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HIRDETÉS MOZAIK

Nálunk van ido Önre.´́

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

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

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

´́

´́

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

Kínai testvérvárosunk delegáció -
ja a Könyvszalonra érkezett
Győrbe, de – kihasználva az al-
kalmat –, a Városházán kulturá-
lis és turisztikai megbeszélése-
ket is folytattak.

A Győr és Wuhan között fennálló
kapcsolatot idén egy szándéknyilat-
kozattal is megerősítették, amely a
következő két évre rögzíti az együtt-
működés irányait. A megállapodást
májusban a két város polgármeste-
re, Wan Yong és Borkai Zsolt látta el
kézjegyével. 

A hagyományokhoz híven, idén is a
Győri Könyvszalon meghívott vendé-
gei voltak testvérvárosaink, akik a
színházban saját standon mutatták be
kínálatukat. Ebből az alkalomból érke-
zett a kínai városból a küldöttség
Chen Ruifeng alpolgármester vezeté-
sével, akiket dr. Somogyi Tivadar al-
polgármester fogadott a Városházán. 

Mint megtudtuk, a megbeszélés
során elsősorban a kulturális és turisz-
tikai lehetőségek kerültek terítékre. „A
két város között élő és szoros a kap-
csolat, a wuhaniak győri látogatásával
párhuzamosan egy győri delegáció a
kínai városba látogatott. A cél, hogy a

FELÚJÍTÁS. Csatornajavítás kezdődött Győr Belvárosában, a Szabad-
sajtó utcában csütörtökön. A szakemberek az útburkolat felbontása nélkül
bélelik ki az itt húzódó szennyvízcsatornát, a Széchenyi tértől a Baross útig.
A felújítás várhatóan egy hét alatt készül majd el, az ivóvízellátás és a
szennyvízelvezetés folyamatosan működni fog. Az építőgépek mozgásával
okozott kellemetlenségekért az itt lakók és erre közlekedők türelmét kéri
a Pannon-Víz Zrt.

TALÁLT TÁRGYAK ÁRVERÉSE.  A győri Polgármesteri Hivatal az őrzésé-
ben lévő talált tárgyakat ingó árverésen értékesíti, azokat, amikért a jogosultak
a beszolgáltatástól számított három hónap alatt nem jelentkeztek, a megtaláló
pedig nem tartott igényt a tulajdonjogra. Az árverés ideje:  december 12., 9
óra. Helye : Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hiva-
tala Győr, Árpád út 36. alatti mélygarázs. Az értékesítendő tárgyak listája és a
felhívás teljes szövege a hirek.gyor.hu honlapon olvasható.

Szoros együttmûködés Wuhannal

nagy távolság ellenére, közelebb hoz-
zuk egymáshoz az embereket. Szeret-
nénk, ha a kínai turisták egyre inkább
felfedeznék maguknak városunkat és
annak értékeit.”

A két város között egyébként a kul-
turális mellett szoros iskolai kapcsola-
tok is működnek, a nyáron például
győri fiatalok vehettek részt a wuhani
táborban. A már említett megállapo-

dásban azt is rögzítették, hogy az
együttműködés kiterjesztésének lehe-
tőségét is folyamatosan keresik, ame-
lyek gazdasági, turisztikai és sport te-
rületekre is vonatkoznak.

Győr egyik testvérvárosa
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9012 Gyôr, Mérföldkô u. 11. SÁBA ÜZLETHÁZ — Metro melletti épület  •  info@woodone.hu  •  telefon: +36/70-397-7999

• Tervezés
• Gyártás méretre
• Extra kiegészítôk és megoldások

KONYHA    ÁGY    NAPPALI    GARDRÓB    BÚTOROK MÉRETRE!

