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HIRDETÉS MOZAIK

FOGADÓÓRA. Dr. Gancz Ta-
más önkormányzati képviselő no-
vember 17-én 17 órától fogadó -
órát tart, a Fekete István Általá-
nos Iskolában (Kodály Z. u. 31.).

Kényszerhelyzeti gyakorlatban kellett megállnia a helyét
a péri repülőtér tűzoltóinak és a társszerveknek szerdán.
A látványos, nagy erőket mozgósító feladat tétje nem ki-
sebb volt, mint megszerezni a minősítést, amely megfe-
lel az EU-s légügyi hatósági előírásoknak. A repülőtéren
folyamatos ügyeletben lévő tűzoltó szolgálatra hárult a
legnagyobb figyelem, elsőként nekik kellett beavatkozni-
uk a feltételezett katasztrófahelyzetbe, majd értesíteni a
hivatásos tűzoltó egységeket, bevonni a mentőket és a
rendőrséget is. A szimulált eset szerint egy repülőgép a
landolás közben lecsúszott a pályáról, a futóműve meg-
sérült és az üzemanyaga is szivárogni kezdett. A helyszín-
re siető reptéri tűzoltók azonnal megkezdték az életmen-

tést, mert az üzemanyag lángra kapott. A fedélzeten ösz-
szesen tízen várták a segítséget. A gyakorlat szerint öten
saját lábukon kimenekültek, három fő könnyebben, ket-
ten pedig súlyosan megsebesültek, őket hordágyra erő-
sítve kellett kiemelni a géptestből. Az utasok mindegyikét
tűzoltó kísérte a mentőkhöz, illetve a hordágyon fekvő sú-
lyos sérülteket kimenekítették a veszélyzónából és átad-
ták az Országos Mentőszolgálatnak.

A gyakorlat sikeresen zárult, a Győr-Pér Repülő-
tér Tűzoltósága és a társszervek munkáját a Lég-
ügyi Hatóság kiválóra értékelte, és a többi szakha-
tóság is elismerte. Egyébként ezt az Európai Lég-
ügyi Hatóság követelményeinek is megfelelő kény-
szerhelyzeti gyakorlatot Magyarországon elsőként
Péren hajtották végre, ezzel jelenleg egyedülállóak
hazánkban a Győr melletti repülőtéri tűzoltók.

Számos pályázat érkezett a Szent László Látogató-
központ és a Rómer Flóris Művészeti és Történeti
Múzeum által meghirdetett A Káptalandomb régen
és most című fotópályázatra, melynek ünnepélyes
díjátadójára és a beérkezett pályaművekből össze-
állított tárlat megnyitására szerdán került sor a Püs-
pökvár-Toronykilátójában.

Csurák Erzsébet, a múzeum közművelődési és
kommunikációs osztályának vezetője a megnyitón
hangsúlyozta, a pályázattal azt szerették volna repre-
zentálni, hogy a Káptalandomb régi értékei, a hagyo-
mányai felvillantása mellett, hogyan gondolkodnak az

A Káptalandomb régen és most
emberek a mai szakrális térről. Ezen a tárlaton össze-
hasonlítható a régmúlt és a ma emberének gondolko-
dása a pillanat művészetén keresztül. Egyértelmű,
hogy a pályázók arra törekedtek, hogy nyomot hagyja-
nak, hozzátegyenek valamit ahhoz az értékrendhez,
melyet a Káptalandomb őriz – emelte ki a szakember.   

A tárlaton munkatársunk, Marcali Gábor fényké-
pe is látható, valamint Bögi Tamás, Gintli Dávid, Ge-
rencsér Alexandra, Herbert-Radó Ágnes, Kállai Ist-
ván, Móricz Gábor, Nemes Zoltán 'mettor', Németh
Péter és Száva István fotóit csodálhatjuk meg az ar-
chív felvételek között.

Ötösre vizsgáztak

Fotó: Marcali Gábor

KONZULTÁCIÓ. Georg Spöttle biztonságpolitikai szakértő
tart előadást november 17-én 18 órától a Civil Összefogás
Közhasznú Alapítvány Soros-tervről szóló nemzeti konzultá-
ciós fórumán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara székházában (Szent István út 10/A.).
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ni benne, annyira gyatra volt a fűtése.
Egyetlen előnye volt, hogy megfizet-
hető, aki dolgozott, Trabantot tudott
venni magának. A várakozási idő alatt
pedig össze is gyűjthette a rávalót. 

Győrben is népautónak számított
1990 előtt. A Merkur-telepen a fél Du-
nántúl itt vette át Trabantját. Mára
mindössze 93 maradt Győrben, ami
után adót fizetnek – közölte érdeklődé-
sünkre Vörös Péter, a Városháza Adó-
ügyi Osztályának csoportvezetője. Az
egykori szocialista autók közül Wart-
burgból 45, Ladából pedig 266 maradt,
amely után tulajdonosaik befizetik a
súly adót. 1990 előtt gyártott Skodából
70 rója a győri utakat, IFA típusból 74,
Barkasból kettő után fizetnek adót. 

A csoportvezető elmondta azt is,
Győrben jelenleg 63.830 jármű számít
adókötelesnek, Opelből van a legtöbb
(8.167), második a Volkswagen (5.987),
harmadik pedig a Suzuki (5.208).

De térjünk vissza a születésnapos au-
tóhoz. Kevesen tudják, hogy a Trabant az
orosz szputnyik szó fordítása, amely úti-
társat jelent. Mint ahogy az sem véletlen,
hogy az első járgány Zwickauban, no-

vember 7-én gördült le, 1990 előtt ez pi-
ros betűs ünnep volt, a nagy októberi
szocialista forradalmat ünnepeltette a
néppel a kommunista vezetés.

Az első Trabant egyébként mindössze
18 lóerős motort kapott, később ez kicsit
változott. 1966-ban jelent meg a Trabant
601 Deluxe típus, ez utóbbi szó közröhej
tárgya volt a maga korában is. A Trabant
esetében a luxust a rádió, a kényelme-
sebb ülések és eltérő színű belső kárpit

jelentette. Viszont készült mozgáskorláto-
zottak számára automata kuplungos vál-
tozat, ez volt a Trabant Hycomat. 1967-
től a gyár kifejlesztette a nyitott változatot,
a Kübelt, a katonaságnak szánták felde-
rítési és harcászati feladatok ellátására, a
Tramp pedig a civil vásárlókat célozta

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

1957. november 7-én gördült le a
futószalagról az első Trabant,
amely magyarok millióinak je-
lentette az első autót. Rosszabb
időkben 5-7 év, később már
„csak” 3-4 év várakozás után le-
hetett hozzájutni az egykori NDK
„csodához”, amelyet milliók be-
céztek és még többen csúfoltak.

Papírporsche, négy keréken guruló
koporsó, Honecker átka – ilyen és eh-
hez hasonló gúnyneveket ragasztot-
tak évtizedek során a Trabira. Egy
amerikai lap pedig, amely tesztelte az
autót, azt írta, a Trabant úgy megy elő-
re, mint a nyugati autók hátra. Sokan
voltak persze azok is, akik beceneve-
ket adtak várva várt autójuknak. 

A Trabant a hiánygazdaság, a szo-
cializmus és a megbukott rendszer jel-
képe volt és maradt. Sokat kellett vár-
ni rá, motorja és karosszériája egysze-
rű volt, mint a faék. Télen csak kesz-
tyűben és nagykabátban lehetett utaz -

meg. Ez utóbbiból alig került Magyaror-
szágra. Az NDK végnapjaiban már Volk-
swagen-licenc alapján készült négyüte-
mű motorral is gyártották a Trabantot.

A német újraegyesítés megpecsé-
telte a Trabi sorsát. Az utolsó, 1991.
április 30-án elkészült Trabant a zwic-
kaui gyár múzeumában látható, mo-
torjának sorszáma 3.096.099. 

Zwickau városa a német újraegye-
sítés után is jelképének tekinti a Tra-

bantot. 1998-ban
emlékművet emeltek
az autónak. Több egy-
kori keleti blokkhoz
tartozó országban
múzeum is őrzi a
megboldogult emlé-
két. Így Prágában is
van Trabant-múzeum. 

Időről időre felve-
tődik a nemzetközi sajtóban a Trabant
gyártásának újraindítása. Ezek azon-
ban többnyire a nyári uborkaszezon
hírei, realitása egyenlő a nullával. A
Trabant annyira primitív autó, hogy a
világ legszegényebb részein sem len-
ne rá kereslet. 

A Trabant a hiány-
gazdaság, a szocializmus
és a megbukott rendszer
jelképe volt és maradt

Gyõr, Kölcsey u. 1.  Info: 96/313-953 • 06-30/6827-591 • 06-30/9473-535

Puskás Profil
HÁZTARTÁSI GÉPEK • BEÉPÍTHETÔ KÉSZÜLÉKEK

szállítás

üzembehelyezés

5 év garancia

–20%

minden készleten lévô gépre 
november 17-ig

Hatvanéves a Trabant, amelyet sokan becéztek és még többen gúnyoltak

Gyôrben 93 maradt az egykori NDK-s jármûbôl

Domján Ákos imádja a Trabantokat, kettő
áll otthon, a garázsban. A fotón láthatót is 
ő újította fel, eredeti alkatrészekkel
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A Nemzetgazdasági Minisz-
térium elindította az Ipar
4.0 Mintagyár elnevezésű
programot, amelynek első
kiemelt eseménye a Mo-
dern Gyárak Éjszakája lesz.
A programhoz Győrből
egyedüliként az Audi Hun-
garia csatlakozott. A me-
gyéből még a lövői Roto El-
zett Certa került a minta-
gyárak közé.

Mitől okos egy okosgyár? Ho-
gyan működik, milyen technikai
megoldásokat alkalmaznak ben-
ne? Hogyan néz ki az ipar jövője?
A negyedik ipari forradalom már
a küszöbön áll, itt a lehetőség,
hogy az érdeklődők a gyakorlat-
ban is megtapasztalhassák a leg -
újabb fejlesztéseket – fogalmaz-
nak a program elindítói.

A Modern Gyárak Éjszakáján,
november 17-én 16 és 22 óra kö-
zött, mindenki számára lehetővé
teszik, hogy megismerkedhesse-
nek a ma és a közeljövő korszerű,
„okos” gyáraival, amelyekben a
legmodernebb technológiák se-
gítik a termelést. A Modern Gyá-
rak Éjszakájára ezért elsősorban
a jövő vállalkozóit és szakembe-
reit, a pályaválasztás előtt álló fi-
atalokat várják.

Budapesten ülésezett a Megyei Jogú Váro-
sok Szövetségének Ifjúsági-, Oktatási- és
Sport Albizottsága. A szervezet elnöki te-
endőit Győr alpolgármestere, Radnóti
Ákos látja el. A napirendi pontok között
szerepelt a nyáron városunkban nagy si-
kerrel megrendezett Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál (EYOF) tapasztalatainak a
bemutatása is.

Erős, határozott lobbierővel bír a Megyei Jogú Váro-
sok Szövetsége – nyilatkozta lapunknak a helyszínen
Radnóti Ákos alpolgármester. A szervezetben, s an-
nak albizottságában Győr is aktív szerepet játszik,
Borkai Zsolt polgármester vezetésével, tette hozzá.
Nagy érdeklődés mutatkozott az Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál tapasztalatai iránt, többen is jelez-
ték, hogy eljönnek a városba, s megnézik a fölépült
sportlétesítményeket, mondta el az alpolgármester.

Az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválról dr. Doma-
nyik Eszter, az önkormányzat Városmarketing és Prog-

Az EYOF hatásairól, tapasztalatairól
érdeklôdött az MJVSZ

ramszervezési Főosztályának vezetője tartott prezen-
tációt. A városok részt vevő vezetői megismerhették
a felkészülés időszakának teendőit, a lebonyolítás me-
netét, s azt az átgondolt koncepciót, mely garantálja
a kiépített infrastruktúra további hasznosítását.

Rengeteg pozitív visszajelzés érkezett az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztivál után a kontinens minden ré-
széről – hangsúlyozta dr. Domanyik Eszter. Utalt arra,
hogy ez a rendezvény sokat adott a városnak, a régió-
nak, s az egész országnak. A főosztályvezető arról is
beszélt, hogy olyan koncepciót alakítottak ki, mely a
versenyek utáni időszakra is kirajzolta a létesítmények
jövőképét. A megyei jogú városok képviselői főleg ar-
ról érdeklődtek, hogy ez a nagy nemzetközi rendez-
vény miként tudta elősegíteni a város további fejlődé-
sét, tájékoztatott a főosztályvezető. 

Az albizottság ülésén szakképzési kérdéseket is
megtárgyaltunk, s az ifjúság témakörével kapcsolatos,
stratégiai tanulmányokat is elemeztünk, foglalta össze
Radnóti Ákos, az albizottság legutóbbi rendezvényén
történteket.

Múzeumok Éjszakája után itt a Modern Gyárak Éjszakája

Gyôrbôl az Audi csatlakozott egyedüliként

Regisztrálni és jelentkezni a
www. moderngyarakejszakaja.hu
honlapon lehet vagy a moderngya-
rakejszakaja@audi.hu e-mail cí-
men. Ehhez a következő adatok
szükségesek: név, cégnév (ameny-
nyiben céget képvisel), cím, tele-
fonszám, mobiltelefonszám, e-
mail cím.

Reméljük, hogy ez a közvet-
len „találkozás” a jövővel segít
átírni az iparról alkotott idejét-
múlt elképzeléseket, iránymuta-
tást nyújtva a kkv-k döntésho-
zói számára, karrierlehetőséget
és jövőképet mutatva az állás-
keresőknek, valamint a pályavá-
lasztás előtt álló fiataloknak –

fogalmazták meg céljaikat a
program elindítói. 

Az Audi Hungaria megalapítása
óta nyitott gyárként működik, évek
óta látogatóközpontot működte-
tünk, mert fontos számunkra, hogy
megmutassuk a motor- és jármű -
gyártás csúcstechnológiát képvise-
lő folyamatait – mondta el Czech-
meister Mónika, a győri Audi kom-
munikációs vezetője. Megtudtuk
azt is, már több mint százan jelent-
keztek a Modern Gyárak Éjszakájá-
ra. A kontingens így hamar betelik,
akik lecsúsznak a mostani lehető-
ségről, utólag pótolhatják, mert az
audi.hu honlapon folyamatosan le-
het jelentkezni gyárlátogatásra.

> > > www.gymskik.hu < < <

Kamara már a Facebookon is!

A KAMARA MINDENKIÉ
PROGRAMAJÁNLÓ — GYÔR

Mészáros Róbert 

Témák:
• Mûködô kiskereskedelmi egységek

mun ka védelmi és munkaügyi hatósági
ellenôrzéseinek tapasztalatai, a leggyakoribb
szabálytalanságok.

• Üzletnyitásra vonatkozó hatósági elôírások. 
• A vásári árusítás szabályai
A részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött.
Idôpont: 2017. november 14., kedd 10.00 óra
Helyszín: kamarai székház, Szent István út 10/A
Bôvebb információ: +36 96 520 222

KERESKEDÔK NAPJA
— HATÓSÁGI
INFORMÁCIÓK

KIS- ÉS KÖZÉP-
VÁLLALKOZÁSOKNAK
AJÁNLJUK

Tapasztalatcsere: Hogyan tarthatjuk meg
munkatársainkat?
A részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött.
Idôpont: 2017. november 16., csütörtök 16.00 óra
Helyszín: kamarai székház, Szent István út 10/A
Bôvebb információ: +36 96 520 222

KOMMUNIKÁCIÓS KLUB

Témák: A kommunikáció területei, hatékony
együttmûködések, sikeres módszerek.
A részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött.
Idôpont: 2017. november 20., hétfô 17.00 óra
Helyszín: kamarai székház, Szent István út 10/A
Bôvebb információ: +36 96 520 222

JELENTKEZÔKET VÁRNAK!

JELENTKEZZEN MÁR MOST!

• Kiválóság és minőség a HR-ben
konferenciára — november 15.

