeket a síremlékeket a temetŐ
üzemeltetŐje elszállíttatja, melynek költségei
a tulajdonost terhelik.

Győr-Szol Zrt.

Értesítés sírhelyek
lejáratáról
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Ingatlangazdálkodás a közfeladat-ellá-
tás szolgálatában címmel rendezett or-
szágos konferenciát a Budapest Fővá-
ros Vagyonkezelő Központ Zrt., valamint
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Buda-
pesten, a felsőoktatási intézmény Méne-
si úti kampuszán. A tanácskozásra a vá-
ros és a Győr-Szol Zrt. képviseletében
meghívást kapott Sági Géza, a közszol-
gáltató elnök-vezérigazgatója. A délelőt-
ti, plenáris ülés előadásait követően ke-
rült sor arra a kerekasztal-beszélgetésre,
melynek témáját az állami és önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társasá-
gok ingatlangazdálkodásának aktuális
kérdései adták. Sági Géza elnök-vezér-
igazgató áttekintést adott Győr ingatlan-
helyzetéről, az önkormányzati, valamint
a Győr-Szol tulajdonában, illetve kezelé-

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő
vonala a 96/50-50-55-ös telefonszá-
mon minden naptári napon 0–24 órá-
ban hívható. A Győr-Szol Zrt. és a
GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati
irodái november 1-jén egységesen zár-
va lesznek, a telefonos ügyfélszolgálat
nem működik. A Jókai és a Révai parko-
lóházban, valamint a Dunakapu mélyga-
rázsban folyamatosan a szokásos, ér-
vényben lévő díjakért lehet parkolni.
Győrben a felszíni fizetőparkoló hálózat
beállói november 1-jén díjfizetés nélkül
vehetőek igénybe. A Vásárcsarnok no-
vember 1-jén zárva lesz, ugyanezen a
napon a Tarcsay úti piacon nem lesz ke-
reskedés, a Magyar Vilmos Uszoda és
a Barátság Sportpark a rendes nyitva-

Egyetemi konferencia az ingatlangazdálkodásról

sében lévő lakás és nem lakás célú in-
gatlanok hasznosításának gyakorlatáról.
Külön kitért az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztiválhoz kapcsolódó létesítmények
utóhasznosításának pozitív tapasztala-
taira, az önkormányzati és a Győr-Szol
tulajdonában lévő ingatlanok üzemelte-

tési és hasznosítási kérdéseire. A kerek -
asztal-beszélgetés résztvevői és a hall-
gatóság hasonló áttekintést kaptak a
Magyar Közút, a MÁV, a regionális víz-
művek, a Fővárosi Közterület-fenntartó
Zrt., valamint egyéb társintézmények in-
gatlangazdálkodási tevékenységéről. 

Hulladékudvarok téli nyitvatartása
A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja az érdeklődőket, hogy a cég üzemel-
tetésében lévő győri hulladékudvarok október 30-tól a megszokott na-
pokon, de a téli nyitvatartásnak megfelelően, 8 és 16 óra között vehetőek
igénybe. A győri és a vidéki hulladékudvarok nyitvatartása megtalálható
a www.gyhg.hu honlapon.

Ünnepi tudnivalók
tartás szerint üzemel. A Győr-Szol Zrt.
üzemeltetésében lévő szabadhegyi, ná-
dorvárosi, révfalui, újvárosi, Sugár úti,
Templom úti, Malomsori és a Koroncói
úti köztemetők november 5-ig egysége-
sen 7 és 20 óra között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszál-
lítási működési területén a lakossági hul-
ladékszállítás változatlanul, a Hulla -
 déknaptárban meghirdetett módon mű-
ködik. A GYHG Nonprofit Kft. üzemelte-
tésében lévő hulladékudvarok novem-
ber 1-jén egységesen zárva lesznek.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásairól
és nyitvatartásairól a www.gyorszol. hu,
a GYHG Nonprofit Kft. tevékenységé-
ről a www.gyhg.hu weboldalon olvas-
ható információ.

TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Bakonyi Fakitermelő Bt. az E.ON Áramhálózati
Zrt. megbízásából a város területén október 28-tól kis- és középfeszültségű vezetékhá-
lózatok alatti területen közérdekű gallyazási és nyiladéktisztítási munkálatokat végez.

A munkálatokkal kapcsolatos észrevételeikkel, kérem, forduljanak az E.ON Áramhálózati Zrt. terü-
letileg illetékes területgazdájához, illetve a Bakonyi Fakitermelő Bt. ügyintézőjéhez (Horváthné H.
Krisztina) a következő telefonszámokon: 06-30/267-9094, 06-30/990-6376, 06-70/908-6301.