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Ez a mottója az idén közel két-
ezer növény kiültetésével folyta-
tódó győri faültetési program-
nak, amelynek keretében min-
den városrész újabb facseme-
tékkel gazdagodik. Ezt aláhú-
zandó, Borkai Zsolt polgármes-
ter az alpolgármesterekkel és a
16 egyéni körzet önkormányzati
képviselőjével kezdte meg szer-
dán a novemberi fásítási progra-
mot az Aranypart II-n.

„Győrben folyamatosan jelentős be-
ruházások valósulnak meg, s többek
között a Modern Városok Program
keretében a következő években is
folytatódik a fejlesztési hullám. Ezt
azonban a fenntartható fejlődés és
a környezettudatosság jegyében kí-
vánjuk megtenni, ezért is kap nagy
hangsúlyt a zöldövezetek további
fejlesztése” – fogalmazott Borkai
Zsolt polgármester. Hozzátette, idén
a program keretében közel 800 fa-
csemete és több mint 1.000 cserje
kerül a közterületekre, valamennyi
városrészben gazdagodik a faállo-
mány. „Ennek fontosságát hangsú-
lyozzuk azzal, hogy a program indu-
lásakor az itt látható facsemetéket a
körzetek egyéni képviselőivel közö-
sen ültetjük el. ” 

A faültetési program 2014-ben in-
dult, s azóta a kötelező fapótlásokon túl
is több ezer fát ültettek el Győrben a
Győr-Szol Zrt. munkatársai. A novem-
berben folytatódó program két kiemelt
helyszíne a bácsai, úgynevezett „koro-
nás” körforgalom melletti terület, illetve
az Aranypart II. Előbbire 50, a holtág
mellé pedig 100 csemete kerül. „Lé-
nyegében új ’kiserdők’ jönnek létre, re-
agálva a lakossági igényekre is” – fogal-
mazott Radnóti Ákos városüzemelteté-
sért felelős alpolgármester. Kiemelte,
ezzel Győr több területén növekednek
a zöldterületek, a város tüdejét adó fa-

kapacitás nagysága, sőt jövőre újabb
két kiserdő jöhet létre a Bakonyi út (821.
sz. út) Győr-Szol-lal szemben található
szakaszán, illetve a Szentlélek-temp-
lom utáni területeken. Az idei telepítés
során egyébként Nádorváros–Jancsi-
falu 80, Bácsa–Sárás 42, a Belváros 35,
Győrszentiván 70, Ménfőcsanak 91,
Marcalváros I és Marcalváros II 36, Ady-
város 55, Révfalu 18, Szabadhegy–Kis-
megyer 90, Újváros–Sziget–Pinnyéd
53, Gyárváros–Likócs 48, Gyirmót 10
csemetével lesz gazdagabb, s ezenkí-
vül jó néhány egyed kerül a közparkok-
ba, terekre, illetve a Győr-Szol Zrt. keze-
lésében lévő temetőkbe. 

Nagykutasi Viktor, a Kertészek és
Kertbarátok Győri Szervezetének el-
nöke köszönetet mondott a győri ön-
kormányzatnak, amiért ilyen gondos-

A jövôért ültetjük!
sággal bánik a város faállományával,
és folyamatos a zöldterületek fejlesz-
tése. Kiemelte, egy ilyen program ko-
moly szakértelmet igényel, hiszen itt
nem csak a fák elültetéséről van szó,
hanem a megfelelő egyedek és azok
helyének kiválasztásáról. Fontos pél-
dául, hogy a változó időjárási körülmé-
nyeknek, a betegségeknek is ellenálló
fák legyenek. A szakemberek a telepí-
tésnél egyébként figyelembe veszik
azt is például – a jogszabályi előírások
mellett –, hogy a helyi adottságoknak
megfelelő növényt ültessenek el, illet-
ve az is fontos szempont, hogy az ut-

cakép egységes maradjon. A Belvá-
rosban és a lakóutcákban kisebb
lombterjedelmű, alacsonyabbra növő
fajták kerülnek, a parkokban a terebé-
lyesebbre növő fák is elférnek. A köz-
területekre több mint 50 féle fa és
több mint 20 féle cserje kerül: legna-
gyobb számban a gömbjuhar, az osz-
lopos juhar, az oszlopos gyertyán, a
magyar kőris, a gömbmeggy, a gömb -
akác, az oszlopos szil, a hegyi ternye,
a madárbirs, a parlagi macskatalp, a
hanga, a levendula, a fagyal és a ba-
bérmeggy.