• Innovációs Klubba — november 23.
• Munkavédelmi képviselô 8 órás képzésre

— november 24.
• Szakmai út a Magyarországi Újbor 

és Sajtfesztiválra Budapestre — november 25.
• Könyvelôi Klubba — NAV-tájékoztató 2018. évi

adóváltozásokról — november 28.

Programjaink helyszíne a kamarai székház
9021 Gyôr, Szent István út 10/A
Bôvebb információ:
www.gymskik.hu/rendezvenyek 
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Ön tudta, hogy a legelső nyakcsigolya – az ATLAS – a legtöbb
embernél tartósan el van mozdulva? Ez a körülmény egész sor
testi és szellemi zavart okozhat. 25 éve egy svájci bioenergetikus,
dr. Rene-Claudius Schümperli dolgozta ki és szabadalmaztatta
módszerét, amelyet 30 országban több mint 300 Atlasprof

specialista alkalmazza. Az Atlas a fej-, nyak-,
gerinc-, és csípő egyensúlyát meghatározó
első nyaki csigolya. Az eredmény tartós,
mert az Atlas az anatómiailag korrekt helyére
kerül. A technika egyedülálló, természetes,
nem orvostudományi módszer, nem gyakorol
hatást a csigolyatestre, nem manuálterápia

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

Az Atlas
nem csak a fej
hordozója

Bővebb információ a facebook-on beírva: 
dr. Varga Imre

Bejelentkezés győri helyszínre : 
+36-30/959-3080

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 

Hétszázötvenmillió forint pályázati forrás nyílik meg
kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesz-
tésére, valamint a helyi közösségek, programok tá-
mogatására, Győrben.

A támogatási szerződést hétfőn írták alá a Város-
házán. Dr. Fekete Dávid alpolgármester köszöntőjé-
ben elmondta, Győr számos projektet valósított már
meg, ezúttal a gazdasági és a civil szféra képviselőivel
közösen teszik ezt. Győri Helyi Akciócsoportot szer-
veztek tíz konzorciumi tag részvételével, melynek cél-
ja a kulturális fejlesztések előmozdítása, valamint az,
hogy Győr a helyi kezdeményezéseken és értékeken
alapuló közösségek városa legyen. Ez azért is fontos,
mert a város indul a 2023-as Európa Kulturális Fővá-
rosa címért – hangsúlyozta az alpolgármester.

Az elnyert 750 millió forint támogatásból egy-
részt kulturális infrastrukturális fejlesztések valósul-
hatnak meg, másrészt olyan kis léptékű, kis össze-
gű pályázatokat hirdetnek, amellyel dinamizálni le-
het a kulturális közösségeket, a civil szervezeteket,
a különböző amatőr művészeti csoportokat, és más
egyéb szerveződéseket. Az alpolgármester bízik ab-
ban, hogy a pályázati összeg is segíthet abban,
hogy a város kulturális közösségei erősödjenek, s
bővüljön a kulturális profil.

Oláh Gábor, a regionális fejlesztési programo-
kért felelős helyettes államtitkár szerint az egyik leg-
nagyobb érték az egymással töltött idő, ez a pályá-
zat is ennek a feltételeit teremti meg, ezeket a kez-

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Újabb látványossággal
gyarapodott Adyváros: a
napjainkban népszerű, ha-
talmas, világító betűkön je-
lenik meg a városrész neve
a tó mellett.

A világító betűsor valószínűleg
hamar kedvelt fotózási helyszín-
né válik a tóparton. A felirat he-
lyét gondos előkészítés után vá-
lasztották ki, hiszen több szem-
pontnak is meg kellett felelni: ne

Milliókra lehet pályázni kulturális területen
deményezéseket bátorítja, elősegíti az emberek
egymásra találását. A helyi értékeken alapuló össze-
fogás olyan tett, amelyet bátorítani és támogatni
kell – emelte ki a helyettes államtitkár. Győr sikeres
város, ez jó alapot szolgáltat arra, hogy újabb és
újabb lehetőségekhez jusson, és ehhez Magyaror-
szág kormánya társ és partner – mutatott rá Oláh
Gábor. Felelevenítette: az egész ország sokat nyert
a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megren-
dezésével, és úgy véli, az induló projekttel is sokat
nyer, nem csak Győr, de az egész ország.

Sárkány Péter, az Arrabona EGTC igazgatója el-
mondta, ők készítették a pályázatot, és a helyi közös-
ségfejlesztési stratégiát is kidolgozták. Utalt rá, a cé-
get azért alapították 2010-ben, hogy a határ menti
projekteket összefogják, ennek eredményeképpen az
elmúlt években 7 milliárd forint hazai és EU-s forrást
sikerült elnyerni a térségben a cég menedzselésével.
Ebben az esetben is aktívan közreműködnek, maga-
san képzett szakemberek biztosítják a zökkenőmen-
tes pályáztatást és a megvalósítást.

Csányi Péter, a CLLD-munkaszervezet vezetője be-
számolt arról, hogy a következő négy évben 500 millió
forint jut az infrastruktúrafejlesztésre, és 250 millió fo-
rint a különféle kulturális tevékenységek megvalósítá-
sára. Többek mellett a következő címszavakkal hirdet-
nek pályázatot jövőre: Teret a közösségnek! Mutasd
meg! Sokszínű közösségek, Sport és a művészet, va-
lamint Ki lakik a városban? programokat.

Ezentúl ADYVÁROS-sal is szelfizhetünk
zavarja a Tihanyi Árpád út–Sza-
uter úti csomópont közlekedését,
a lámpák fényével ne konkurál-
jon, ugyanakkor jól látható le-
gyen. Így esett a választás a Tiha-
nyi Árpád úttal párhuzamos
irányban az adyvárosi tó partjára.

„Az önkormányzat folyamato-
san keresi a lehetőségeket az
olyan 21. századi fejlesztések
számára is, amik által a városban
élők mindennapjait tudjuk meg-
szépíteni” – hangsúlyozta Borkai
Zsolt polgármester a felirat lelep-
lezése előtt, a tóparton. Radnóti
Ákos alpolgármester, a körzet

önkormányzati képviselője hoz-
zátette, a felirat azt is jelzi, az itt
élők szeretik a lakótelepüket,
amit az is mutat, hogy a város-
rész tavaly egy országos interne-
tes újság szavazásán elnyerte az
ország legjobb lakótelepe címet.

Az elkészült ADYVÁROS fel-
irat 8,8 méter hosszú és 1,55 mé-
ter magas. A betűk RGB ledes vi-
lágítással ellátottak, a fény pedig
programozható, több fajta szín
és ritmus váltására van lehető-
ség.

A világító betűk mellett ké-
szült még két darab tíz méter ma-
gas zászlótartó rúd is. Az oszlo-
pokon a magyar nemzeti színű
és Győr zászlója lobog. A zászló-
kat három, földbe süllyesztett
lámpatest világítja meg az éjsza-
kai órákban is. 

A feliratot a rendőrségre bekö-
tött kamera figyeli a nap 24 órá-
jában.

A beruházás megvalósítására
bruttó hétmillió forint fedezetet
biztosított az önkormányzat, a ki-
vitelezés a Győr-Szol Zrt., a Győri
Közútkezelő Szervezet és a Vill-
Korr Kft. közreműködésével való-
sult meg.
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A Győr-Szol Zrt. a városi faállomány kezelőjeként
nagy figyelmet fordít a közterületen élő fák állapo-
tának megóvására, a balesetveszélyt jelentő növé-
nyek kiszűrésére. Az utóbbi feladat szükségességét
igazolja, hogy a közelmúltban több olyan eset volt,
amikor a külsőleg egészségesnek tűnő, ám a kéreg
alatt elszáradt, odvas, üreges beteg fa kidőlt. A vi-
haros szél, a rendkívüli időjárási körülmények követ-
keztében kidőlt fák, leszakadt ágak az elmúlt hóna-
pokban nemcsak anyagi károkat okoztak, sajnos
súlyos személyi sérüléssel járó baleset is történt
Győrben, igaz, nem közterületen. A városüzemelte-
tést ellátó társaság mindent megtesz azért, hogy a
közterületeken a jövőben is biztosítsa az anyagi és
személyi biztonságot.

A fák állapotának felmérése folyamatos a város-
ban. Ebben az évben történt meg a Győr-Szol Zrt.
kérésére a Zechmeister utcában a Petőfi híd és a
Bécsi kapu tér közötti szakaszon lévő fasor teljes kö-
rű vizsgálata. A monitoring tevékenység során az er-
re szakosodott mérnökök – a soproni egyetem er-
dészeti szakértői, illetve az intézmény egyik fizikusa
– szemrevételezték a fák egészségi állapotát, majd

Szakemberek kezelik a városi faállományt 

speciális, a fatörzsben keltett hang terjedési sebes-
ségének műszeres vizsgálatával meghatározták a
fa szöveti felépítését. A mért értékből következtetni
lehet a fák egészségi állapotára, kiszűrhetővé vál-
nak a belülről odvas, üreges vagy gombás faegye-
dek. Már akkor, a részeredmények ismeretében egy
fát azonnal ki kellett vágni, mert törzse belülről tel-
jesen üreges volt.

Az erdészeti szakértők és fizikusok által elvégzett
vizsgálatok eredményei igazolták a feltételezéseket,
amelyek szerint a Zechmeister utcában lévő ostor-
fák állapota rossz, veszélyt jelentenek az arra járók-
ra, az ott parkolókra, a közúti forgalomra és a kör-
nyező házakban lakókra. A leromlás oka a koroso-
dás, illetve, hogy a fákat körülvevő aszfaltot, többek
között a közműkiváltással járó munkálatok miatt,
többször felbontották, a talajt mélyen kiemelték.
Ezek a beavatkozások a fák gyökereiben jelentős ká-
rokat okoztak.

Emiatt a fák koronája száraz részeket tartalmaz,
a speciális műszeres vizsgálatok a töveknél jelentős
szilárdságcsökkenést mutattak ki, illetve a szakér-
tők megállapítása szerint, gyökérvesztés is fennáll.
Balesetvédelmi szempontok miatt a szakértők az
említett fák eltávolítására tettek javaslatot. A városi
faállomány kezelőjeként a Győr-Szol Zrt. koordiná-
lásában, a vonatkozó engedélyek birtokában, a
szakemberek véleménye alapján az első ütem ré-
szeként, alpintechnika és emelőkosaras gépjármű
bevonásával, a parkolóhelyek kiürítésével és részle-

Korábban: A Győr-Szol Zrt. 2010-ben a fa-
pótlási kötelezettségén felül plusz 116 fát ül-
tetett Győr területén, 2011-ben a kivágott
242 helyett 300 fát ültetett, 2013-ban több
mint 500 fa telepítéséről gondoskodott, és az
önkormányzat által elfogadott, erre vonatko-
zó koncepció szerint, hasonló többletülteté-
sek történtek 2014-ben is. 2015-ben a fapót-
lási kötelezettség keretében 244 fa került a
közterületekre, ezen felül lakossági kérésre,
illetve önkormányzati képviselői kezdemé-
nyezésre 565 fát, a hullámtéri pótlás második
ütemében pedig 168 fát ültetett el a szolgál-
tató a város területén, amit több mint 200
cserje telepítése egészített ki. 2016-ban
1.044 fát és 62 cserjét ültettek el a szakem-
berek. Ebben az évben, novemberben közel
1.000 darab fával bővül az állomány.

Balesetveszélyessé váltak a fák 
ges forgalomkorlátozással hamarosan elkezdik a
fák kivágását. A pótlásról a Győr-Szol Zrt. az előírá-
sok szerint gondoskodik. Új fahelyeket alakítanak
ki, ahová a városi élet sajátosságait jól tűrő, kevésbé
terebélyes fákat ültetnek.

A balesetveszély miatti fakivágás nem egyedi
eset, szükség szerint csak ez a megoldás adódik
a veszélyes helyzet megszüntetésére, ugyanak-
kor a városban idén ősszel közel ezer fát ültetnek
a megfelelő levegőminőség-védelem fenntartása
érdekében. A fapótlások során minden helyszí-
nen figyelembe veszik az élőhely adta lehetősé-
geket, így például villanyvezetékek alá alacso-
nyabb növésű fák ültetését tervezi a Győr-Szol.
Az előrelátó faállomány-kezelésnek köszönhető-
en, a városi faállomány egyre több és egyre jobb
állapotú fasorból áll.

A Zechmeister utcában is
be kellett avatkozni



Folytatjuk múlt heti témánkat. Rohamosan köze-
ledik az év vége, így rengeteg kérdés merül fel az
adójóváírással kapcsolatban. A témában az
Aegon Biztosító területi vezetőjét,
Kriván Tamást kérdeztük.  

Az ügyfél honnan tudhatja meg,
hogy mennyi lesz a fizetendő
adója, és abból mennyit igé-
nyelhet vissza? 
Az adóévben fizetendő sze-
mélyi jövedelemadó össze -
géről a munkáltatók/kifizetők által
kiadott igazolásból tájékozódhat. A
rendelkezésre jogosító befizetésekről és
jóváírásokról, a nyugdíjpénztár adóévenként
külön igazolást küld minden érintett tag részére. Az
ügyfél, amennyiben  rendelkezik online ügyfélszolgálati
fiókkal, az igazolást onnan is le tudja tölteni.

Automatikusan jár az adójóváírás? 
Nem, arról minden érintettnek a személyi jövede-
lemadó-bevallás megfelelő sorában külön kell ren-
delkeznie.

Hogyan igényelhető vissza a személyi jövedelem -
adóból az adójóváírás? 
A 2017. évi személyi jövedelemadó-bevallásának az
erre kijelölt sorában tudja megadni annak a nyugdíj-
pénztárnak az adószámát és nevét, ahol tagsággal
rendelkezik, és ahová az adójóváírást kérni szeretné.
Az adószámot a nyugdíjpénztár által elküldött igazo-
láson is megtalálja. 

Ez mikor igényelhető, és mikor kapja meg az ügyfél? 
Az adójóváírás a személyi jövedelemadó-bevallás
benyújtásával egyidejűleg igényelhető, és azt az adó-
hatóság az adóbevallás beérkezésétől számított har-
minc napon belül, de legkorábban az adóévet köve-
tő év március elsejétől utalja át. 

Ha a leendő ügyfél most köt nyugdíjbiztosítást, és
decemberben fizeti ki egyben a 650 ezer forintot, ak-
kor is megkapja a teljes 20 százalékos adójóváírást? 
Igen, a megtakarításokat akár évente egyszer is elég
befizetni, a jóváírásokat a tárgyévre beérkezett befi-
zetésekre lehet igényelni. 

Mi történik akkor, ha az ügyfél több önkéntes nyug-
díjpénztárban is tag?
Ilyen esetben az adójóváírást a nyugdíjpénztárak ál-
tal kiadott igazolások alapján, a személyi jövedelem -
adó-bevallás rendelkező nyilatkozatában, egy nyug-
díjpénztár megjelölésével érvényesítheti, fi-
gyelembe véve a maximálisan vissza-
igényelhető értéket.
(x)

Fókuszban
az adójóváírás
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Nincs még roham a gumi-
szervizekben, erre rend-
szerint akkor kerül sor, ha
az első hó leesik. Ilyenkor
mindenki azonnal váltani
akar nyári gumiról téli ab-
roncsra. Ha nem akar sorba
állni, most kényelmesen
megteheti.

A gyakorlott sofőrök fejből tud-
ják, a kezdőknek nem árt megta-
nulni, hogy ha tartósan plusz hét
fok alá esik a hőmérséklet, érde-
mes a téli gumit felrakatni, annak
ugyanis más az anyaga, sokkal
jobban tapad. Sok autós még
mindig abban a tudatban él,
hogy csak havas úton hasznos a
téli gumi. Ezt azonban a szakem-
berek rendre cáfolják.

Tesztek és felmérések igazol-
ják, a téli abroncsok a nyáriakhoz
képest sokkal nagyobb biztonsá-
got szavatolnak fékezéskor, hi-
deg időben, főleg ha vizes, havas
vagy jeges az útfelület.