Levelezési cím: 8439 Sikátor, Ady Endre u. 2. E-mail cím: info@bakonyifa.com

GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

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. okt. 27—nov. 2.

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

Friss pecsenyekacsa
„A” minôségû

899 Ft/kg

Pecsenyeliba comb

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

160 Ft/db

Dreher dobozos sör
0,33 l, 393,94 ft/l 

Ôszibarackszeletek, konzerv
850 gr, 

351,76 Ft/kg

299 Ft/db

Mesés túró
450 gr,  842,22 Ft/kg

130 Ft/db

399 Ft/cs

2999 Ft/kg

Libazsír 200 gr
1995 Ft/kg

399 Ft/db



ÁLLÁS 

Kezdő Logisztikai ügyin-
téző állást keres Győrben.
E-mail: erdosi.eszter@gmail.com 
Tel.: 06-70/429-9402.

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

Nagy szakmai tapasztalattal ren-
delkező kozmetikus (mes-
ter) 15 éves sminktetoválói gya-
korlattal, lakóhelyváltás miatt
állást keres Győrben, il-
letve környékén. Elsősorban al-
kalmazotti jogviszonyban. Min-
den más megoldás is érdekel.
06-20/335-7415

SZOLGÁLTATÁS

Legyen tisztában Velünk!
Vegytisztítás, szőnyegtisztítás, 

mosás, vasalószolgálat.
Kívánságára megoldjuk!

Ádám-Éva Szalon
06-70/314-6474

Győr, Dózsa rkp. 33/a.

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

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

Redőny-, szúnyogháló- 
szerelés, gurtnicsere,

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

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

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

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. 
Molnár László: 
+36-70/206-3759

Lomtalanítást vállalok
padlástól a pincéig, ingyenes el-

EGYÉB

ELADÓ használt páraelszívó,
tűzhelyemelő. 06-20/579-2394

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

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort,

festményt, Herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, kristályokat,

ezüst tárgyakat, ékszert, 
régi órákat, könyveket,

dísztárgyakat,
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Kérésre díjtalanul 
házhoz megyünk!

INGATLAN

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

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

Győrszentiváni, belterüle-
ti, nem kertvárosi, 2430 nm-es,
gondozott szőlő, gyümölcsös telek,
40 nm-es, újjáépített – szoba, kony-
ha, étkező, fürdő, pince – hőszigetelt
házzal eladó. A telek esetleg meg-
osztható. 06-30/969-4149

szállítással. Hívjon bizalommal! 06-
70/707-5812

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

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

BABAMASSZÁZS HANG-
TÁLLAL a nyugodt babákért,
egyénileg és bölcsődékben is. 06-
30/277-0428 Horváth Éva Mária ok-
leveles babamasszőr.

Lomtalanítást válla-
lok, padlástól a pincéig, in-
gyenes elszállítással. Hívjon
bizalommal: 06-70/675-
0654. 

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

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

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

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

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

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI

FÁJDALMAK, 
SÉRÜLÉSEK,

ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

YTONG  falazóelemek; 

SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR

belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 

Győr, Bácsai út 148/E.

Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:

Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  

Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Ablakok bukó-nyíló Winkhaus vasalattal, 1 kW üveggel

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

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

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

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

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

www.ablakkell.com

ABLAK-AJTÓ

APRÓ  HIRDETÉS

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

Asztalfoglalás az étteremben, vagy a 96/431-330-as telefonszámon!
Győr, Déry T. u. 11/a • info@marcal-etterem.hu • www.marcal-etterem.hu 

November 11-én 19 órai kezdettel

MAGYARNÓTA-EST
Magyarnóta-előadók:

Hajnal Nikolett és Krasznai Tamás
Kísér: Németh Rudolf és zenekara

A belépő ára 2990 Ft/fő

Márton-napi LIBANAPOK
November 10–12-ig (péntektôl vasárnapig)

4-5 féle libamenü, 500 Ft–3500 Ft-os áron!

Gyôri ingatlankezelô vállalat

CSÔSZERELÔT

Amit kínálunk:
• Kiemelkedôen

magas fizetés
• Választható béren kívüli

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

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

keres,
HOSSZÚ
TÁVRA.

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Szigeti, 1 szobás, 55 nm-es, komfor-
tos, határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 1-2 szobás, 35–45 nm-es, hatá-
rozatlan bérleményre. Bán A. utca, Sziget,
Újváros kizárva. (Hirdetésszám: 626.) 