Idén újdonság, hogy az átlagosan
12–14 cm törzsátmérőjű csemeték
mellett, ahol a körülmények indokol-
ják és lehetővé teszik, az eddigi évek-
hez képest nagyobb, 26–30 cm törzs-
átmérőjű egyedek kerülhetnek. Olyan

helyeken, ahol valamilyen okból jó ál-
lapotban lévő fákat kell eltávolítani, a
jövőben a növények átültetésére is sor
kerülhet, mégpedig speciális faültető
gépek segítségével.  Az új technoló-
gia kipróbálása kuriózum az ország-
ban, s azt a célt szolgálja, hogy a na-
gyobb fáknak is adjanak túlélési
esélyt. Emellett a zöldebb város képét
segíti elő az öntözőrendszerek folya-
matos telepítése is. A Győr-Szol Zrt.
továbbra is nagy hangsúlyt helyez a
növények jelentette balesetveszély el-
hárítására, figyelik az egyedek állapo-
tát, a száraz, sérült lombkoronát kar-
ban tartják, ahol szükséges, a beteg,
veszélyt jelentő fákat kivágják, ezek
azonosítása minden esetben külsős
szakértők bevonásával történik. Ilyen
esetekben a legfontosabb, hogy a bal-
esetveszély megszűnjön, s ilyenkor
van, hogy a kivágás az egyetlen meg-
oldás. Az is újdonság, hogy a frissen
ültetett fák karójára egy szalag kerül
„A jövőért ültetjük!”felirattal, így az
egész városban bárki könnyen nyo-
mon követheti, hogy hova kerültek a
frissen ültetett fák.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Megújult fényjátékkal, a Dunakapu téri kor-
csolyapályával, különleges díszkivilágítás-
sal, meghitt adventi programokkal várja a
karácsonyra készülődőket a város. Megje-
lent a Győri Meséskönyvem adventi külön-
száma is, amellyel a gyerekek megismerhe-
tik az ünnepre készülő várost, és maguk is
elkészíthetik ajándékaikat.

„2007-ben kezdtük a nagy fesztiválok szervezését,
és ma már nagy népszerűségnek örvendenek or-
szágszerte ezek a programok. Az egyik legnépsze-
rűbb közülük az Advent Győrben, amely az idén is
számos meglepetéssel, szakrális és világi progra-
mokkal, kézműves termékekkel, jó koncertekkel és
finom ízekkel várja a karácsonyra készülődőket” –
fogalmazott dr. Somogyi Tivadar az esemény sajtó-
tájékoztatóján. Az alpolgármester kiemelte, 2007-
hez képest nem csak megduplázódott a nálunk el-
töltött vendégéjszakák száma, de az előzetes ada-
tok alapján az idén akár a 400 ezres határt is átlép-
hetjük e tekintetben.

„Az Advent Győrben programsorozatot decem-
ber 1-jén 17 órakor nyitjuk meg a Széchenyi téren,

„Mesés” advent
elé nézünk

ahol már állni fog a város karácsonyfája, a betle-
hem, az óriási adventi koszorú, a Mikulás szánja, és
a többi jól megszokott ünnepi kellék. A belvárosi ut-
cákon a fényfüzérek mellett az idén is láthatóak lesz-
nek a különböző, kivilágított formák, a Dunakapu té-
ren pedig sokak kedvence, a mobil korcsolyapálya.
Itt a közönségkorcsolyázás mellett idén is láthatunk
jégshow-t” – mondta el dr. Domanyik Eszter, a Vá-
rosmarketing és Programszervezési Főosztály ve-
zetője. Hozzátette, a Megyeháza téren a megszo-
kott vásári hangulat, a Baross úton a gasztronómia,
a Széchenyi téren a meghittebb programok és a
kézműves vásár, míg a Dunakapu téren a szórakoz-
tató attrakciók kapnak főszerepet.