A kívánatosnál egy méterrel
hosszabb fékút sokba kerülhet,
ha belecsúszunk egy másik jár-
műbe és összetörik a motorház-
tetőnk vagy a lámpánk, esetleg
mindkettő – érvelnek a biztonsá-
gos téli közlekedés mellett a tu-
lajdonosok.

Ha november, akkor téligumi-csere 

Az egy méterrel hosszabb fékút
sokba kerülhet

Annak ellenére, hogy Magyar-
országon nem kötelező a téli gu-
mi használata, ellentétben példá-
ul Ausztriával, hazánkban is egy-
re több autós belátja, magára,
másokra és autójára úgy vigyáz-
hat a legjobban, ha az évszaknak
megfelelő abroncsot használ.

Sokkal kisebb befektetéssel,
sokkal nagyobb kártól óvhatja
meg magát, aki téli gumikat
vesz. Egy középkategóriás au-
tóra 15 ezer forint közötti ösz-
szegbe kerül a téli gumi darabja
és általában 5-6 évig használ-
ható, a megtett kilométerektől
függően.

Aki nem gumiszerelőnél vásá-
rol új abroncsot, azoknak nem árt
tudni, hogy mit jelentenek a jelzé-
sek az abroncson. Ezt egyébként
az Európai Unió kötelezően előírja.
Ha például valaki gyakran indul
hosszú utakra, célszerű a legma-
gasabb üzemanyag-takarékossá-

gi osztályba sorolt gumiabroncsot
választania, ezt jelzi az „A” (zöld szí-
nű) osztályozás, míg a legkevésbé
takarékosak a „G” (piros színű)
osztályba tartozó abroncsok. Az A
és G osztály között akár 7,5 száza-
lékos eltérés is lehet az üzem-
anyag-fogyasztásban – hívják fel
a figyelmet a szakemberek. 

szerző: nagy viktor

A Széchenyi István Egyetem Közúti és Vasúti Jár-
művek Tanszéke (KVJT) és a Járműipari Kutatóköz-
pont közös szervezésében kedden rendezték meg
az Autonóm Járművek Konferenciát. 

Dr. habil Lakatos István, a KVJT tanszékvezetője
kiemelte, első ízben hallhatott a nagyközönség
ennyire fókuszáltan az autonóm, tehát önvezető
járművek témakörében a fejlesztési célokról, kísér-
leti programokról, és már megvalósult projektek-
ről. Az európai szinten is egyedülálló zalaegerszegi
tesztpálya kiépítésével – mely nem csak egy zárt
környezetet jelent, hanem több száz kilométernyi
közutat is –, illetve a hazai egyetemek, fejlesztő- és
kutatóközpontok tudásának irányított, összehan-

Önvezetô autók — már nem a jövô
golt munkájával a következő 5-10 évben Magyar-
ország a világ élvonalába kerülhet az autonóm jár-
műfejlesztés területén. Az autonóm járművek nem
csak fejlett fedélzeti szenzorokat és vezérlőegysé-
get igényelnek, de új forgalomirányítási megköze-
lítésre is szükség lesz a jövőben. A rendszerek mé-
lyére nézve pedig olyan mérnöki, informatikai meg-
oldások, sőt etikai problémakezelési módszerek
szükségesek, melyek a neurális hálók vagy a leg-
frissebb irányításelméleti rendszerek meglétét
igénylik. A technológiai fejlesztések már jelenleg
is képesek a magasabb szintű önvezetést támo-
gatni, így az új Audi A8 autonóm funkcióit „csak”
jogi kérdések korlátozzák. Az előadások bemutat-
ták a következő évek kutatási irányait, kíváncsian
várjuk az eredményeket.
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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

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJEN

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓT!

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

´́

´́

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter (archivum)

Gyermekkoromban kaptam egy köny-
vet A szerencsés aranyász címmel. Izgal-
mas mesék, boszorkányok, ördögök,
szellemek voltak benne, sokszor kértem
édesanyámat, hogy ebből meséljen ne-
kem. Aztán a Csimpánz Csabi már
egyenesen a kedvenc könyvem volt.
Mondták nekem, hogy ezeket egy győri
bácsi írta, emiatt aztán – no és persze a
vicces rajzok miatt, amelyek szintén az
író alkotásai voltak – még jobban szeret-
tem lapozgatni a meséket.

Később, kamaszkoromban egy má-
sik könyv is a kezembe került: a Hanyis-
tók. Ifjonti fejjel nem tudtam hová tenni
ezt a címet, éppen ez volt az, ami felkel-
tette az érdeklődésemet, és kíváncsian
fogtam bele a Hanság „vadembere” tör-
ténetének olvasásába. Tőke Péter Mik-
lós művei tehát fontos szerepet játszot-
tak abban, hogy szeressem a könyve-
ket, az irodalmat, és talán abban is,
hogy később magam is tollat ragadjak.

68 éves volt, amikor aztán szemé-
lyesen is megismertem őt. Interjúra ér-
keztem könyvekkel teli belvárosi laká -
sába, amely az alkotó szellem barátsá-
gos melegét sugározta. Otthon érezte
magát az ember. Valóban igazi alkotó
volt, aki nem csak regényeket írt, de
műveit saját rajzaival illusztrálta. Tőke
Péter Miklós tanárember, író, grafikus
és festőművész is volt, sőt szobrászko-
dott is, Hanyistókot egy kapuvári pályá-
zatra formálta meg. Otthonában nem
csak ezt a műalkotást láthattam, de
egy különleges hobbijának eredmé-
nyeit is. Ez pedig a háromdimenziós fo-
tózás, amelynek segítségével hazavitte
magával a Szigetköz vadregényes zu-
gait. Elméjét és kezét az értékteremtés
vágya mozgatta, munkáival szórakoz-
tatva akart nevelni. Bármibe is fogott,
azzal valami jót, értelmeset akart nyúj-
tani. A mai világban ez nagy kincs! A

magamutogatás, a kérkedés távol állt
tőle. Szerény ember volt, talán egy ki-
csit túl szerény is. Pedig lett volna mire
szerénytelennek lennie, hiszen értékte-
remtő írásai, a szépséget közvetítő al-
kotásai még nagyobb ismertségre jo-
gosítanák. No, nem Győrre gondolok,
hiszen szülővárosa elismerte munkás-
ságát, 2014-ben Pro Urbe Győr díjat

vehetett át. Azt hiszem, ez nagyon jól -
esett neki, hiszen szerette városát. An-
nak idején így mesélt nekem erről:

„Tősgyökeres győri vagyok, a felme-
nőim is itt éltek, és a gyermekkorom
meghatározó élményeket adott az al-
kotói munkámhoz. Mindig belvárosiak
voltunk, nagyapámé volt az Aranyhajó
épület és az ott működő vegyeskeres-
kedés is. Ennek a háznak a tetőtera-
szán rendeztem be a saját kis dzsunge-
lemet. Nagyapám saját készítésű
„KUC-KUC” teájának dobozaiból épí-
tettem állatkertet, amiket a gipszállata-
immal töltöttem meg. A barátaimmal a
Radó-szigeten gyűjtöttünk lepkéket, a
folyópartokon is rengeteget játszot-
tunk. Így alakult ki bennem a természet
szeretete, és ez adta később a fantasz-
tikus, elképzelt világok alapjait.”

A robot és a madár, A kocka hatal-
ma, Afrikai nyomozás, Az istenek he-
gye – csak néhány cím a munkássá-
gából. Ahogy ő maga mondta: „A fan-
tasztikum jó csatorna a fiatalokhoz, hi-
szen ki ne szeretne varázslatos vilá-
gokba, izgalmas kalandokba csöp-
penni.” Ő azonban nem csak a fiata-
lokhoz szólt, a felnőtteknek is írt szó-

rakoztató olvasmányokat, de azokat
Peter Stock álnéven tette.

Tőke Péter Miklós megfontolt, halk
szavú, de bölcs és kreatív ember volt.
Nem tolta magát reflektorfénybe,
egyszerűen csak alkotott. Tette, ami-
hez értett, és amivel értéket terem-
tett. Hozzám is barátsággal fordult,
örömmel olvasta el például egy na-
gyobb munkámat, szeretettel vélemé-
nyezte, építő tanácsokat adott. Szere-
tett beszélgetni, s – bár ő az idősebb
– ha találkoztunk, elsőként kérdezte
őszinte érdeklődéssel, hogy mi újság
velem. Sajnos túl kevésszer találkoz-
tunk, és ma már csak a könyvei által
idézhetem fel azt a gondolatvilágot,
amit ő képviselt. A győri Alkotó éle -
tének hetvenharmadik évében távo-
zott közülünk. 

Kedves Péter!
Élmény volt számomra, hogy egy

kicsit ismerhettelek! Köszönöm a jó
tanácsokat, és köszönöm azt a sok
mindent, amit elmeséltél – egyrészt
személyesen, másrészt pedig a köny-
veid által. Ha most kérdeznéd, hogy
vagyok, mondanám, hogy jól, csak
hát az a baj, hogy megint szegényeb-
bek lettünk. Egy igazi alkotót veszítet-
tünk, a tanítót, az Embert. 

Most búcsúzom, további jó alko-
tást, izgalmas új történeteket kívánok
Neked odaát! Emléked a szívünkben
és polcainkon él tovább.

Elment az Alkotó, Hanyistók és a mûvészetek barátja
Tőke Péter Miklós 1945. augusztus 3-
án született Győrött. A Liszt Ferenc
utcai Általános Fiúiskola elvégzése
után a Révai Miklós Gimnáziumban
érettségizett, majd a győri Magyar Va-
gon- és Gépgyárban dolgozott, itt
született meg a BUBU nevű képre-
gény-figura. Matematika–rajz szakos
tanári diplomáját Pécsett szerezte,
majd a győri Centrum Áruház grafiku-
sa, és a Művelt Nép Könyvterjesztő
Vállalat dekoratőre lett. A hetvenes
években ösztöndíjas festőművész-
ként tevékenykedett, első önálló kiál-
lítását 1971-ben rendezte. 1974-ben
jelent meg első könyve, A robot és a
madár tudományos-fantasztikus me-
se, a műből színdarab is készült.
1981-től 1992-ig szabadfoglalkozá-
sú íróként működött, majd tizennégy
éven át a Prohászka Ottokár Orsolyita
Közoktatási Központban tanított, in-
nen ment nyugdíjba. Legismertebb
műve a Hanság mocsaraiban élő lápi
ember története, a Hanyistók 1979-
ben jelent meg először. Írói munkás-
ságára leginkább az ifjúsági és tudo-
mányos-fantasztikus regények jel-
lemzők, de Peter Stock álnéven több
felnőtteknek szóló regényt is írt.

Tőke Péter Miklós elméjét és kezét
az értékteremtés vágya mozgatta,

munkáival szórakoztatva nevelt
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BALETT BÁBSZÍNHÁZ

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: orosz sándor

A híres utazó, Münchausen báró ka-
landjait mutatta be vasárnap a Vaska-
kas Bábszínház. Tudvalevő, hogy az
1720-ban, Németországban született,
s messze földön híressé vált obsitos

„Nevessünk többet, és engedjük el magunkat, hogy élvezhessük az életet!”

A lódító báróval kalandozhatunk
beutazta az egész világot, sőt, még a
világűrt is, találkozott a holdbéli embe -
rekkel, akik le tudják venni a fejüket, és
anélkül tudnak járni-kelni a világűr sö-
tétségében. A csatákból is kivette a ré-
szét táltos paripájával, és olyan kalan-
dokba keveredett, hogy más biztosan
ott hagyta volna a fogát. Fogságba is

esett, ahonnan ügyesen meg is szaba-
dult. Járt a sajtszigeten, sőt, egy olyan
ágyúval is volt dolga, mely 1.100 font
súlyú golyót tudott kilőni. Szóval Mün-
chausen báró sok-sok kalandot élt át,
melyeket barátainak, borozgatás mel-
lett mesélt el – olyan meggyőzően,
hogy egyik-másik kalandról még az is
elképzelhető, hogy igaz volt.

A Münchausen báró kalandjai című
előadás rendezője, Biserka Kolevska
egy romantikus és álmodozó főhőst
képzelt a színpadra Gottfried August
Bürger regénye alapján, olyat, aki sze-
retné megváltoztatni az embereket,
hogy mozduljanak ki otthonról, utazza-
nak, kalandozzanak, hiszen az élet nem
csak evésből és ivásból áll, a szellem-
nek pedig szabadon kell szárnyalnia.
Csinálj bolondságokat, hogy érdekes le-
gyen az életed – vallja a báró, és hogy
ezt szemléltesse, ritkán ugyan, de hazu-
dik. „Ő azonban tényleg hisz a meséi-
ben. Münchausen egy szimpatikus ló-
dító, egy Don Quijote-típus” – írta le a

bolgár rendező a karaktert és hozzátet-
te, az előadást nem csak gyerekeknek
szánja. Üzen a felnőtteknek is, mégpe-
dig, hogy ne viselkedjünk annyira komo-
lyan, nevessünk többet és engedjük el
magunkat, hogy élvezhessük az életet.

Münchausen báró három dolog-
hoz értett nagyon, a vadászathoz, a
harchoz és a történetmeséléshez, s
ezt a Vaskakas Bábszínház abszurd
módon, és commedia dell'arte, vagyis
rögtönzött színjáték stílusban mutatja
be, árnyjátékkal fűszerezve. Díszlet
nincs, a jelmezek jelentik a dekorációt,
s egy nagy térkép segíti, hogy a báró
visszaidézhesse az emlékeit.

Biserka Kolevska két évtizede dol-
gozott már a győri társulattal, az Aliz
Csodaországban című árnyjátékot
rendezte, amivel aztán bejárta a vilá-
got. Régóta szeretett volna már visz-
szatérni városunkba, de csak most
lett rá lehetősége, hogy a Vaskakas
már az új, nagyobb és korszerűbb
épületben várhatja a nézőket.
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: győri balett

Egyszerre van jelen a hit és a kép-
mutatás, az erkölcs és az álszent-
ség a Győri Balett legújabb da-
rabjában, melyet szombaton mu-
tatnak be városunkban. A társu-
lat Nathaniel Hawthorne A skar-
lát betű című regényének első
balett színpadi adaptációját tán-
colja két felvonásban, Velekei
László koreografálásával.

A skarlát betű az írónő első műve, ami-
vel rögtön elismertté vált, s a XIX. szá-
zadi amerikai irodalom egyik legna-
gyobb alakjává emelte, fontos mérföld-
kőnek számított ugyanis az angol hatás
alól elszakadó, a puritán erkölcsi elvek-
re építő, a természetközeliséget köz-
pontjába helyező transzcendentális
amerikai irodalom történetében.

A skarlát betű egy házasságtörés
történetét meséli el. Hősnője Hester
Prynne, akit hűtlenség vádjával elítél-
nek, és bűnének jelét, a vörös A betűt
(adultery: házasságtörés) ruháin is
hordania kell élete végéig. Hester
azonban emelt fővel vállalja mindezt,

Egész estés darabot mutat be a Gyôri Balett

Életünk skarlát betûi
és gyengéd szeretettel neveli házas-
ságtörésben fogant gyermekét, a kis
Pearl-t. Társát a bűnben nem nevezi
meg, már csak azért sem, mert ő a kö-
zösség nagy tiszteletben álló fiatal lel-
késze: Arthur Dimmesdale.

Velekei László közel nyolc éve ké-
szül arra, hogy színpadra vigye az ér-
zelmekben gazdag történetet. Darab-
jaiban mindig a tettek mögötti embert
keresi, így lesz ez most is, s egy másik
szemszögből világít rá a mindig aktu-
ális kérdésekre. 