Marcalváros I, 2 szobás, 55
nm-es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne
45 nm-es vagy annál nagyobb, hatá-
rozatlan-határozott idejű, összkom-
fortos, adyvárosi, szabadhegyi bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 627.)

Belvárosi, 2 szobás, 87 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 40–55 nm-es,
1-2 szobás, határozatlan idejű bérle-
ményre, kizárólag a 2. emeletig. Sziget,
Újváros, Marcalváros I, Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 628.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3 szo-
bás, határozatlan idejű, belvárosi bér-
leményre. (Hirdetésszám: 629.) 

Belvárosi, 1 szobás, 37 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne belvárosi, rév-
falui, sárási, pinnyédi, nádorvárosi, jan-
csifalui, ménfőcsanaki, 37 nm-nél na-
gyobb, határozatlan-határozott idejű
bérleményre. (Hirdetésszám: 630.)

ÉPÍTŐANYAG
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www.edesotthongyor.hu ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban (Szi-
tásdomb), 46,21 nm-es, földszinti, ameri-
kai konyhás nappali + 1 szobás, kertkap-
csolatos, új építésű lakás eladó. A terasz
mérete 6,45 nm, a kert 19,25 nm-es. A
hangszigetelt bejárati ajtók 11 ponton zá-
ródó, biztonsági zárral ellátottak. Fűtésről
kondenzációs kazán gondoskodik, lapra-
diátor hőleadókkal. 

Ár: 15,2 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794.

Győr déli
h a t á r á n ,
Kismegye-
ren új, mo-
dern kiala-
kítású la-
k ó p a r k -
ban, tár-
sasházi la-

kások eladók. Ez a 44 nm-es, erkélyes
lakás az első emeleten található. Elosz-
tása: amerikai konyhás nappali + 1 há-
lószoba. A lakáshoz 3,2 nm-es erkély
kapcsolódik.

Ár: 14,6 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794.

Győr-Nádorvá-
rosban, a Belvá-
ros szomszédsá-
gában eladó
2000. után
épült társasház-
ban, első emele-

ti,  92 nm-es, nappali + háromszobás,
kellemes otthont nyújtó lakás. Az ingat-
lan igényesen kivitelezett, frekventált
helyen fekszik. Fűtése egyedi, gáz-cirkó,
radiátoros rendszerű. Gépesített konyha,
beépített szekrények, kamra helyiség áll
rendelkezésre, tárolás céljára.   

Ár: 29,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759.

Bomba ÁRON
Győrújfalun!
Győrújfalun új
építésű, első
emeleti, 33
nm-es, 1 szo-
bás garzonla-
kás 14 nm er-

kéllyel eladó. A lakásban 4 nm-es
gardrób is kialakításra került. Az er-
kély csendes zöldre néz, nyugati tájo-
lásának köszönhetően rendkívül vilá-
gos. Ez a lakás a második emeleten is
megtalálható.

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

Győrben, Marcalváros
I-en eladó kétszobás,
49 nm-es, harmadik
emeleti panellakás. Az
ingatlan négyemeletes
házban található, abla-
kai gyönyörű parkra
néznek, DNY-i tájolá-

sú. A lakás konyhája felújított, a vizes
helyiségek új csempeburkolatot kaptak.
A fürdőszobában a fürdőkád zuhanyzó-
ra lett cserélve. A műanyag ablakokon
redőnyök biztosítják az árnyékolást. A
radiátorok újak.

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

Révfalu kedvelt ut-
cájában eladó ez az
új építésű, 37 nm-
es tetőtéri lakás. A
lakáshoz 12 nm er-

kély kapcsolódik. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 1 fél szoba. A 20 laká -
sos liftes társasházban 38 nm és 57 nm
közötti lakások kerültek kialakításra. Fa-
lazata 30 cm-es téglából épül, 10 cm-es
hőszigeteléssel, a műanyag nyílászárók 3
rétegű üvegezésűek, fűtése egyedi mérős,
házközponti gázkazánnal történik, radiá-
torokkal és/vagy padlófűtéssel.

Ár: 15,6 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718.

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban
(Szitásdomb) első emeleti, erkélyes, ame-
rikai konyhás nappali + 3 szobás, 79 nm-
es lakás eladó, új építésű, 14 lakásos tár-
sasházban. A társasház főfalai 30 cm vas-
tagok, 12 cm hőszigeteléssel, a nyílás -
zárók műanyagból készülnek, kívülről
antracit színben, 3 rétegű üvegezéssel,
alumínium redőnnyel!

Ár: 22,4 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020.