Tóthné dr. Kardos Krisztinától, a Győri Művészeti
és Fesztiválközpont igazgatójától azt is megtudtuk,
hogy az Advent Győrben egyik jelképe, a fényjáték
megújult formában jelentkezik, amely idén több kis
epizódból tevődik össze, és minden héten egy újabb
csodás történetet tekinthetünk meg, de a napi vetí-
tések első és utolsó órájában az addig bemutatott
összes részt láthatjuk majd. A fényjáték a Széchenyi
téren hétfőtől csütörtökig 17–20 óráig óránként,
pénteken és szombaton 18–21 óráig óránként, va-
sárnap pedig 18, 20 és 21 órakor lesz látható.

Decemberben olyan programokon vehetünk
részt, mint Rúzsa Magdi, Pál Dénes, az Alma és a

> > > www.gymskik.hu < < <

Kamara már a Facebookon is!

A KAMARA MINDENKIÉ
PROGRAMAJÁNLÓ — GYÔR

A kamara kereskedelmi tagozata és turisztikai
szakmai osztálya a Gyôri Látogatóközpontban
Turisztikai fórumot tart. Témák:
• Gyôr, mint sportturisztikai desztináció —

EYOF után
• 2018. évi városi turisztikai tervek
• 2018. évi nemzetközi sportversenyek

városunkban
• Leisure szegmens fejlesztése
A részvétel térítésmentes, 
elôzetes regisztrációhoz kötött.
Idôpont: november 27. hétfô 15 óra
Helyszín: Látogatóközpont 
Gyôr, Baross Gábor út 21.
Bôvebb információ: +36-96/520-222

TURISZTIKAI
FÓRUM 

Jelentkezzen már most!
Programjaink helyszíne a kamarai székház
9021 Gyôr, Szent István út 10/A.
Bôvebb információ:
www.gymskik.hu/rendezvenyek 

KÖNYVELÔI KLUB
A GYMSM KIK 
SZÉKHÁZÁBAN

KAMARAI 
SZALON

MUNKAÜGYEK
VILÁGA CÍMÛ KLUB

Elôadó: Dr. Lázár József, a NAV Nyugat- dunántúli
Regionális Adó Fôigazgatóság  Tájékoztatási Osz-
tály osztályvezetôje. Téma: 2018 évi adóváltozások.
A részvétel térítésmentes, elôzetes online regiszt-
rációhoz kötött. (www.gymskik.hu/rendezvenyek )
Idôpont: november 28. kedd, 9 órától 
Bôvebb információ: +36-96/520-222

Munkajogi jognyilatkozatok — nem csak jogászok-
nak! Amit a 2018. évi munkaügyi változásokról
tudni lehet! A részvétel térítésmentes, elôzetes
online regisztrációhoz kötött.
Idôpont: november 30. 9 órától 
Bôvebb információ: +36-96/520-222

A hála jegyében. Vendégek: Zsubrits Zsolt
(vers) és Kövi Szabolcs (zene).
A részvétel térítésmentes, elôzetes online
regisztrációhoz kötött.
Idôpont: november 29. 18 órától 
Bôvebb információ: +36-96/520-222
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ADVENT FESZTIVÁL

Kiscsillag együttes, Szulák Andrea, Rákász Gergely,
Szekeres Adrien, Takács Nikolas és Demjén Ferenc
koncertje, valamint a Rapülők utolsó fellépése. Az
idén is megrendezik a nemzetközi betlehemes ta-
lálkozót, és nem telhet el győri advent a Boogiefeszt
nélkül. Dániel Balázs, a boogie-woogie hazai nagy-
követe elmondta, kerek évfordulóhoz érkezett a
fesztivál, hiszen ez már a tizedik a sorban, amelyen
számos nemzetközi sztár is jelen lesz, a sztárven-
dég pedig az a Mungo Jerry, akinek az „In the Sum-
mertime” című slágert köszönhetjük. (További infor-
mációt a 11. oldalon olvashatnak a koncertről.)