A koreográfus nem csak a regény-
ből, hanem az abból készült filmből is
merített: az első felvonásban megmu-
tatja, miként jutott el Hester a megbé-
lyegzésig. „Megadatik számára egy tisz-
teleten alapuló házasság, amelyben fel-
világosult gondolkodású nőként élhet,
ami a puritán környezetben különösen
értékes. Azonban az Újvilágban megis-
merkedik egy szintén intelligens és
rendkívül érzelmes férfival, a tiszteletes-
sel, és feltör benne a női szenvedély. Lé-
lekben lehetnek csak együtt, egy telje-
sen más kapcsolatban, ahol nőként is
kinyílhat. Akkor lesznek csak egymáséi,
egyetlen alkalommal, amikor kiderül,
meghalt Hester férje” – avat be a cselek-

ménybe Velekei László. A tiszteletes a
saját hite és az egyház törvényei között
lavírozik, óriási harc dúl benne: az érzel-
mei miatt eleve bűnös, vagy csak olyan
falak közé került, ami ellentétes a vágya-
ival, és ezért válik bűnössé, vagy ugyan-
az a tiszteletre méltó ember marad?
„Foglalkozunk a hit kérdésével is. Aki
nem hisz, annak nem is érkezik az éle -
tébe próbatétel, viszont amikor elbukik,
nem gondolom, hogy Isten elhagyja. A
bukás pillanatában is vele van, s később
újra esélyt kap, másképp. A történet azt
is üzeni, az adott pillanatot ne akkor ítél-
jük meg, kudarcként, hanem majd egy
életszakasz végén, visszatérve tudunk
igazán visszanézni rá, hogy az valóban
bukás volt-e vagy tanítás, egy újabb
esély. A tiszteletes pedig nem tudja fel-
dolgozni, hogy férfiként nem állhat ki a

nő mellett” – mondja el a koreográfus,
Hestert pedig végtelenül erős nőnek ír-
ja le, aki megéli az érzelmeit, járja a saját
útját, a helyzetnek és a lányának él, s el-
fogadja, hogy a tiszteletes nem tudja fel-
vállalni őt és gyermeküket.

Velekei László olyan szituációkat te-
remt a színpadon, amik által a nézők a
szereplőkkel együtt küzdenek, éreznek,
vágyakoznak. Az egész estés baletten
több alkotóval dolgozott együtt, többek
között Yaron Abulafia „fényművésszel”.
„Izraelben láttam egy gyönyörűen bevi-
lágított darabot, majd hazatérve írtam
az alkotónak, aki azt válaszolta, ismeri
a darabjaimat, dolgozzunk együtt. Óri-
ási megtiszteltetés, hiszen az angol Ki-
rályi Balettől kezdve számos világhírű
társulatnak komponált fényeket” – me-
séli végül óriási várakozással.

A főszerepeket Matuza Adrienn
és Jekli Zoltán táncolják
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HIRDETÉS KULTÚRA

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Kétszáz éve született a reformá-
tus lelkész, a XIX. századi ma-
gyar líra kimagasló alakja, Tom-
pa Mihály, akire országos ren-
dezvénysorozattal emlékeznek.
A program célja, hogy a méltat-
lanul elfeledett költő munkássá-
ga újra méltó helyére kerüljön.

Tompa Mihály nemcsak a magyar népi-
nemzeti irodalom egyik legkiemelke-
dőbb alakja volt, de református lelkész
is, akinek az ajkán a szó sok embernek
adott bátorítást, hitet. Nehéz sorsú gye-
rekként küzdötte fel magát a meghatá-
rozó magyar személyiségek közé, aki rá-
adásul a 1848-as forradalmat előkészítő
költőnemzedék tagja is volt. Habár helye
volt a Pilvaxban, a forradalom betegen
érte őt, felépülését követően már része-
se volt a szabadságharcnak, ahol tábori
lelkészként tevékenykedett. A bukást kö-
vetően allegorikus költeményei, ame-
lyek a nemzet bánatát fejezik ki, nagyon
népszerűek, ez azonban nem nyújtott
gyógyírt sem testi betegségeire, sem
pedig lelki sérüléseire, amit a nemzet ki-
látástalan helyzete okozott számára. 

„Nincs talán még elfeledve a dal”

„Tompa Mihályt az ifjú nagy költők
triumvirátusának egyikeként is szok-
ták emlegetni, Petőfivel és Arannyal.
Hogy ebben a társaságban emlegetik,
már önmagában is mutatja, hogy mi-
lyen népszerű és nagy jelentőségű al-
kotó is volt. Sajnos, az utókor talán
már nem kezelte úgy, mint ahogy kor-
társai, ma Petőfi és Arany személye
sokkal ismertebb, elismertebb. Ezért
is fontosak azok a konferenciák, ren-
dezvények, programok, amelyeken
Tompa Mihály, a református magyar
költő kerül fókuszba, hiszen ezáltal ke-

rülhet vissza az őt megillető helyre a
magyar irodalomban” – fogalmazott
dr. Somogyi Tivadar alpolgármester
az emléknap megnyitásán, a Péterfy
Sándor Evangélikus Gimnáziumban. 

Hallgatóné Hajnal Judit, az iskola
igazgatója, a Tompa Mihály és Péterfy
Sándor életútja közti párhuzamossá-
gokra hívta fel a fiatalok figyelmét,
míg Wágner Tamás, a Győri Reformá-
tus Gyülekezet lelkésze a költő hitét,
Krisztus iránti elhivatottságát emelte
ki. „Istentől kapott szeretettel élt, ezért
lehet ma is példa előttünk!”

Ezzel a címmel rendezik meg a magyar
zeneoktatás történetének egyik legna-
gyobb szabású eseményét országszer-
te. Az interaktív zeneoktatási roadshow
győri állomása december 5-től öt na-
pon át tart a Rómer Házban.

Közel 400 négyzetméteres interak-
tív hangszerkiállítás és hangszersimo-
gató várja a látogatókat, ahol szakem-
berek közreműködésével kézbe vehető
és kipróbálható több mint száz hang-
szer és hangtechnikai berendezés. 

Délelőttönként iskolai osztályokat
várnak rendhagyó ének- és zene -
órákra, előadásokra, országosan is
elismert zenészek és szakemberek
bevonásával, akik bemutatják a
könnyűzene és a könnyűzenei hang-
szerek fejlődésének történetét, az
irányzatok és a stílusok kialakulását
és sokszínűségét.

Általános iskolai felsős és középisko-
lás osztályok jelentkezését várja a dél-
előtti foglalkozásokra a Rómer Ház mun-
katársa, Ráth Katalin, a következő elér-
hetőségeken hétköznap 9–16 óráig:

Telefon: +36-20/370-6711, e-mail:
rathkatalin.muzeum@gmail.com

Hangszert
a kézbe!
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szerző: havassy anna katalin
fotó: o. jakócs péter

Ez lesz a legutolsó Rapülők-kon-
cert – talán ez volt a legsúlyo-
sabb mondat, amely a keddi saj-
tótájékoztatón elhangzott a
győri Látogatóközpontban. A
zenekar teljes legénysége el-
jött, hírverést és jó hangulatot
csinálni a december 29-i bulira.

Kultikus zenekar a Rapülők, szövegeiket
ma is rengetegen fújják, generációk nőt-
tek fel úgy, hogy hatalmas láncokat ag-
gattak a nyakukba, kerek napszemüve-
get toltak az orrukra és kapucnira vették
fel a baseballsapkát, hogy a folyton rö-
vidnadrágban járásról ne is beszéljünk.
Persze dalokban is maradandót alkotott
a Geszti Péter vezette formáció, amely
két zseniális zenésszel, Berkes Gáborral
és Szentmihályi Gáborral egészült ki. A
srácok az Első Emeletből igazoltak át a
Rapülőkhöz, s teremtették meg az 1990-
es évek egyik meghatározó csapatát.
Megszülettek azok a dalok, amelyek
egyetlen diszkóból vagy házibuliból sem
hiányozhattak: Áj láv jú, Holiday rap,
Lesz még rosszabb, Túr dö flanc és még
lehetne sorolni. 

KONCERT HIRDETÉS

Az évezred utolsó Rapülôk koncertjét Gyôrben tartják
A slágerek december 29-én az Au-

di Aréna Győrbe érkeznek, hogy még
egyszer utoljára felcsendüljenek, s vé-
gül élőben örökre elhallgassanak. Er-
ről már Geszti Péter beszélt: „Tudom,
hogy sokan emlegetik, hogy úgysem
hagyjuk még abba, lesz még színpa-
don a Rapülők. Nos, a legnagyobb ko-
molysággal mondom, hogy nem, ez
lesz az évezred utolsó koncertje. Aki
tehát még látni szeretné hármunkat,
aki szeretne még velünk bulizni, most
teheti meg legutoljára. Ugyanazzal a
hévvel készülünk, mint a pesti koncer-
tünkre, ugyanazt a látványt és techni-
kát hozzuk Győrbe, jönnek a sztárven-
dégek is, de erről később is beszélünk.

A későbbről kiderült, hogy decem-
ber 6-át jelent, amikor is a Győr+ Pavi-
lon előtt lehet találkozni és játszani a Ra-
pülőkkel, a Győr+ Rádióval, 16 és 18
óra között. A helyi hangulatfelelős

Orosz Sanyi, a Győr+
Reggeli műsorveze-
tője lesz, s érdemes
jönni, mert aki foly-

tatni tudja a Geszti által elkezdett rap-
szöveget, jegyet nyerhet a 29-i szuper-
koncertre. A plusz meglepetésvendég
kiléte is itt derül majd ki, mert egyelőre
még csak annyi tudott, hogy itt lesz

Győrben Tóth Vera és Szolnoki Péter is.
„Tekinthetjük ezt a koncertet egy elő-
szilveszternek is akár. Én biztos, hogy a
városban maradok, és rendesen kibuli -
zom magam” – folytatta Geszti, majd
hozzátette: Berkes Gábornak akkortájt
lesz az 55. születésnapja, úgyhogy biz-
tos, hogy haveri alapon rengeteget em-
legetik majd a billentyűst.

December 6-án a Gyôr+
Pavilon elôtt találkozhatnak
és játszhatnak a Rapülôkkel
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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!”

Egy hónap múlva újra boogie-
woogie-tól lesz hangos a város!
Dániel Balázs, a fiatal győri zon-
gorista tíz éve álmodta meg a
„Boogiefeszt – Győri Nemzetközi
Boogie-woogie Fesztivál”-t, mely
évről évre megújuló programmal
várja a szórakozni vágyókat.

A 10. Boogiefeszt december 9-én nagy-
szabású koncert-show-val ünnepli a ju-
bileumi évfordulót az Audi Aréna Győr-
ben. A fesztivál sztárvendége az ’In The
Summertime’ című világsláger szerzője
és előadója: MUNGO JERRY! A világ -
sztár közösen fog zenélni a házigazda
Dániel Balázs Trióval, ami különleges ze-
nei csemegének ígérkezik. Az angol ze-
nészlegenda városunkban most lép fel
először, így igazán egyedi koncertél-
ményben lehet része a közönségnek.

A jubileumi Boogie Show-n hét or-
szágból tizenkét remek előadó lép fel.
Az esten a műfaj legrangosabb külföl-
di művészei, a hazai zenei élet kiemel-
kedő zenészei, valamint profi világbaj-
nok táncosok fogják szórakoztatni a
közönséget. Élőben láthatják például

Felforgatjuk az Audi Aréna Gyôrt
decemberben!

Christoph Steinbach osztrák zongo-
ristát, akit rokoni szálak fűznek Liszt
Ferenchez, de olyan amerikai énekes-
nőt is hallhatnak a koncerten, aki Broad -
way-produkciók gyakori szereplője.

A boogie-woogie garantáltan meg-
mozgat minden korosztályt a téli hideg-
ben. Mi várható a koncerten? Pergő rit-
musok, virtuóz hangszerszólók, párat-
lan hangú énekesek, humor, négykezes
őrült boogie-woogie a zongorán, vérbe-
li blues-számok… Röviden: Show a javá-
ból! A koncert nemcsak hangulatában
forgatja fel és mozgatja meg az arénát,
hanem a szervezők egy eddig itt még
soha nem használt különleges nézőtér-
kialakítással várják a boogie-rajongókat.
Minden eddiginél közelebb kerül a szín-
pad és az élmény a nézőkhöz!

Figyelem! A kétrészes, egész estés
show-műsor csak egyszeri alkalommal
lesz látható Győrben. Ne hagyja ki ha-
zánk legnagyobb boogie-woogie fesz-
tiválját! Garantáljuk, hogy a koncert
után benne lesz a boogie a lábában!

Jegyek kaphatók a jegy.hu hálózatán,
a győri Látogatóközpontban és a Győr+
Pavilonban. www.boogiefeszt.hu (x)
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT

„ROMANTISCH” – ein Konzert
des Győrer Philharmonieorches-
ters am 18. November ab 19 Uhr
im Richter-Saal (Aradi vértanúk
útja 16.) Die Besucher bekom-
men am Eröffnungsabend des
Varga-Tibor-Abonements zwei
grossangelegte romantische Mu-
sikwerke geboten: Antonin Dvo-
řáks Konzert in H-Moll, in einer
Interpretaion von Fenyő László
am Gordon und Anton Bruckners
bekannteste Synfonie: die IV. (in
Es-Dur), welche die Bezeichnung
die „Romantische” erhielt. Es di-
rigiert Martin Sieghart. 

AM MARTINSTAG-WOCHENENDE VON 10.-12. NO-
VEMBER erwarten in mehreren Siedlungen der Pannonhal-
mer Weinregion die wiedereröffneten Weinkeller die Wein -
liebhaber. Am Samstag, den 11. November starten – der Tra-
dition der Kellereibesuche folgend – wieder Busrundfahr-
ten in die Weinregion fahrplanmässig alle zwei Stunden ab
dem Hotel Famulus. Detailierte Auskunft unter: apatsagi-
pinceszet.hu, Registration per Email: sandor.borbely@
borpromo.hu. Telefon: +36-20/566-08-03.

AUSSTELLUNG DES INDUSTRIE-
DESIGNERS und Noémi-Preisträgers
Botos Péter Ferenczy ab 16. November
um 17 Uhr im Esterházy-Palast (Király u.
17.). Eröffnet wird die Austellung von Za-
lavári József, DLA Formdesigner, Bild -
hauer und Universitätsdozent. Die
Sammlung ist bis 3. Dezember täglich
von 10-18 Uhr ausser montags zu sehen. 

JAZZ CLUB – ein
Konzert des Duos
Szűcs Gabi und Pa-
taly György duó am
15. November ab 19
Uhr im Rómer-Haus
(Teleki L. u. 21.).

„EIN BISSCHEN CHINA” - Vernissa-
ge der Ausstellung des Fotokünstlers
Szabó Béla am 15. November um 17
Uhr in der Kisfaludy Károly Bibliothek
(Baross Gábor u. 4.). Die Sammlung ist
bis zum 6. Dezember zu sehen. 
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ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló  

Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

ELŐADÁS ÉS DÍJKIOSZTÓ ÜNNEPSÉG.
Tompa Mihály születésének 200. évfordulója al-
kalmából tartanak előadást és kiosztják az életraj-
zi vetélkedő díjait november 17-én 14 órakor, a
TIT Székházban (Munkácsy Mihály u. 6.). Tompa
Mihály élete és költészete címmel Baksa Péter ta-
nár és Baksa Péterné tanárnő tartanak előadást.

BOTOS PÉTER, Ferenczy Noémi-
díjas iparművész kiállítása nyílik az
Esterházy-palotában (Király u. 17.)
november 16-án 17 órakor. Kö-
szöntőt mond: Krucsainé Herter
Anikó, kulturális kapcsolatokért és
fejlesztésekért felelős helyettes ál-
lamtitkár és Radnóti Ákos alpolgár-
mester. A kiállítást Zalavári József
formatervező, szobrász, egyetemi
docens nyitja meg. A tárlat decem-
ber 3-ig, hétfő kivételével naponta
10 és 18 óra között látogatható.

KÉP-VERS-KÉP címmel nyílik
kiállítás november 17-én 17 óra-
kor, a Generációk Házában (Aradi
vértanúk útja 23.). A kiállítók a
Győri Fotóklub Egyesület tagjai, a
tárlatot Csizmadia István festő-
művész nyitja meg, közreműkö-
dik Kövi Szabolcs zenész.