Győr-Marcal-
város I-en el-
adó ez az 53
nm-es, 4. eme-
leti, felújított
panellakás, 11

emeletes, liftes házban. A lakás 1 + 2
fél szobás, a szobák hajópadlóval bur-
koltak, a többi helyiség járólapos. A
konyhabútort kompletten kicserélték,
víz- és villanyvezeték cseréje is megtör-
tént! A nyílászárók műanyagok, hőzáró
rolóval ellátottak, a panelprogramra va-
ló pályázás folyamatban.

Ár: 14,9 M Ft. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903.

KIZÁRÓLAG NÁLUNK! Ménfőcsanak
kedvelt részén, új építésű, 15 lakásos tár-
sasházban, 50–75 nm-ig lakások eladók.
Ez a lakás az emeleten található, nappali
+ 2 szobás, 57,09 nm-es, melyhez 10,34
nm-es erkély tartozik. A ház 30 cm-es tég-
lából, 12 cm-es külső szigeteléssel, 3 réte-
gű műanyag nyílászárókkal épül.

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

Most wellness hétvégét adunk ajándék-
ba! Győr-Pinnyéden, új építésű, 6 laká -
sos társasházban, első emeleti, amerikai
konyhás nappali + 4 szobás, 90,59 nm-
es lakás eladó 5,55 nm-es terasszal. A vá-
laszfalakon még módosíthat.

Ár: 26,5 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020.

Győrújfalu kedvelt, csendes részén, új
építésű, minőségi társasházi lakások el-
adók. Ez a 67 nm-es lakás az első eme-
leten található. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 2 hálószoba, vala-
mint kamra. A nagyméretű, 15,07 nm-
es erkély a hálószobából és a nappali-
ból is megközelíthető.

Ár: 19,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794.

Kisbajcs elején, új építésű részen, 820
nm-es telken eladó ez a 93 nm alapte-
rületű + 28 nm-es teraszos, gépkocsibe-
állós ikerház. Elosztása: amerikai kony-
hás nappali + 3 szoba + kiszolgáló he-
lyiségek. 410 nm-es saját telekkel, kü-
lön bejárattal. A telek széles utcafront-
tal rendelkezik, így külön bejárattal
rendelkezik a 2 épület.

Ár: 24,9 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718.

LEGYEN EZ ÖNNEK
AZ ÉDES OTTHON!
AKÁR 10 + 10 CSOK-
RA IS! Győrújbaráton,

a Százszorszép lakóparkban épül ez a 90
nm-es ikerház, melyhez 640 nm saját te-
lek tartozik. Elosztása: 3 szoba + nappali,
ezért tökéletes választás lehet nagyobb
családok részére is. Mindenkinek aján-
lom, aki zöldövezeti, családias helyen sze-
retné élni mindennapjait. Műszaki tartal-
mát tekintve 30-as téglából épül, 15 cm-
es szigeteléssel, 3 rétegű nyílászárókkal.
A fűtés 2 körön vezérelt padló+radiátor.

Ár: 27,5 M Ft.
Búza Tímea: +36-70/425-5590.

Győr Belvárosának kö-
zepén, teljesen felújí-
tott, 67 nm-es, nappali,
étkező, konyha + két
hálószobás, téglaépíté-

sű, első emeleti, erkélyes lakás eladó. A
felújítás során csőcserére is sor került, il-
letve új, műanyag nyílászárókat építettek
be. A falak frissen festettek. A szobák par-
kettásak, a többi helyiség járólappal bur-
kolt. A nyílászárók 3 rétegű üvegezésűek.
A lakáshoz tartozik egy udvari gépkocsi-
beálló, saját alagsori, nagyméretű tároló,
és egy közös tároló is rendelkezésre áll.

Ár: 25,9 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020.

48 nm alapterület + 7,6 nm erkély: 17,5 M Ft.
66 nm alapterület + 7,6 nm erkély: 24,2 M Ft.

HA IDÉN KÖLTÖZNE, AKKOR
MÉG PÁR UTOLSÓ LAKÁST TUDUNK 

BOMBA ÁRON AJÁNLANI:
62 nm-es lakás (2 szoba+nappali): 20,08 M Ft.  AKÁR
CSOK-RA IS! 50 nm alapterület + 100 nm kert: 18 M Ft.
100 nm-es lakás (3 szoba+nappali) + DUPLA TERASZ +
240 nm SAJÁT KERT: 37,7 M Ft.

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN
INDUL A MÁSODIK ÜTEM

SZABADHEGYEN, A PANORÁMA LAKÓPARKBAN!
NE MARADJON LE RÓLA!

Horváth Csilla: +36-70/321-7759. Budai Mónika: +36-30/640-8794.
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• 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.

UTAZZON ELSŐ OSZTÁLYON...

CÉGAUTÓT!...BÉRELJEN

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

Egészség, szépség természetesen

EGÉSZSÉGKÖZPONT
Természetes gyógymódokat alkalmazunk

holisztikus szemléletben.

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

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

Különleges nyitási kedvezmény: 15–25%!

Bajnokokat nevelt: Ôri József a romjaiból
építette újra a gyôri ökölvívást
szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Tehetséges labdarúgóként
kezdte, aztán egyik pillanatról a
másikra beleszeretett az ökölví-
vásba, az ötvenes évek edzőter-
meinek hangulatába. Romjaiból
támasztotta fel a sportágat a
városban, egykori és jelenlegi
versenyzői tisztelik, felnéznek
rá. Emlékeznek a filmből Rocky
mesterére, Mickey Goldmillre?
Ő olyan, Őri József maga a boksz
Győrben. Lassan fél évszázada.

Talán húsz éve ismerjük egymást, de
Józsi bácsi mindig azt mondja, van az
harminc is. Lehetne, mert annyi meg-
unhatatlan sztorit hallottam már tőle,
olyan sokszor, hogy néha magam sem
tudom, én is ott voltam, vagy csak a bu-
nyós srácokkal esett meg mindez. Jól
ismert történet, amikor az egyik tanít-
ványa, egy szegény sorsú utcagyerek
leszakadt szemhéjjal bemegy az orvos-
hoz. Ellátják, összevarrják a sebét,
majd másnap edzésre jelentkezik. Ami-
kor Sillai László, a legendás birkózó, a
Győri Dózsa akkori vezetője kérdőre
vonja, a fiú csak annyit mond, ő ott
akar lenni a tréningen a bunyósokkal,
Józsi bácsival, mert őt az apja elhagyta,
neki az edzője a pótapja, a fiúk pedig a
családja. „Nálam mindig az volt a leg-
fontosabb, hogy a srácok ne csak a
sportban legyenek jók, fontos, hogy il-
lemet, emberséget is magukba szívja-
nak, és mindenekelőtt tanuljanak. Sok-
szor előfordult, hogy addig nem en-
gedtem haza a gyerekeket, amíg nem
tudták a másnapi iskolai anyagot. Aki
pedig visszaélt a boksztudásával, az
hozzám soha többet nem tehette be a
lábát” – meséli a 74 éves mester.

Őri József Barcsról került a főváros-
ba, majd 1961-ben Győrbe, ahol a
munka mellett sportolt, később edző
lett. „A háború utáni idő, majd a Ráko-
si-korszak is nehéz volt, de boldogan
telt a gyerekkorom, tehetséges focista
voltam, ám amikor apám elvitt egy
ökölvívó csapatmeccsre, rögtön bele-
szerettem ebbe a sportba. Jól ment a
boksz, még Adler Zsiga bácsi, Papp
László edzője is felfigyelt rám. Aztán a
katonaságnál töltött második évem-
ben súlyos betegséggel kellett meg-
küzdenem, emiatt abbahagytam az
ökölvívást. Győrben belevágtam a
nagy feladatba, fiatalokkal foglalkozni,
és szépen lassan jöttek a
sikerek.” Őri József
olyan sportolókat
nevelt ki, mint Do-
bai János, Bognár
László, Füzesy Zol-

tán Nagy Zoltán, Kelemen Balázs, Ko-
vács Attila, Zámbó Dániel, Nagy And-
rás vagy éppen az olimpikon Nagy Já-
nos. „Janika este nyolctól reggel hatig
dolgozott, mint pék, utána jött edzés-
re, egy akkora edzőterembe, mint egy
közepes szoba. Innen jutott ki Atlantá-
ba 1996-ban. A bunyó a prolik sportja
volt, a szegény gyerekeké, akikben volt
kitartás. Amerikában is a szutykos ed-
zőtermek adták a legnagyobb klasszi-
sokat. Ma már kevés kitartó gyerek
van. Egyszerűbb a tévé előtt ülni” –

mondja a hazai boksz
egyik legsikere-
sebb időszakáról
Józsi bácsi, aki re-
méli, átéli még,
amikor verseny-
zőinek meccseit

több ezer ember nézi, és szinte min-
den súlycsoportban indul magyar az
olimpiákon.