FÓKUSZBAN A KÖZÉP-
KOR ÉS AZ IRODALOM.
A középkor nyomai Győr-
ben címmel indul várostör-
téneti séta a Bécsi kapu tér-
ről november 12-én 15 óra-
kor. November 18-án 10
órakor Litera-Túra séta in-
dul a Batthyány térről a
könyvek győri ünnepén. A
részvétel előzetes regisztrá-
cióhoz kötött: idegenveze-
tes.gyor@gmail.com

„A VÉGZET BETELJESEDÉSE” – 100 éves
a caporettói csoda címmel tart történelmi elő-
adást Horváth Gábor könyvtáros, hadtörté-
nész technikus november 14-én 17.30-kor, a
Bezerédj-kastélyban (Győri út 90.).

UDVAROS DOROTTYA Kos-
suth- és Jászai-díjas színésznő-
vel beszélget Kovacsics Marcsi
november 20-án 18 órakor, a
ménfőcsanaki Bezerédj-kastély-
ban (Győri út 90.).

ÁLMATLAN – az Anna and the Barbies című
magyar koncertfilmet vetítik a Rómer Házban
(Teleki L. út 21.) november 12-én 18 és 20 órá-
tól, valamint november 23-án 17.30-tól. Az An-
na and the Barbies zenekar 2016 novemberé-
ben a Fővárosi Nagycirkuszban tartotta leg -
újabb lemezbemutatóját, ahol forgatták a fil-
met. A mozi tökéletesen megmagyarázza az
„Anna and the Barbies jelenség” lényegét.

A LISZT FERENC ZENEISKOLA
– Alapfokú Művészeti Iskola alapítá-
sának 155. évfordulóját ünnepli, er-
ről emlékezek meg november 13-án
16 órától a Richter Teremben (Aradi
vértanúk útja 16.). Köszöntőt mond
dr. Somogyi Tivadar alpolgármester,
Blazovicsné Varga Marianna a Győri
Tankerületi Központ igazgatója, vala-
mint Szakács Erika, a Liszt Ferenc
Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Is-
kola igazgatója.

EGY KIS KÍNA címmel nyílik
Szabó Béla fotóművész kiállítá-
sa november 15-én 17 órakor,
a Kisfaludy Károly Könyvtár-
ban (Baross Gábor u. 4.). Kö-
szöntőt mond Simon Róbert
Balázs országgyűlési képvise-
lő, a tárlatot Szamódy Zsolt
Olaf nyitja meg. A kiállítás de -
cember 6-ig tekinthető meg.
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...és az ünnep mindig elmarad? – kér-
dezi könyvének címében Kónya Imre.
Eredetileg kijelenteni akarta és múlt
időben, de aztán kérdőjel került a
mondat végére. Szerinte van tehát re-
mény arra, hogy egyszer ez a nemzet
együtt ünnepel, és közösen tud örülni. 

Kónya Imre egykori belügyminisz-
ter, a Magyar Demokrata Fórum frak-
cióvezetője, a szópárbaj-képes jogász
nem történelemkönyvet írt, hanem
történeteket a korról, annak emberei-
ről, nevekkel, nem pedig sejtetésekkel
és utalásokkal. 

Kinek szánta ezeket a közéleti sztori-
ként is élvezhető történeteket? – kérdez-
tük Kónya Imrétől. Mindenkinek, vála-
szolta. Azoknak, akik átélték ezt a kort,
a rendszerváltás utáni évek elvitathatat-
lan érdemeit, történéseit, a szabad vá-
lasztásokat, függetlenségünket, azt,
hogy megszűnt a Varsói Szerződés, ké-
sőbb beléptünk a NATO-ba, majd az
Európai Unióba..., megannyi hatalmas
történelmi esemény, de nem tudtuk sa-
játunkként megélni őket.

Történetek
a rendszerváltásról

A rendszerváltás első éveinek ta-
núi is kívülről, vagy a sajtón keresztül
látták a folyamatokat, alkottak képet
rólunk, fejtegette Kónya Imre, én vi-
szont belülről voltam tanúja és része-
se a történéseknek. A könyvbe fog-
lalt történeteimben a közélet, a poli-
tika akkori személyiségeinek arcéle,
gondolkodásmódja is fel-felvillan.
Azoknak a fiataloknak pedig, akik e
történések idején gyerekek voltak,
megmutat valami fontosat abból, ho-
gyan alakult át ez az ország, milyen
küzdelmet folytatott, hogy a kivívott
szabadságát értelmezze, megőrizze,
megvédje, s élni tudjon szabad moz-
gásterével.

Az első szabadon választott kor-
mány belügyminiszterével a Győri
Könyvszalonban november 17-én,
pénteken 15 órakor, a színház nagy-
színpadán beszélget Ablonczy Bálint
történész, újságíró, Radnóti Ákos al-
polgármester pedig köszöntőt mond.
A kötet a helyszínen kapható lesz, Kó-
nya Imre pedig dedikálja.
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Győr Megyei Jogú Város Helyi
Választási Irodája szavazat-
számláló bizottsági feladatokat
vállaló, győri lakóhelyű válasz-
tópolgárok jelentkezését várja,
választott tagként győri szava-
zatszámláló bizottságokba.

A választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény vonatkozó rendel-
kezései alapján a szavazatszámláló
bizottságok három tagját és a szük-
séges számú póttagokat a települé-
si önkormányzat képviselő-testüle-
te, Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának Közgyűlése választja
meg az országgyűlési képviselők ál-
talános választásának kitűzését kö-
vetően. 

Szavazatszámláló bizottság tagja
NEM LEHET: köztársasági elnök,
háznagy, képviselő, alpolgármester,
jegyző, másik választási bizottság
tagja, választási iroda tagja, Magyar
Honvédséggel szolgálati jogviszony-
ban álló személy, jelölt, párt tagja, a
választókerületben jelöltet állító jelö-
lő szervezet tagja, a választókerület-
ben induló jelölt hozzátartozója, a
központi államigazgatási szervekről,
valamint a kormány tagjai és az ál-

Felhívás a szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztására
lamtitkárok jogállásáról szóló tör-
vény szerinti központi államigazgatá-
si szervvel vagy a választási bizott-
ság illetékességi területén hatáskör-
rel rendelkező egyéb közigazgatási
szervvel kormányzati szolgálati jog-
viszonyban, szolgálati vagy más,
munkavégzésre irányuló jogviszony-
ban álló személy a közalkalmazott ki-
vételével, továbbá állami vezető.

A 2018. évben megválasztandó
új szavazatszámláló bizottsági ta-
gok megbízatása az országgyűlési
képviselők (2018. április–május), az
Európai Parlament tagjainak (2019.
május–június 25.), a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármes-
terek (2019. október), a nemzetisé-
gi önkormányzati képviselők (2019.
október, egy időben a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgármes-
terek választásával) általános vá-
lasztására, valamint az általános vá-
lasztásokat követő időközi választá-
sokra is érvényes. 

A szavazatszámláló bizottsági fel-
adatok a választások napján – mely
minden esetben vasárnapra esik – fo-
lyamatos, egész napos elfoglaltságot
jelentenek reggel 5 órától este 22,
esetenként 24 óráig. A közgyűlési

döntést követően, a választásokat
megelőzően a Helyi Választási Iroda
által szervezett eskütételen és felké-
szítő oktatáson kell részt venni.

A 2014. évben megválasztott
szavazatszámláló bizottsági tagok
megbízatása a következő általános
választásra megválasztott szavazat-
számláló bizottságok alakuló ülésé-

ig tart, azaz megbízatásuk a 2018.
évben kezdődő új ciklusra érvényét
veszti. 

Választott szavazatszámláló bizott-
sági tagnak jelentkezni kizárólag az er-
re a célra rendszeresített „Jelentkezé-
si lap” nyomtatvány pontos kitöltésé-
vel lehet. A jelentkezési lap beszerez-
hető Győr Megyei Jogú Város Polgár-
mesteri Hivatala, Győr, Városház tér 1.
szám alatti épületének földszinti por-
taszolgálatánál vagy letölthető a
www.gyor.hu honlapról a választások
címszó alatt.  

A kitöltött jelentkezési lapokat leg-
később 2018. január 19-ig kell eljut-
tatni levélben Győr Megyei Jogú Vá-
ros Helyi Választási Irodájának cí-
mezve a 9021 Győr, Városház tér 1.
szám alatti címre, vagy személyesen,
ugyancsak 2018. január 19-ig mun-
kaidőben, a Győr Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala, Városház tér
1. szám alatti épületének földszinti
portaszolgálatánál elhelyezett gyűj-
tőládába.

Győr, 2017. november 2.

Dr. Lipovits Szilárd
jegyző, HVI-vezető
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500 g marhahús (ha lehet bélszín) • 1
fej lilahagyma • 2 gerezd fokhagyma •
1,5 ek. magos mustár • 2 ek. paradi-
csompüré • fél ek. pirospaprika • egy
kk. folyékony füst • 3-4 ek. szôlômag-
olaj • néhány szelet csíkozott kenyér •
metélôhagyma a díszítéshez

A húst apróra kockázzuk vagy durvára daráljuk, majd a többi hoz-
závalóval alaposan összedolgozzuk. Hogy miért van szükségünk
az olajra? Egyrészt mert látható módon, részben elôvigyázatosság
miatt, tojás nem kerül bele, valamint party lévén vajat sem fogunk
hozzá szervírozni, hiszen a legény- esetleg lánybúcsú résztvevôi
aligha a kenegetéssel akarnak majd foglalatoskodni. A tatárt rend-
hagyó módon golyócskákra formázva tálaljuk, tetejére aprított me-
télôhagymát szórunk, közepébe pedig egy csík pirítóst szúrunk.

400 g sütôtök • 1 narancs
leve és héja • 2 ek. vanília
• egy kk. reszelt gyömbér
• 400 g mascarpone • 1 cs.
zabkeksz • 20 dkg méz

A tököt megsütjük, majd a
narancs levével, héjával, a
gyömbérrel, mézzel, vaníliá-
val összeforraljuk és az egé-
szet botmixerrel pürésítjük.
Mikor kihûlt, összekeverjük a
mascarponéval és a poharak-
ba morzsolt kekszekre önt-
jük. Tetejét pirított tökmaggal
díszíthetjük. 

„A buli indul, 
nincs
megállás!”
Nagy Eszter Creative Chef két par-
tiétellel készült ezen a héten, amit
többek között lány- és legénybú-
csúkra ajánl. Az adás premierjét
pénteken, 19.30 órakor láthatják,
amit késôbb a www.tv.gyorplusz.hu
weboldalon is visszanézhetnek.

XXI. SZÁZADI
TATÁR

GYÖMBÉRES-SÜTôTÖKÖS
„SAJTTORTA” POHÁRBAN
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zôk osztogatásáról az ellenkezô nem-
nek, vagy férj-, illetve feleségismereti
teszt kitöltésérôl. Az elcsépelt petre-
zselyemárulást és minden olyan za-
varba ejtô feladatot kerüljünk, amivel
nyilvánosan kínos helyzetbe hozhat-
juk az ünnepeltet. 

Élményajándékok:
határ a csillagos ég
Ha a baráti társaság pénztárcája

engedi, ajándékozhatunk exkluzív él-
ményt is. Befizethetünk egy fôzô-
vagy cukrásztanfolyamra, csokoládé-
kóstolásra, vagy akár egy igazán fel-
töltô wellness hétvégére, külföldi nya-
ralásra is. Emlékezetes ajándék lehet
— nemtôl függetlenül — egy többna-
pos bor- és gasztrotúra, amely magá-
ban rejti az önfeledt beszélgetések-
kel egybekötött, kellemes idôtöltést
és emlékidézést.

A sztriptízen
túl is van parti
A botrányos lány- és legénybúcsúk
kora lejárt, legalábbis már egyáltalán
nem számít menônek egy csapat tel-
jesen részeg nô, illetve férfi, bár re-
méljük, soha nem is ez volt a mérce.
Az egyik legsablonosabb attrakciói
pedig egy táncos megjelenése már
sok évtizede, akit a barátok és barát-
nôk szerveznek be meglepetésként,
mondván, ez az utolsó éjszaka, ami-
kor mindent szabad. Nem túl szép
hozzáállás ez, és valljuk be, a leg-
többször kínos szituációkba torkoll a
fizetett pásztortánc. Egyre többen
tartják ezt már cikinek, semmint iz-
galmasnak. A lány- és legénybúcsúk

azonban egyre
nép sze rûb bek,
talán nincs is
olyan este,
hogy ne talál-

koznánk egy-
egy ünneplô cso-

porttal a gyôri
szombati éjsza-
kában is.

Közös legény- és lánybúcsú
Külföldön még nagyobb divat

ugyan, mint itthon, de van, hogy a le-
endô házastársak egy helyszínt vá-
lasztanak, és ott a barátaikkal, barát-
nôikkel együtt ünnepelnek. A közös
buli esetében mindenképpen olyan
szórakozást kell találnunk, amiben
mindenki örömét lelheti. Néhány ötlet:
paintball-meccs a két „tábor” között,
lazítás egy medencés nyaralóban,
vagy épp egy kedvenc dal feléneklé-
se videoklip-forgatással. Ez utóbbi
életre szóló emlék lehet, ami még a
násznépnek is lejátszható az esküvôn. 

Fôszerepben a játékok!
Válasszunk egymáshoz viszonylag

közel esô helyszíneket a városban,
elô re megtervezve, hogy melyik hely-
színen milyen feladat várja a menyasz-
szonyt, illetve vôlegényt. Amennyiben
jól tudjuk a pár megismerkedésének
történetét, igazítsuk a számukra jeles
fordulópontokhoz — elsô csók, ked-
venc étterem, lánykérés helyszíne stb.
— köthetô színterekhez az estét. 

Lehet szó versírásról a kedveshez,
vagy „kalapozós éneklésrôl”, szív ki tû -
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HIRDETÉS ÁLLATOK

szöveg és fotó: xantus-állatkert

Habár beköszöntött a csípős novem-
ber, a győri belvárosi Füles Bástyá-
ban továbbra is az Amazonas trópu-
si éghajlata uralkodik; érdemes te-
hát az átfázott tagokat kazamatánk-
ban felmelegíteni, miközben szá-
mos nagyszerű élmény részesei le-
hetnek a látogatók.

Szakavatott kollégáink szeretettel
várják csoportok és családok érkezé-
sét is; míg előbb említetteknek beje-
lentkezés szükséges, utóbbiak bármi-
kor betérhetnek egy tartalmas és él-
vezetes nap eltöltésére. Az ott lakó ál-
latokkal való közvetlen találkozás ga-
rantált; simogatásra váró jószágaink
között szerepelnek madagaszkári
bütykös csótányaink, görög teknőse-
ink, szakállas agámáink, királypitonja-
ink, Magdi, a sarkantyús teknős és Zo-
li, a leguán is.

szerző: havassy anna katalin
fotó: fehér alexandra

Ahogy arról már beszámoltunk,
a Győri Állatmenhely néhány
lakója különös kalandokban ve-
het részt ezen az őszön. Jártak
már laktanyában, sétáltatták
őket rendőrök, nemrég pedig a
Győri Nemzeti Színház művé-
szei simogatták őket, és hívták
fel a figyelmet: ne vásároljunk,
inkább fogadjunk örökbe ku-
tyusokat!

A találkozás a Győri Állatmenhelyet
üzemeltető Emberek az Állatokért
Alapítvány felkérésére történt, akik
több menhelyes kutyust is elhoztak a
teátrum elé, hogy közös fotókat ké-
szíthessenek a művészekkel. A fény-
képekből később kiválasztják a leg-
jobbat, amely egy jótékonysági nap-
tárba kerül bele, amelyet megvásá-
rolva, bárki segíthet a menhelyes ál-
latok mindennapjait könnyebbé és
gondtalanabbá tenni. 