Magyarországon először ő foglal-
kozott profi bunyósokkal, menedzser,
edző, sofőr, szertáros és mosodás volt
egy személyben, és imádta a korszak
vadromantikáját. „Először mi jártunk
a magyarok közül külföldre bokszolni,
még a kilencvenes évek elején, itthon
ugyanis ritkán tudtak meccseket vívni
a fiúk, akár az amatőrök, akár a profik
között. Minket szívesen láttak Ausztriá -
ban, Németországban és Hollandiá-
ban is. Ezek a próbák kellettek a sike-
rekhez. A legjobbakat persze a nagy
klubok elvitték tőlem.”

Őri József azt mondja, sokat kö-
szönhet a boksznak, nagyszerű élmé-
nyeket, olyan tanítványokat, akik büsz-
kévé tették, és persze hálás a rengeteg
barátért is. „Papp Lászlóval nagyon jó
volt a kapcsolatom, gyakran találkoz-
tunk, közös családi programokat szer-
veztünk. Találkozhattam olyan világ -
sztárokkal, mint a Klicsko testvérek,
vagy a németek valaha volt egyik leg-
jobbja, Axel Schulz.” Józsi bácsi min-
dig úgy tartotta, hogy a nyugodt, bol-
dog családi háttér elengedhetetlen ah-
hoz, hogy az ember a maximumot hoz-
za a munkájában is. „A feleségemmel
boldog házasságban éltünk negyven-
nyolc éven keresztül. Szerettük egy-
mást és a gyerekeinket, előfordult,
hogy tanítványt is befogadtunk ma-
gunkhoz. Nemrég hunyt el, teljesen
összetörtem, nem találom a helyem.
Talán a boksz segít. Visszatértem az
edzőterembe, jó látni, hogy sokan jár-
nak hozzánk. Egyik legsikeresebb ta-
nítványom, Kelemen Balázs sem bírta
a bunyó nélkül, ő is úgy érezte, szüksé-
ge van erre a közegre, és ebben talán
nekem is van némi szerepem.”

Egyik legsikeresebb tanítványával,
Kelemen Balázzsal
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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 • Törzsgárdajutalom • 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 héten Győrben edzőtáborozik a ma-
gyar férfi kézilabda-válogatott, amely a
horvátországi Európa-bajnokságra ké-
szül. A kontinenstornát január 12. és 28.
között rendezik, a nemzeti együttest itt
már az új szövetségi kapitány, Ljubomir
Vranjes irányítja. A szakember ezekben
a napokban ismerkedik a keret tagjaival.
A bajnoki címvédő Telekom Veszpré-
met is irányító Vranjes nyáron vette át a
válogatott vezetését, és szombatig
Győrben tartja az első edzőtábort a ke-
retnek. A kapitány szerint a férfi kézilab-
da-válogatott a hagyományos magyar
stílusban fog játszani a jövőben is.

„Nem kell német, skandináv vagy
bármilyen más stílust szabnom a csa-
patra. A játékosállománynak megfelelő
taktikával és stratégiával kell pályára
lépni, ezért is fontos, hogy megismer-
jük egymást, és megkezdjük a munkát
az Európa-bajnokságra" – nyilatkozta a
svéd edző. „Már nagyon vártam a kö-
zös munkát, hétfőn egy kondicionális
és egy labdás edzéssel kezdtük meg a
hetet, amely nagy kihívás számomra.
Nincs túl sok időnk, de a többi csapat
sem gyakorolhat többet a januári Eb-re,
így nekünk is ezzel kell jól gazdálkod-

Gyôrben edzôtáboroznak: a magyar válogatott
magyar stílusban játszik majd

nunk" – mondta Vranjes, aki több alka-
lommal is magyarul nevezte meg a
posztokat, és a feladatok közben is
igyekezett magyar szavakat beépíteni
az instrukciók közé.

A válogatottba meghívót kapott a
Grundfos Tatabánya KC kapusa, Szé-
kely Márton is, aki klubcsapata EHF-ku-
pa menetelése során több mérkőzést
játszott az Audi Arénában, így ismeri az

edzőtábor helyszínét és a várost is.
„Szeretem Győrt, különösen azért, mert
a kézilabda kapcsán kellemes élmé-
nyek kötnek ide. Remélem, idén is elju-
tunk a nemzetközi porondon addig,

hogy itt lépjünk pályára. Ez férfimunka
lesz, hiszen nagyon erős ellenfél állhatja
utunkat” – mondta a kapus, majd hoz-
zátette, keményen edzenek, nem csak
az Arénában és a Magvassy Mihály

Sportcsarnokban, hanem az Olimpiai
Sportparkban is. „Az EYOF-on sajnos
nem voltam itt, de most megtapasztal-
hattam, hogy milyen remek körülmé-
nyek között versenyezhettek a fiatalok
nyáron. Mi a futófolyosót használtuk
nemrég, és csak annyit mondhatok,
hogy ez a létesítmény egy csoda.” Szé-
kely Márton bízik a válogatott jó szerep-
lésében az Európa-bajnokságon, bár ez
nem lesz egyszerű, hiszen a magyar
együttes az olimpiai bajnok Dániával,
valamint Spanyolországgal és Csehor-
szággal szerepel egy csoportban.
„Most az alap taktikai elemek elsajátítá-
sán van a hangsúly a felkészülésben, az-
tán decembertől jöhetnek az ellenfelek-
re szabott elképzelések, a finomhango-
lás. Ljubomir Vranjes mindenkinek el-
mondta, hogy mit vár tőle, és megkap-
tuk a házi feladatokat is az edzőtáborok
közötti időszakra. A legelső dolog, amit
a találkozáskor mondott a fiúknak, az
volt, hogy nem kér nehéz dolgot, csu-
pán 100 százalékot. Nem kertelt, kije-
lentette, hogy nem elégszik meg az Eb-n
a sokadik helyezéssel, profin végzi a
munkáját, sokat tanulhatunk tőle” – tet-
te hozzá a válogatott kapusa.
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A férfi kézilabda NB I/B Nyugati
csoportjának 6. fordulójában
hosszú idő után újra a Magvassy
Mihály Sportcsarnokban játszott
tétmeccset az Agrofeed-ETO-
SZESE. A zöld-fehéreket 2013-
ban fogadta be a Széchenyi Ist-
ván Egyetem, azóta ott volt a
klub hazai pályája. A fiúk nagy-
szerű játékkal köszöntötték a
sportág „szentélyét", régi-új ott-
honukat, ahol csaknem telt ház
fogadta őket. A Szigetszentmik-
lós elleni találkozó hazai szem-
pontból kissé döcögősen indult,
de a szünetre aztán kétgólos
előnnyel vonulhattak Iváncsikék,
11–9-ről indult a második félidő.
A védekezés színvonalához a
folytatásban a támadójáték mi-
nősége is feljavult, folyamatosan
nőtt a különbség a csapatok kö-
zött. A Győr végül 29–17-re ver-
te a Szigetszentmiklóst, ezzel to-
vábbra is őrzi első helyét a tabel-
lán. „A szünet után összekaptuk
magunkat támadásban is, ennek
pedig az lett az eredménye, hogy

A Széchenyi István Egyetemi Sportegyesület cselgán-
csozói Zalaegerszegen vettek részt regionális verse-
nyen, amelyen a különböző korosztályokban és súly-
csoportokban több mint háromszázan indultak. Kő-
halmi Zoltán, Szarka Zsombor aranyérmes lett. Mar-
hold Viktória két korosztályban összesen három első-
séget gyűjtött be. Csicsó Gyula Sorin és Schlag Krisz-
tián második, Olasz Bence harmadik helyen végzett.

Tatabánya adott otthont a diák és serdülő korosz-
tály területi birkózóbajnokságnak, amely egyben válo-
gató is volt az országos bajnokságra. A Győri Atlétikai
Club 12 fiatallal vágott neki a szabadfogású viadalnak.
Reznyák Máté, Tichi Attila, Molnár József, Kovács Zé-
tény, Gyurasits Máté, Papp Zsombor is aranyéremmel
térhetett haza. Molnár Tamás legjobb eredményével
második, Varga Márton, Mayer Ádám, Almási Márton,
Gyurasits Levente pedig harmadik lett. A klub több
versenyzője két érmet is szerzett. Csapatban a GYAC
a negyedik helyen végzett.

Búcsúzott a labdarúgó Magyar Kupa
7. fordulójában a Mezőkövesd. Az NB
I-es klubot a Gyirmót ejtette ki hosz-
szabbítás után. A találkozón a Mező-
kövesd szerezte meg a vezetést a 26.
percben Novák Csanád révén, ám a
hazaiak Stieber András találatával tíz
perc múlva egyenlítettek. A rendes já-
tékidőben nem változott az eredmény,
ám a hosszabbításban Kiss Máté sza-
badrúgásból betalált, ami a győzel-

MK: élvonalbeli ellenfelet
gyôzött le a Gyirmót

met jelentette a Gyirmót számára.
Molnár László vezetőedző csapata be-
jutott a legjobb 32 közé.