A színház részéről a fotózáson
részt vett Sík Frida, Menczel Andrea,
Tóth Eszter, Szitás Regina, Szikra Jó-
zsef, Cselepák Balázs, Venczel-Ko-
vács Zoltán, Cseke Ágnes, Németh
Eszter, Bródy Norbert, Frank Szabi-
na, Balogh Fanni és Mohácsi Attila is.
Az élményekről Venczel-Kovács Zol-
tánt kérdeztük: „Nagy állatbarát vol-
tam mindig is, míg Miskolcon éltem,
volt két kutyusunk is. Rengeteget ta-
nultam tőlük, bármennyire közhelyes-
nek is hangzik: törődést, felelőssé-
get, hiszen gondoskodni kellett róluk.
Győrben sajnos nem családi házban
lakunk, így nincs kutya otthon, de
majd ha lehet, akkor biztos, hogy a
menhelyről hozok majd – mesélte Zo-
li, akitől azt is megtudtuk, hogy a kis-

„Bástya-pedikûr”
A pedikűrre vágyó vendégek a kü-

lönlegességnek számító terápiában
részesülhetnek a doktorhalak több
százra bővült rajának köszönhetően.
Az Indiai-, valamint Csendes-óceán-
tól kezdve a Nagy-korallzátonyig elő-
forduló doktorhalakat feljegyzések
szerint évszázadok óta használják
gyógyításra; maga makedóniai Nagy
Sándor is élt a lehetőséggel. A halak
„falatozás” közben nemcsak a felesle-
ges hámréteget távolítják el, hanem
enzimeket tartalmazó váladékot is
fecskendeznek a bőrbe, így számos
bőrbetegség – mint például az ekcé-
ma, a pikkelysömör vagy akár a gom-
bás elváltozások  – esetében haté-
kony terápiát jelenthetnek.

Nincs más hátra, mint megszerez-
ni az élményt: KALANDRA LE!

Programjainkról további informáci-
ót a www.fulesbastya.hu weboldalon
találhatnak.

A színház tagjai is segítenek
az árva kutyákon

fia is kedveli a négylábúakat. „Zalánt
is az állatok szeretetére és tiszteleté-
re nevelem, érdeklődő, s ennek na-
gyon örülök.”

A mostani fotózáson számos ku-
tyus élvezte a kirándulást, készültek a
jobbnál jobb felvételek, s rengeteg si-
mogatást, ölelést osztottak ki a szín-
ház munkatársai. „Érdekes volt látni,
hogy ezek a kutyusok mennyire ra-
gaszkodnak a menhely munkatársai-
hoz, eleinte alig akartak velünk marad-

ni. Ebből is látszik, mennyire vágynak
a kötődésre s mennyire hálásak min-
den odafigyelésre, szeretetre. Itt is
buzdítok mindenkit, hogy ne vásárol-
jon kutyát, hanem fogadjon örökbe,
nem fogja megbánni. Na meg persze
a megjelenő jótékonysági naptárból is
vegyenek, ahogy veszek majd én is.
Minden segítség jól jön ezeknek a ku-
tyusoknak, cicáknak akik itt vannak a
Győri Állatmenhelyen” – zárta Ven -
czel-Kovács Zoltán színművész.

MEGHOSSZABBÍTVA NOVEMBER 15-IG!

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u



2017. november 10.   / + / 29
www.edesotthongyor.hu ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.

•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •

Győr-Révfalu határán, Vízivárosban,
újonnan épülő társasházban, korláto-
zott számban lakások még leköthetők.
Ez a 62 nm-es, nappali +  kétszobás la-
kás a földszinten eladó. A nappalihoz
4 nm-es terasz kapcsolódik.

Ár: 21,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

MOST AJÁN-
DÉK 500.000 Ft
értékű KONY-
H A B Ú T O R -
U T A L V Á N Y -
NYAL! Nádor-

városban, a Belváros szélén 6 lakásos
+ 1 üzlethelyiségből álló, liftes társas-
ház épül, melyben szintenként 2 lakás
helyezkedik el. Ez az 1. emeleti lakás
64 nm alapterületű, + 3,4 nm-es fedett
erkély tartozik hozzá. Elosztása: ame-
rikai konyhás nappali + 2 szoba, táro-
ló szobával.

Ár: 27,6 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Értékálló,
igényes tár-
sasház Sza-
badhegyen.
Ez a 88 nm-
es lakás a
magasföld-
szinten ta-
lálható. El-

osztása: amerikai konyhás nappali + 3
hálószoba. A tágas közlekedőben gard-
rób beépítésére is van lehetőség. A nap-
paliból nyílik a nagyméretű, penthouse
jellegű, 14 nm-es erkély. 

Ár: 32,3 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Most a leg-
jobb lakások
közül válo-
gathat beve-
zető áron,
Szabadhe-
gyen! Győr-

Szabadhegy új építésű lakóparkjában
csendes, zöldövezeti környezetben el-
adó egy második emeleti, 76 nm-es, 7
nm-es erkéllyel rendelkező  lakás. Kivá-
ló elosztás, tágas terek jellemzik az ingat-
lant. Kitűnő választás családosoknak, fi-
atal pároknak! CSOK, hitel igényelhető!

Ár: 27,5 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr családi házas
övezetében, Újvá-
rosban, csendes ut-
cában eladó egy 70
nm-es, nappali +
egy hálószobás csa-
ládi ház. A tágas
nappali mellett
hangulatos, kényel-

mes amerikai konyha és étkező kapott
helyet. A nappali teraszkapcsolatos,
mely egy diszkrét, zöld belső udvarra
néz. A ház jó állapotú, folyamatosan
karbantartott. 

Ár: 18,5 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Révfalu kedvelt utcájában eladó ez az
új építésű, 42 nm-es, földszinti lakás. A
lakáshoz 6,08 nm terasz és 16,3 nm kert-
kapcsolat tartozik. Elosztása: amerikai
konyhás nappali + 1 szoba. A 20 lakásos,
liftes társasházban 38 nm és 57 nm kö-
zötti lakások kerültek kialakításra.

Ár: 16,5 M Ft.
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Ménfőcsanakon, 4 lakásos társas-
házban eladó két szoba + nappalis, 87
nm-es, dupla erkélyes, téglaépítésű lakás.
A hideg burkolatok alatt padlófűtéssel, a
szobákban radiátoros rendszerrel szerel-
ve. Műanyag nyílászárói redőnyösek,
szúnyoghálóval felszereltek. Tárolás cél-
jára gardróbhelyiség áll rendelkezésre.
Az étkező-konyha klímával ellátott.  

Ár: 23,8 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Győr-Révfaluban,
a Rónay Jácint ut-
cában, az egye-
temtől egy kar-
nyújtásnyira el-
adó ez a 76 nm-es,
társasházi lakás.
Az ingatlan 4
emeletes társas-

ház negyedik emeletén található. Elosz-
tása: nappali + 2 szoba. A társasház
külső szigetelése megtörtént, a mű-
anyag ablakokat redőnyökkel látták el.
Fűtését egyedi gázkazán látja el.

Ár: 22,9 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Nádor-
városban, fi-
atal, külsőleg
hőszigetelt,
téglaépítésű
társasházban

eladó egy első emeleti, 65 nm-es, nap-
pali + kétszobás lakás. Az ingatlan liftes
házban, pár lépésre a Belvárostól talál-
ható. Fűtésrendszere egyedi mérős ház-
központi. A beépített konyhabútor gé-
pekkel felszerelt. A több ponton záródó
bejárati ajtó és a kiépített riasztórend-
szer szavatolja a biztonságot.

Ár: 25,5 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Bomba ÁRON
Győrújfalun!
Győrújfalun új
építésű, első
emeleti, 55
nm-es, nappa-
li + 2 szobás
lakás, 19 nm
erkéllyel el-

adó. Délkeleti tájolás, tóra néző kilátás-
sal! Ez a lakás a második emeleten is
megtalálható. Fűtését központi kazán
biztosítja, lakásonként egyedi mérő -
órákkal, padlófűtéssel.

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

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Győr-Nádorvárosban eladó ez az igénye-
sen kialakított, társasházi lakás. A bruttó
85 nm-es (nettó 74,5 nm) lakás egy 3 eme-
letes társasház harmadik emeletén talál-
ható. Elosztása: amerikai konyhás nappa-
li + 3 hálószoba. Minden szobához saját
gardrób kapcsolódik. Fűtését egyedi gáz-
kazán látja el, padlófűtéssel és radiátorral.
Az ingatlanhoz saját tároló tartozik. 

Ár: 28,8 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győrben, Marcal-
város I-en, kétszo-
bás, 49 nm-es, má-
sodik emeleti pa-
nellakás eladó. A
csendes, parkra
néző ingatlan szé-
pen karbantartott,
tiszta, rendezett.
A radiátorok és az

ablakok cseréje megtörtént, a nyílászá-
rók redőnnyel és szúnyoghálóval fel-
szereltek. Tárolás céljára gardróbszek-
rények állnak rendelkezésre.

Ár: 13,9 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759 

Győr-Ménfőcsanak kedvelt utcájában
kínálom eladásra ezt a 2004-ben épült,
1. emeleti, 102 nm-es társasházi lakást,
melyhez egy hatalmas, 14 nm-es erkély
tartozik. Elosztása: nappali + 3 szoba. A
konyha igényesen kialakított, beépített
gépekkel felszerelt. A fürdőszoba káddal
és zuhanyzóval ellátott. Az udvaron 2
gépkocsibeálló tartozik az ingatlanhoz. 

Ár: 28,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban (Szi-
tásdomb), 43,57 nm-es, földszinti, ame-
rikai konyhás nappali + 1 szobás, új
építésű lakás eladó. A terasz 8,64 nm,
a kert 54,25 nm. A főfalak 30 cm-es tég-
lából készülnek, 12 cm-es külső hőszi-
geteléssel. A nyílászárók 3 rétegű üve-
gezésűek, belül fehér, kívül barna szín-
ben, alumínium redőnnyel.

Ár: 14,6 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

KÉRJE A BERUHÁZÓTÓL KULCSRA-
KÉSZEN, BOMBA ÁRON új lakását,
akár 10+10-es CSOK-ra! Győr kedvelt,
zöldövezeti részén, Szabadhegyen, mo-
dern stílusban tervezett társasházban,
praktikus elrendezésű lakások eladók. A
második emeleten eladó ez a 62 nm-es
lakás. A tágas amerikai konyhás nappali
mellett 2 hálószoba került kialakításra. 

Ár: 22,5 M Ft.
Horváth Csilla: +36-70/321-7759 

Győrújbarát és Győr-Ménfőcsanak ha-
tárán, a Százszorszép lakóparkban épül
ez a 10 lakásos társasház, melyben eladó
ez a 49 nm-es (nettó 45 nm) lakás. Elosz-
tása: 1 szoba + nappali. Tökéletes válasz-
tás ez az ingatlan azoknak, akik szeretik
a zöldövezetet és a nyugalmat, mert a 11
nm-es erkélyről élvezhetik a madárcsi-
csergést és a napfényt.

Ár: 14,2 M Ft.
Búza Tímea: +36-70/425-5590
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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!

Tisztelt Szülők!

2017. november 10-én 11 órától,
illetőleg 16 órától megyei össze-
vont szülői értekezletet és tájé-
koztatót tartunk a középiskolai
felvételi eljárásról és a tovább-
tanulási lehetőségekről.

A tájékoztató helyszíne: Mobilis Inter-
aktív Kiállítási Központ 9026 Győr, Vá-
sárhelyi Pál utca 66. (az Egyetemi
Csarnok mögött).

Nyolcadik osztályos gyermekük
nagy jelentőségű, felelős döntés előtt áll.
Iskolaválasztása jelentősen meghatároz-
hatja egész életét. A Győri Járási Foglal-
koztatási Paktum Pályaorientációs Mun-
kacsoportjának tagjai a döntés meg-
könnyítése érdekében a lehető legtöbb
segítséget és támogatást kívánják meg-
adni Önöknek, illetőleg gyermeküknek.

Ennek érdekében a hagyományos
novemberi Pályaválasztási Kiállítás
programját egy kifejezetten Önök-
nek, a szülőknek szóló programpont-
tal bővítjük. Szeretnénk, ha Önök
egy helyen kaphatnák meg mindazt
az információt, melyet a középiskolai
felvételi eljárás rendjéről, a középis-
kolák képzési kínálatáról, valamint

MEGHÍVÓ

gyermekük továbbtanulási lehetősé-
geiről tudniuk kell.

A tájékoztatókat a Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ, a Győri Tankerületi
Központ, illetőleg a megyei Szakképzési
Centrumok képviselői tartják majd.

Az Önök kényelme érdekében, az
összevont szülői értekezletet a nap fo-
lyamán két alkalommal, ugyanazzal a te-
matikával és tartalommal tartjuk meg.
A délelőtti tájékoztató rendezvényre ér-
kezőknek lehetősége nyílik a szomszé-
dos Egyetemi Csarnokban rendezendő
Pályaválasztási Kiállítás megtekintésé-
re, ezáltal az egyes középiskolák közvet-
lenebb megismerésére is.

A tájékoztató rendezvényekre elő-
zetes regisztráció nem szükséges.

Szeretettel várjuk Önöket!

Tisztelettel és üdvözlettel:
Győri Járási Foglalkoztatási
Paktum Pályaorientációs 
Munkacsoportja
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ÉRTÉKET TEREMTÜNK! ÉRTÉKET KÖZVETÍTÜNK!

1000 nm-es zártkerti telek
Gyôrújbaráton, 50 nm-es
lakóépülettel eladó. Pinnyéden, 66,51 nm-es, sorházi lakás

20 nm-es terasszal, 150 nm-es saját
kertrésszel, 2018. ôszi átadással eladó. 

Egyedi, 77 nm-es családi ház projekt,
19 nm-es fedett terasszal, az Ön által ki-
választott telken, kivitelezôtôl eladó.

Adyvárosban, 53 nm-es
panellakás, kihagyhatatlan
áron eladó!

Ár: 7.900.000 Ft.
+36-30/267-1143

Ár: 25.999.000 Ft.
+36-30/267-1143

Ár: 18.490.000 Ft.
+36-30/267-1143

Irányár: 13.990.000 Ft.
+36/30-554-3411

Gyôr-Révfaluban, igényes, 44 nm-es,
tetôtéri, azonnal költözhetô lakás, saját
tárolóval, garázzsal eladó. 

Gyôrújbarát kedvelt lakóövezetében,
nappali + 4 szobás családi ház, dupla
garázzsal, 670 nm-es kerttel eladó. 

A Pacsirta lakóparkban 75 nm-es,
nappali + 3 szobás, napfényes, tágas,
dupla teraszos lakás emelt szintû
fûtéskész állapotban eladó.  

Gyôr-Révfalu vízivárosi részén, CSOK-
ra alkalmas lakás, azonnali átadással,
kedvezô áron eladó.

Ár: 16.800.000 Ft.
+36/30/554-3411

Irányár: 37.000.000 Ft.
+36/30-554-3411

Ár: 22.990.000
+36/30-554-3411

Ár: 20.990.000 Ft.
+36-30/869-1984

Gyôr-Szabad
hegy csendes 
utcájában, 
4 lakásos 
sorházban, 
107 nm-es lakás,
nagy terasszal, 
mélygarázzsal, 
tárolóval eladó.

Ár: 37.900.000 Ft.
+36-30/869-1984
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A Győr-Szol Zrt. felvételt hirdet 
az alábbi munkakör betöltésére:

Fő feladatok:
• üzleti tervezés
• terv-tény elemzések 
• előrejelzés
• havi/negyedéves/éves zárásban való részvétel 
• jelentési rendszer működtetése 
• riportálási feladatok: rendszeres és ad-hoc jelentések
• projektcontrolling
• gazdaságossági számítások készítése 
• hatósági adatszolgáltatásokban való részvétel

Elvárások:  
• felsőfokú szakirányú gazdasági végzettség
• mérlegképes könyvelői szakképzettség 
• logikus gondolkodás, kiváló problémamegoldó
képesség

• felelősségteljes munkavégzés
• magas szintű Excel és Word ismeretek

Előnyt jelent:  
• további szakirányú végzettség, képzettség
(controlling szakirányú oklevél,
controlling szakközgazdász)

• controlleri gyakorlat

A pozícióra pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Jelentkezési határidő: 2017. november 20.

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, va-
lamint a végzettségeket igazoló bizonyítványokat a kö-
vetkezŐ e-mail címre várjuk: munkaugy@gyorszol.hu.
Kérjük, szíveskedjen az e-mail tárgyaként feltüntetni:
Controller pozíció

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

Álláshirdetés

Foglalkoztatás jellege:
8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

kézi parkgondozó
gépi parkgondozó
kézi úttisztító
bádogos (tetofedo)
villanyszerelo

´́ ´́
´́ Közel ezer győri háztartásba ér-

kezett levél a napokban a Pan-
non-Víztől, melyben a mellék-
vízmérők kötelező cseréjére hív-
ják fel a fogyasztók figyelmét. A
szolgáltató egyben megoldást
is kínál: a leggyakoribb típusú
mérőnél bruttó 8.900 forintért
elvégzi a cserét. Bizonyosan
lesz olyan fogyasztó, aki most
szembesül azzal, hogy eddig
ezért nem kellett fizetnie. A do-
log hátterébe Hollós Zsolt, a
Pannon-Víz Zrt. értékesítési
osztályvezetője avat be. 

Elmondta, a változást a 2011.
évi CCIX. Törvény és az
58/2013. Korm.rendelet hozta.
A szolgáltatási díjak csökkentek,
a lecsökkent alapdíj pedig már
csak a rendelkezésre állás költ-
ségeit tartalmazza. A mellékmé-
rők mindenhol a fogyasztó tulaj-
donába kerültek, így hitelesíté-
süket, cseréjüket is ő fizeti. Né-
mi könnyebbség, hogy erre az
eddigi hat helyett már csak nyolc -
évente van szükség. Amennyi-
ben a mérő cseréje a felhaszná-
lónak felróható okból meghiú-
sul, úgy a szolgáltatási szerző-
dés automatikusan megszűnik. 

„Érintett fogyasztóink levél-
ben pontos tájékoztatást kaptak
a teendőkről: a mérőcsere ügyé-
ben a Pannon-Víz megbízottja, a
Tömös Kft. fogja keresni őket,

Álláshirdetés

controller

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a hozzátartozókat, hogy a ke-
zelésében lévő győri köztemetők november 6-tól, hétfőtől
a téli nyitvatartási rend szerint, azaz naponta 8 és 17 óra
között látogathatóak.

Köztemetôk téli nyitvatartása

Újra lecserélnek közel
ezer mellékvízmérôt

akik a csere időpontjáról érte-
sítést küldenek. Tapasztalata-
ink és a jelenlegi árviszonyok
szerint nem gazdaságos a régi
vízmérő újra hitelesítése, mert
az általunk ajánlott mérőtípus-
ból olcsóbb egy új vízmérő fel-
szerelése” – tájékoztatta lapun-
kat Hollós Zsolt.

Amennyiben a régi vízmérő
cseréjét mégsem a Pannon-
Víz Zrt.-től rendelik meg, ab-
ban az esetben is ügyeljenek
arra, hogy a műanyag záróele-
mek – plombák – eltávolítását
és visszahelyezését csak a
Pannon-Víz munkatársai vé-
gezhetik. Ebben az esetben
tájékoztatásért keressék az
ügyfélszolgálatot a 96/522-
630-as telefonszámon.

A vízmérő cseréjének díja
tartalmazza az új mérő árát, a
munkavégzés és a plombálás
költségét, ami NA 15-ös mel-
lékvízmérő esetében bruttó
8.900 Ft/db, NA 20-as mellék-
vízmérő esetében bruttó
10.700 Ft/db.

A fent említett díjat a mun-
kavégzés előtt készpénzben,
egy összegben a cserét végző
szakembernek a helyszínen
kell kifizetni. Az átvett összeg-
ről a helyszínen számlát kap a
fogyasztó. „Az előre fizetés
oka, hogy nem mindenki akar-
ta vagy tudta kifizetni a már
beszerelt vízmérő árát. Ilyen-
kor sajnos vissza kellett bonta-
ni a beszerelt vízmérőt és al-
katrészeket. Borult a menet-
rend, magyarázkodhattunk a
következő ügyfeleknek a késé-
sek miatt. Ha a helyszínen elő-
re rendezzük az anyagiakat,
gyorsabban, hatékonyabban
lehet dolgozni. Az alvállalkozó
munkatársai a Pannon-Víz Zrt.
írásos megbízásával, illetve
fényképes igazolvánnyal ren-
delkeznek. Kérjük, ennek
meglétét szíveskedjenek el-
lenőrizni” – hangsúlyozta az
osztályvezető.

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. november 10—16.

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

Farmer tejföl 
20%-os, 330 gr, 
651,22 Ft/kg

215 Ft/db

Magyar piros
alma, idared

Mesés túró
450 gr,  842,22 Ft/kg

399 Ft/cs

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

160 Ft/db

189 Ft/kg

Sertéslapocka

950 Ft/kg
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SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása, be-
váltás. Nádorvárosban garázst ven-
nék. 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

Egyszobás lakrész Zalakaro-
son január 24–február 6-ig; Bükfür-
dőn január 31–február 13-ig kiadó.
06-30/736-7033 06-72/242-769

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

Belvárosban, 1. emeleti, 2
szoba+nappalis téglalakás eladó.
21.000.000 Ft. 06-70/633-5250

Árkád közelében, 2 szo-
bás, erkélyes, 53 nm-es téglala-
kás eladó. 13.400.000 Ft. 06-
70/633-5250

Budapest XVII., Oszkár utca
2., 275 nm-es telken, 91.00 nm-
es, új építésű családi ház eladó. Ár:
36,5 M Ft. +36-30/416-4101
www.ingatlan.com/23712389

LAKÁSCSERE

Nádorvárosi, 2 szobás, 52
nm-es, komfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne
hasonló, 2 szobás, komfortos vagy
összkomfortos, határozatlan idejű
bérleményre 1. emeletig vagy liftes
házban. Gyárváros, Újváros, Sziget
kizárva. 06-30/907-5201

ÁLLÁS 

A győri Vaskakas
Bábszínház színpadi
díszítő munkatársat
keres. A részletek miatt hív-
ja Horváth Bálint műszaki ve-
zetőt a +36-20/227-5001-es te-
lefonszámon, vagy érdeklődjön a
balintvaskakas@gmail.com
e-mail címen.

CNC-gépkezelőket,
forgácsolókat, CO2 hegesz-
tőket, darusokat (felülről ve-
zérelt), üzemeltető villany-
szerelőket, géplakatosokat,
méréstechnikusokat, ková-
csokat keresünk győri mun-
kahelyre. 06-70/941-0185;
06-70/911-0994
majsamunka@indamail.hu

Az UNI-WORKER KFT.
nyitott pozíciói: könnyű fizi-
kai munkás, takarító, fröccsöntő-
gép-kezelő, targoncavezető, sorki-
szolgáló, mechanikai megmunká-
lás területre gépkezelő, keszty-
űgyárba betanított munkás, CNC-
marós. Érdeklődni lehet: +36-
96/283-281 vagy
info@uni-worker.hu

Takarító kollégákat ke-
resek takarítási feladatok ellá-
tására. Férfi és női munkaerőt
egyaránt keresek, 2 műszakos
munkarendben. Érd.: 06-
30/544-5546.

SZOLGÁLTATÁS

Lomtalanítást és köl-
töztetést vállalok,
igény szerint. Tel.: 06-20/325-
4156.

Sövényvágás, fakivágás,
gyökérkivétel, faültetés, famet-
szés, koronaalakítás, ásás, bozó-
tir tás! 06-30/403-6810;
96/826-322.

Redőny-, szúnyogháló- 
szerelés, gurtnicsere,

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

Fakivágás! Veszélyes fák
kivágását is vállalom, zöldhul-
ladék elszállításával. 06-
70/905-3020

Épületek bontása kézi
és gépi erővel, törmelékelszál-
lítással, tereprendezéssel. 06-
70/905-3020

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 ingye-
nes felméréssel, vidéken is.
Nagy szövetválasztékkal. Tel.:
06-20/239-9198.

Szobafestés, mázo-
lás, tapétázás, laminált padló
lerakása, tisztasági festések,
homlokzatfestés és gipszkar-
ton rendszerek kivitelezése.
Tel.: 06-70/245-8931.

MOZGÁS-
GYÓGYÁSZAT!

FIZIKAI
FÁJDALMAK, 
SÉRÜLÉSEK,

ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

EGYÉB

Dióbél felvásárlás Győr,
Nádor utca 21. 06-20/979-5105

Eladó 3 hónapot használt, 4
db Continental 185/
65R15 TS 860 88T kerék-
szett. 70.000 Ft. 06-
70/392-2235

06-96/505-000

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-
es, összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 50 nm-es,
2-3 szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Újváros, Bán
Aladár u. kizárva. (Hirdetésszám: 631.)

Szigeti, 1 szobás, 50 nm-es, kom-
fortos, egyedi gázfűtéses, határozott
idejű bérleti szerződéses, felújított la-
kást cserélne 1+2 fél vagy 3 szobás,
60-70 nm-es, határozatlan- határo-
zott idejű bérleményre. Újváros kizár-
va. (Hirdetésszám: 404.) 

Gyárvárosi, 1 szobás, 44 nm-
es, egyedi gázfűtéses, határozott
bérleti szerződéses, felújított, jó la-
kókörnyezetben lévő lakást cserél-
ne 3 szobás, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Adyváros,
Sziget, Újváros kizárva. Tartozás át-
vállalása lehetséges maximum
300 E Ft-ig. (Hirdetésszám: 406.) 

Szigeti, 1 szobás, 26 nm-es, távfű-
téses, felújított, műanyag nyílászárós,
határozott idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne 1-2 szobás, 45–65 nm-
es, határozatlan bérleti szerződéses
bérleményre. Bán A. u., Kossuth u. és
Adyváros kizárva. (Hirdetésszám: 410.)

Gyárvárosi, 1 szobás, 52 nm-es,
konvektoros, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 60–75 nm-
es, 2-3 szobás, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Marcalváros I–
II kizárva. (Hirdetésszám: 411.)

Belvárosi, 1 szobás, 34 nm-es,
komfortos, félig felújított, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserélne 1-
1,5 szobás, 45-50 nm-es, határozatlan
idejű bérleményre. Sziget, Újváros, ki-
zárva. Tartozásátvállalás 100–150 E
Ft-ig lehetséges. (Hirdetésszám: 412.) 

Belvárosi, 1 szobás, 29 nm-es,
komfortos, zárt udvari, határozatlan bér-
leti szerződéses lakást cserélne 1-2 szo-
bás, 30–70 nm-es, megvásárolható, ha-
tározatlan idejű bérleményre. Kossuth L.
utca kizárva. (Hirdetésszám: 413.) 

ÉPÍTŐANYAG
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

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

HOLLÓHÁZI PORCELÁN:
HAGYOMÁNY ÉS MEGÚJULÁS.

Változatos akciók
és kedvezmények porcelán-

termékeinkre.

a hirdetés felmutatójának!
(2 kupon kedvezménye nem vonható össze)

Beváltható 2017. dec. 15-ig.

Hollóházi Porcelán
Márkabolt

Győr, Aradi vértanúk útja 21.
Tel.: 20-592-7040 

Várjuk kedves vásárlóinkat!

15% KUPON-
KEDVEZMÉNY
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KERESZTREJTVÉNY FELHÍVÁS, KÖZLEMÉNY

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: Mentes Lajosné.

KÖZLEMÉNY

A Győr Városi Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum, Győr Megyei Jo-
gú Város Önkormányzata támoga-
tásával, évente kitüntetést adomá-
nyoz a város területén, az egész-
ségfejlesztésben és a drogproblé-
ma kezelésében kiemelkedő mun-
kát végző, két szakember munká-
jának elismerése céljából. A kitünte-
tettek elismerő oklevélben és pénzju-
talomban részesülnek. A díjak átadá-
sára 2017 decemberében kerül sor. 

A díjak odaítélésére indoklással ellá-
tott, írásos javaslatot 2017. novem-
ber 30-ig lehet benyújtani az alábbi
címre: GyŐr Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata, Humánpolitikai FŐosz-
tály WHO Iroda, 9021 GyŐr, Honvéd
liget 1. E-mail: who@gyor-ph.hu

A javaslaton kérjük a javaslattevő
személy, intézmény, szervezet ne-
vét, elérhetőségét is feltüntetni.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/Ren-
dezésiterv-módosítási eljárások és Partnerségi egyeztetés címszavak 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: A településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfej-
lesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.)
Korm.rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési eljárásáról szóló:  

1)
TSZTM 2017-070 Győr, Góré-dűlő, 20073/2 hrsz. Közlekedési területből 04037 sz. Mk mezőgazdasági kert területbe sorolás
37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.
A módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2017. november 10-től december 1-ig.

2)
SZTM 2017-068 Győrszentiván, Váczi M. u. 02779 sz. övezet paramétersor módosítása egyedi kérelem
41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.
A módosítási anyagok megtekinthetők: egyszerűsített eljárásban: 2017. november 10-től  november 25-ig.

3)
SZTM 2017-051 Győr-Marcalváros, Mécs L. utca, építésihely-korrekció 
SZTM 2017-067 Győr, Erfurti út menti 00800* Gksz-övezet, övezethatár- és szabályozásivonal-korrekció 
SZTM 2017-069 Győr-Révfalu, Ady Endre utca 01093 sz. és 01117 sz. övezet övezethatár- és szabályozásivonal-korrekció 
42/A.§ szerinti állami főépítészi eljárás_partnerségi egyeztetési szakasz
A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: állami főépítészi eljárásban: 2017. november 10-től november 25-ig.

A rendezési tervi módosítások elérése: a város internetes oldalán, a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosítási eljárások és partner-
ségi egyeztetés címszavak alatt. (Személyesen: 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalban, a 231-es szobában megtekinthetŐ.) A megjelenés
napjától javaslatok, észrevételek írásban is tehetŐk az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.
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szerző: nagy roland
fotó: marcali gábor

Tökéletes védőjátékos alkat, kül-
sőre mégsem a tipikus mai fut-
ballista. Engem a pályán legin-
kább a barcelonai Gerard Piqué-
re emlékeztet, bár ennek a meg-
jegyzésnek nem biztos, hogy
örül, hiszen a külföldi csapatok
közül a Manchester United a
kedvence. Játék közben remekül
helyezkedik, irányít, jól lép be a
támadásokba, a társak is elfo-
gadták vezérnek, ugyanakkor
nyoma sincs rajta a feltűnőskö-
désnek. Nagy Ádámnak élete az
ETO, ezzel a klubbal akar újra él-
vonalbeli játékos lenni. 

A „Te mikor tetováltatsz?” kérdésre
mosoly kíséretében jön a válasz. „Hu-
szonegy éves vagyok, mi a fenét var-
rassak magamra, a nagy dolgok, re-
mélem, még csak ezután történnek
velem. Nem igazán foglalkoztat a do-
log, de nem zárom ki, hogy egyszer
majd lesz. Egyébként nem tartom pi-
perkőcnek azokat, akik kicsit feltű-
nőbb külsőt választanak, de én in-
kább a pályán mutatott teljesítmény-
ben hiszek” – mondja a Győr saját ne-
velésű, 21 éves védője, akivel reggeli
közben ültünk le beszélgetni a Belvá-
rosban. Nagy Ádám büszke arra, hogy
az ETO játékosa, és még ma sem iga-
zán hiszi, hogy akárcsak Palotai Ká-
roly, Magyar Lajos vagy Stark Péter, ő
is kapitányként vezetheti ki a stadion-
ba a zöld-fehér tizenegyet. „Ehhez a
szép feladathoz fel kell nőni, nehéz do-
log, de valószínűleg nem véletlenül vá-
lasztott kapitánynak még az NB III-
ban Preszeller Tamás. Ezen azóta sem
változtatott egyetlen edző sem. Köny-
nyen szót értek a csapattársaimmal,
az esetleges konfliktusokat is együtt,
szemtől szemben oldjuk meg. Úgy ér-
zem, a szurkolók is elfogadtak.”