Könnyed továbbjutásnak indult az
ETO FC Győr idegenbeli mérkőzése a
SZEOL ellen. A zöld-fehérek a szünetben
3–0-ra vezettek Rokszin duplájával, vala-
mint Szabó Lukas góljával. A hazaiak 3–
2-re szépítettek a második félidőben. Az
ETO a Nyíregyházával, a Gyirmót pedig
az MTK-val játszik a következő körben.

Éremhalmozó judósok
és birkózók

Deáki: „A Magvassy-csarnok
harminc év után sem unalmas”

simán győztünk. A Magvassyban
csodálatos volt most is a hangu-
lat. Én eltöltöttem itt játékosként,
majd edzőként, masszőrként har-
minc évet, ezt nem lehet megun-
ni, nem túlzás, ez itt a kézilabda
szentélye” – nyilatkozta Deáki Ist-
ván vezetőedző. A zöld-fehérek
egyik legeredményesebb játéko-
sa a 6 gólos Paár Olivér volt. Az
ETO szélsője a Magvassy-csar-
nokban ismerkedett a kézilabda

alapjaival, pályafutása nagy ré-
szét itt töltötte, most a csapattal
együtt visszatért. „A meccs ele-
jén kicsit bealudtunk, kimarad-
tak a helyzetek, aztán minden a
helyére került, ahogy a győri kézi-
labdában is. Örülök, hogy győze-
lemmel tértünk haza.”

Az ETO-SZESE hazai pályán
legközelebb november 11-én ját-
szik. A fiúk akkor a Tata együtte-
sét fogadják.
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A címvédő Győri Audi KC 12–12-es
félidőt követően, 23–22-re kikapott az
EHF Kupa-győztes orosz Rosztov-
Don otthonában, a női kézilabda Baj-
nokok Ligája csoportkörének harma-
dik fordulójában. A zöld-fehérektől To-
mori Zsuzsanna, a dán Anne Mette
Hansen, a cseh Jana Knedlikova és a
holland Cornelia Nycke Groot is hiány-
zott sérülés miatt. Az ETO legeredmé-
nyesebb játékosa Oftedal lett, öt talá-
lattal, Mörk, Amorím és Bódi is négy-
négy gólt szerzett. 

Az Audi ETO a találkozót követően
úgy döntött, megóvja a meccset, ám ezt
elutasították. A klub honlapjának beszá-
molója szerint az EHF háromtagú dönt-
nöki testülete megvizsgálta a benyújtott
óvást és az azt alátámasztó videóanya-
got is, ám ennek ellenére elutasította a
beadványt. A döntés a BL szabályzatá-
nak azon a pontján alapult, hogy „játék-
vezetői ítélet nem szolgálhat alapul óvás-
ra, és minden ilyen alapú óvás semmis-
nek minősül". A döntés ellenében az Au-
di ETO-nak joga van fellebbezni, ám ez-
zel a klub nem kívánt élni. „Az óvás elérte
a célját, felhívta a figyelmet az esetre, és
arra, hogy az új szabályok miatt na-
gyobb figyelemmel kell lenni az utolsó
másodpercekben elkövetett szabályta-

Vereség a BL-ben, gyôzelem az NB I-ben

lanságokkal kapcsolatban” – áll a web-
oldalon. A meccsen a hazaiak brazil ka-
pusa, Mayssa Pessoa az utolsó másod-
percekben nem adta vissza a labdát,
amikor a bírók elvették azt csapatától.
Az érvényben lévő szabályok szerint, aki
az utolsó harminc másodpercben meg-
akadályozza a szabaddobás elvégzését,
az kétperces büntetést kap és a vétlen
csapat hétméterest lőhet.

A csoportot jobb gólkülönbségének
köszönhetően vezeti a Győr a szintén 4–
4 pontos orosz együttes és a dán Midtjyl-
land előtt három forduló után, a francia

Brest Bretagne pont nélkül áll. A győriek
november 6-án folytatják szereplésüket
a BL-ben, amikor a Rosztov-Dont fogad-
ják. A csapatra szerdán jóval könnyebb
feladat várt, és hozták is a papírformát
Görbiczék. Az ETO házigazdaként 25
góllal, 40–15-re legyőzte az újonc Vasast
a női kézilabda NB I korábban elhalasz-
tott és most bepótolt mérkőzésén. A me-
zőny legeredményesebb játékosa a győ-
riek norvég jobbátlövője, Nora Mörk volt,
nyolc góllal. A bajnokcsapat továbbra is
százszázalékos az NB I-ben, a Vasas pe-
dig pont nélkül áll a tabellán.
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