Ádám, testvérével együtt, Máriakál-
nokról került az ETO-hoz tízévesen,
gyorsan beilleszkedett, bár furcsának
érezte a környezetet, azt a légkört, ami
faluja után a legendás klubnál fogadta.
Aztán egyre többet fejlődött, így a vá-
logatott meghívó is megérkezett hoz-
zá. „U15-ös válogatottól egészen az
U20-as csapatig mindegyikben ott
voltam, játszottam Európa-bajnoki elit -
körben, az U19-es Eb-n csapatkapi-
tány voltam. Ezekből a gárdákból ke-
rültek ki tehetségek, Lenzsér Bence

Pakson élvonalbeli játékos lett, Kecs-
kés Ákos Lengyelországban légiósko-
dik, ott volt velünk a legjobb barátom,
Horváth Dani, aki az ETO-ból Csákvár-
ra került. Szántó Tomi a Rapidban ját-
szik, Ausztriában, Sallai Roland pedig
Cipruson.” Nagy Ádám pályafutását
középpályásként kezdte klubjában és
a korosztályos válogatottakban is, az-
tán egyszer csak belső védő lett belő-
le, azóta is ezen a poszton érzi magát
a legjobban. Az NB I-ben 18 évesen
mutatkozott be, abban az idényben,
amelyben az ETO utoljára szerepelt a
legmagasabb osztályban.

„Az első meccsemen az MTK-val
játszottunk a Honvéd-pályán, ahol
Torghelle Sándorral találtam szembe

magam, gondolom, az ő képességeit,
keménységét nem kell magyaráznom
senkinek. Jó kis csörte volt ez kettőnk
között. Amikor az első csapathoz ke-
rültem, edzéseken rendszeresen Pris-
kin Tomival, Rudolf Gergővel harcol-
tam a pályán, nem volt egyszerű fel-
adat, de óriási élményt jelentett ez ne-
kem. Nagyon sokat tanultam Lipták
Zoltántól, Djordje Kambertől, de
ugyanúgy felnézek a mostani csapat-
társaim közül Kabát Péterre is.”

Ádám nem az a „balhés focista” tí-
pus, sok mindent feláldoz azért, hogy
ennek a sportágnak éljen. Jó tulaj-
donságait sorolhatnám, ismerem
egy ideje. Inkább arra kérem, mond-
jon magáról olyasmit, amin változtat-

ni szeretne. „Számomra első a csa-
pat, és ezért sok mindent képes va-
gyok bevállalni a pályán kívül is, és
néha rágörcsölök arra, ha valami kö-
rülményesebbre sikerül. Próbálok
mindenkinek megfelelni, és az önbi-
zalmam sincs mindig a csúcson. Du-
dás Ádám mondta egyszer, hogy
nem vagyok tisztában azzal, hogy mit
is tudok, és milyen lehetőségek van-
nak bennem. Nyilván az élettapaszta-
lattal is sok minden változik majd.”

Az ETO védője úgy érzi, néha szük-
sége van arra, hogy kilépjen a meg-
szokott közegből, ám valahogy mégis
mindig a focinál köt ki. „Nagy vágyam,
hogy egyszer belépjek az „Álmok szín-
házába”, vagyis az Old Traffordra, és
lássam a Unitedet egy meccsen. Ami-
óta létezik számomra a foci, az ETO
mellett ők a kedvenceim. Sajnos az

idény itthon úgy alakul, hogy ezt szin-
te lehetetlen összehozni. Persze az
igazi az lenne, ha játékosként élhet-
ném át az ottani hangulatot. Egyéb-
ként meg imádom a másik végletet, a
megyei meccsek hangulatát. Az ama-
tőr ligákban játszó barátaimnak sok-
szor a helyszínen szurkolok, már csak
a beszólásokért is érdemes kimenni,
de az biztos, hogy játékvezető ilyen
rangadókon nem szívesen lennék .”

Nagy Ádám egy párt alkot az Audi
ETO jelenleg Debrecenben játszó kézi-
labdázójával, Hársfalvi Júliával. Azt
mondja, boldog ebben a kapcsolat-
ban, és egyikük sem érzi úgy, hogy
mindenáron ki kellene zárniuk a nyilvá-
nosságot a magánéletükből. „Mitől
lenne más a miénk, mint bármely más
kapcsolat a civil életben? Persze, a
sportolókat talán többen ismerik, a ké-
zilabdás lányok nagy sikereket érnek el,
népszerűek, de ettől még ugyanolyan
életet élünk, mint mások” – mondja a
Győr kapitánya, akinek közeli tervei kö-
zött az egyik legfontosabb, hogy az
ETO-val visszajusson az NB I-be, és ké-
sőbb nem tartja kizártnak, hogy külföl-
dön is kipróbálja magát.

Csapatkapitány tetoválások nélkül
Nagy Ádám az ETO-val szeretne újra NB I-es játékos lenni

Az elsô NB I-es meccsemen
Torghelle Sándorral találtam
szembe magam, 
jó kis csörte volt
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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%!

szerző: nagy roland
fotó: o. jakócs péter

Különleges sportág mutatko-
zott be a hétvégén a győri kö-
zönségnek, az Olimpiai Sport-
parkban  bothúzó világkupát
rendeztek. A versenyre a ma-
gyarok mellett tizenkét ország-
ból érkeztek atléták, olyan so-
kan, hogy minden idők legnépe-
sebb VK-mezőnye gyűlt össze
Győrben. A magyar csapat két
arany, két ezüst és kilenc bronz -
érmet szerzett.

A bothúzás ősi jakut sport, Szibériá-
ban nemzeti sportnak számít, nem rit-
ka, hogy egy-egy versenyt több ezer
tomboló néző előtt rendeznek arrafelé.
Nálunk az erősember-versenyekről is-
mert Darázs Ádám honosította meg a
bothúzást, ma már országos bajnok-
ságon, kupasorozatban és számos
nemzetközi versenyen bizonyíthatnak
a legjobbjaink. Augusztusban egy vi-
lágkupa rendezése is hazánkhoz ke-
rült, miután Csehország visszalépett.
Győr adott lehetőséget a sportág
egyik nagy nemzetközi viadalának a
magyarországi premierre.

„Nemzetközi szinten kicsit jobbak
vagyunk, mint a futballistáink. Viccet
félretéve, a középmezőnyhöz tarto-
zunk, az oroszok és általában a volt
szovjet tagállamok a sportág egyed -
uralkodói. Az amerikaiakkal, finnekkel,
németekkel vagyunk egy szinten” –
mondta Darázs Ádám, a magyar csa-
pat vezetője, a világkupa szervezője.
„Kétféle jó versenyző van. Az egyik a
250 kg, a másik pedig nagyon gyors és
technikás. Nagyjából húsz alap techni-
kai elem van, amit jó, ha mindenki tud,

Ilyen sem volt még: rekordot döntöttek 
a bothúzók városunkban

aztán lehet a gyorsaságot az erővel
kombinálni” – tette hozzá a bothúzás
magyarországi meghonosítója.

Szombaton és vasárnap is hat-hat
súlycsoportban mérték össze a tudá -
sukat a férfiak és a nők, a mieink mel-
lett a legnépesebb delegációt az oro-
szok adták, több világbajnokkal a so-
raikban érkeztek hozzánk. Náluk a
bothúzásra is képeznek utánpótlást,
idehaza más sportágból váltanak a
legtöbben, ilyen a bothúzás első ma-
gyar világkupa aranyérmét megszer-
ző Dávid Vanessza is.

„Válogatott súlyemelő vagyok, vé-
letlenül kerültem kapcsolatba ezzel a
sportággal, nem volt eddig túl sok ver-

senyem, de jöttek a sikerélmények.
Kemény volt a mezőny, nehéz út veze-
tett a döntőig, de sikerült megszerezni
az első helyet” – mesélte.

A súlyemelésben is eredményes
szegedi sportoló osztrák, orosz, finn
és amerikai versenyzőt győzött le me-
netelése során. Dávid Vanessza test-
vére, Martin is bejutott a döntőbe, a –
105 kg-osok mezőnyében, és végül a
második helyen zárt. A többi hazai in-
dulóhoz hasonlóan, Borbíró Zoltán
sem túl tapasztalt még a bothúzók kö-
zött, ennek ellenére az előkelő negye-
dik helyen végzett. Komoly céljai van-
nak, szeretne eljutni a legnagyobb
megmérettetésre. „Én az erőemelők

között értem el jó eredményeket, itt
meg rengeteg tanulnivalóm van. A
csúcs az lenne, ha kijutnék az Arnold
Classic-ra.”

Győr sikeres versenyt rendezett,
minden idők legnépesebb mezőnyével.
Az Olimpiai Sportparkban tartott viada-
lon jóval többen indultak a tavalyi
moszkvai világkupánál is. Innokentij Gri-
goriev, az IMWF főtitkára hangsúlyozta:
nagyszerű házigazdája volt a verseny-
nek Győr. Különösen az nyűgözte le,
hogy a sportolók szállása, a Belváros és
a versenyhelyszín ennyire közel volt egy-
máshoz, az Olimpiai Sportparkban ki-
alakított küzdőtér pedig méltó volt egy
ilyen színvonalas mezőnyhöz.

Borbíró Zoltán (szemben) negyedik helyen
végzett a győri világkupán
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Csepelen rendezték az evezősök hosszú távú országos versenyét. A Győri AC spor-
tolói négy arany-, öt ezüst- és két bronzérmet szereztek. A szövetségi kapitány által
hirdetett keretbe Papp Gergely Márton, Szigeti Roland, Forrai Dávid, Priváczki Ju-
hász Ákos, Szabó Bence, illetve Sönfeld Álmos és Ocsenász Gergő került be. A vá-
logatott szakmai irányítója a győri vezetőedzőt, Alföldi Zoltánt kérte fel segítőjéül.

A címvédő Győri Audi ETO KC 25–23-ra legyőzte a
vendég Rosztov-Don együttesét a női kézilabda
Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulós
összecsapásán, hétfőn. A BL címvédője a harmadik
körben egy góllal kikapott Oroszországban, ráadá-
sul a bajnokságban is vereséget szenvedett a Fe-
rencvárostól. A zöld-fehérek ezúttal kemény véde-
kezésre épülő játékkal bizonyították, hogy csak ki-
siklás volt a két elvesztett rangadó. Ambros Martín
együttese győzelmével már biztosan továbbjutott a
Bajnokok Ligája középdöntőjébe. A találkozón Gör-
bicz és Amorim öt-öt gólt szerzett, Mörk és Oftedal
egyaránt négy találattal zárt. A csoportban az ETO-
nak, és a Midtjylland-nak is 6–6 pontja van, a Rosz-
tov eddig 4 pontot gyűjtött, míg a Brest Bretagne
pont nélkül az utolsó. A Győr szombaton a dán
Midtjylland vendégeként lép pályára Ikastban.

„Fantasztikus küzdelem volt ma a pályán az első
perctől kezdve. Gratulálok a csapatomnak, hiszen
nem volt egyszerű két elveszített mérkőzés után pá-
lyára lépnünk” – mondta Ambros Martín, az ETO ve-
zetőedzője. „Nagyon vártam a meccset, ideges is

Vezetőedzőt vált a Gyirmót FC Győr
NB II-es labdarúgócsapata, távozik a
kispadról Molnár László, akit a klub
vezetése felmentett a munkavégzés
alól. Molnár Lászlót idén májusban
nevezték ki vezetőedzőnek a 2017–
2018-as szezonra. A szakember irá-
nyításával az együttes 6 győzelemmel,
4 döntetlennel és 6 vereséggel a 10.
helyen áll a 20 csapatos másodosz-
tályban, 18 ponttal az éllovas MTK
mögött. Az egykori szlovák válogatott
szakembert Hannich Péter váltja, aki-
nek megbízatása egyelőre az őszi
idényből hátralévő öt bajnokira, vala-
mint az MTK elleni Magyar Kupa-mér-
kőzésre szól. A megbízott edző koráb-
ban három és fél évig már irányította
a gyirmótiakat, legutóbb a 2007–
2008-as szezonban, akkor a harma-

Visszavágtak: gyôzött és továbbjutott 
az Audi ETO a BL-ben 

voltam előtte, de nagyon jól sikerült a felkészülé-
sünk, így bíztam abban, hogy nyerni tudunk. Remek
hangulat volt az arénában, a mérkőzés színvonalára
sem lehet panasz. Aki szereti a kézilabdát, ennél
többet nem is kérhet” – értékelte a találkozót a Győr
kapusa, Kari Aalvik Grimsbö. 

A héten kihirdette 28 fős, bő keretét Kim Ras-
mussen, a decemberi világbajnokságra készülő
magyar női kézilabda-válogatott szövetségi kapi-
tánya. A női vb-t december 1. és 17. között ren-
dezik Németországban, a magyarok Norvégia,
Svédország, Csehország, Argentína és Lengyel-
ország válogatottjával szerepelnek azonos cso-
portban. A válogatottba az ETO-ból Kiss Éva, Bó-
di Bernadett, Görbicz Anita és Tomori Zsuzsanna
került be. A norvég csapat 16 fős kerettel készül
a vb-re. Három ETO-játékos, a kapus Kari Aalvik
Grimsbö, a jobbátlövő Nora Mörk és az irányító
Stine Oftedal mellett a győriek két korábbi klasz-
szisa, Katrine Lunde, valamint Heidi Löke is ott
van a keretben. November 23. és 26. között a ma-
gyar és a norvég válogatott is részt vesz a hagyo-

mányos Möbelringen Kupán. A Sotra városában
rendezendő nemzetközi felkészülési tornán a ma-
gyarok Oroszország, Norvégia és a Koreai Köztár-
saság csapatával találkoznak.

Heten a válogatottban

Molnár távozott, Hannich 
a Gyirmót új edzôje

dik helyen végzett az együttes az NB
II Nyugati csoportjában. Az esetleges
folytatásról az év végén döntenek. A
Gyirmót az NB II 17. fordulójában va-
sárnap 16 órától megyei derbin, a Mo-
sonmagyaróvárt látja vendégül.
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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.
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A Műszaki Felsőoktatási Sportna-
pok komoly hagyományokra tekint
vissza. A különböző sportágak
eredményeinek összesítése alap-
ján kihirdetett győztes pedig leg-
többször a Széchenyi István Egye-
tem, vagy az intézmény jogelődje
lett. A korábbi negyvenhat alka-
lomból huszonötször győri siker
született, idén is erre készültek a
széchenyisek.

„Az első ilyen eseményt 1970-
ben rendezték, Győr most lett kilen-
cedszer házigazda. Ezúttal hat egye-
tem jött el, és hat sportágban mér-
kőzött meg az összesített sikerért,
valamint a különböző sportágak he-
lyezéseiért” – mondta Vajnorák Mar-
tin, a szervezőbizottság tagja.

Az asztalitenisz csapatverseny-
ben a Pécsi Tudományegyetem
győzött, megelőzve a Széchenyi
István Egyetemet. Kosárlabdában
a lányoknál a győriek könnyedén
verték riválisaikat, és szerezték
meg az aranyérmet, megelőzve a
Veszprémi Pannon Egyetemet. A

Ismét a gyôri egyetemisták
szerepeltek a legjobban

fiú kosarasoknál a Pécs lett az első,
a Győr a második. Kispályás foci-
ban hazai sikert ünnepelhettek a fi-
úk, míg a sakk csapatversenyben
a pécsiek voltak a legjobbak. Kézi-
labdában csak fiútornát rendeztek,
itt az ETO-SZESE több játékosával
felálló házigazdák számítottak esé-
lyesnek.

„Egyértelmű a célunk, az első
helyen akarunk végezni, úgy ér-
zem, miénk a legerősebb csapat.
Az NB I/B-s bajnokság mérkőzé-
sei, edzései és a tanulás mellett jó
kikapcsolódás a sportnap” –
mondta Győri-Dani Dávid, az ETO-
SZESE átlövője, előzetesen. A ké-
zisek az egyetem első számú csa-
patával végül fölényesen nyerték a
tornát. A másik győri gárda is kivá-
lóan szerepelt, de az ő eredménye-
iket nem vették figyelembe az ösz-
szesített pontszámításnál. Az ösz-
szesített pontversenyt a Műszaki
Felsőoktatási Sportnapok történe-
tében huszonhatodszor is a Szé-
chenyi Egyetem nyerte.
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