Természetesen a Mikulás is megérkezik közénk,
lesznek kézműves foglalkozások, játszóházak,
hangversenyek és előadások, vasárnaponként pe-
dig együtt gyújthatjuk meg a gyertyát a Széchenyi
téri adventi koszorún. Ahogy már megszokhattuk,
közös évbúcsúztatásra is várják a győrieket szilvesz-
terkor a Dunakapu térre. A Szilveszteri Városi Vigas-
ságok programja 21 órakor kezdődik a 64U Party -
band fellépésével, éjfélkor Himnusszal, 1 órakor pe-
dig az újévköszöntő tűzijátékkal. Szombati-Serfőző
Eszter, a Kulturális és Sport Főosztály vezetője
hangsúlyozta, idén is várja az önkormányzat jóté-
konysági faháza az adakozni vágyókat, ahol többfé-
leképpen, például különböző portékák megvásárlá-
sával segíthetünk. A főosztályvezető kiemelte, az

adventhez a város valamennyi kulturális intézménye
csatlakozott, értékes programokat kínálnak a győ-
riek számára.

Fontos információ, hogy a belvárosi üzletek de -
cember 23-ig hosszabbított nyitvatartással várják
a vásárlókat. Hétköznap 9–19, szombaton 9–18, va-
sárnap pedig 10–18 óráig. Érdemes felkeresni a Ba-
ross úti Látogatóközpontot is, ahol karácsonyi aján-
dékötletek mellett a Győri Meséskönyvem verses
foglalkoztató füzetet, a sorozat ötödik részét is meg-
találhatjuk. A győri polgármesteri hivatal Városmar-
keting és Programszervezési Főosztályának mun-
katársai ezúttal az Advent Győrben köré építették
fel a tematikát, így számos érdekes történetet, játé-
kot, recept- és ajándékötletet rejt a kicsiknek a ki-
advány. Kitöltése igazi családi programnak ígérke-
zik. Ugyancsak itt ismerhetjük meg közelebbről a
Győr turisztikai kártyát, amely 24, illetve 48 órára kí-
nál kedvezményes vagy ingyenes belépést több vá-
rosban fellelhető programra. A sajtótájékoztatón el-
hangzott, hogy december 1-jével elindul a hello-
gyor.hu új városi turisztikai oldal, ahol Győr prog-
ramjaira kereshetünk rá, túraútvonalakat, látnivaló-
kat böngészhetünk, éttermeket és szálláshelyeket
ismerhetünk meg.

Megjelent az adventi programokat bemutató ki-
advány is, amely szintén elérhető a Látogatóköz-
pontban, de a www.gyor.hu honlapról is letölthető.
Az Advent Győrben idei programsorozata az Euró-
pai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország
kormánya támogatásával, a „Kulturális rendezvé-
nyek infrastrukturális hátterének fejlesztése Győr-
ben” című projekt keretében valósul meg. Mint el-
hangzott, a sikeres önkormányzati pályázat révén
olyan rendezvénytechnikai eszközbeszerzés történt
meg, amely a város magas színvonalú kulturális és
fesztiváléletét fejleszti tovább az „Egy város, ezer él-
mény – Kultúra” elnevezésű turisztikai termék kere-
tében. A mintegy másfél milliárdos TOP-os támo-
gatású programban az önkormányzat konzorciumi
partnere a Győr Projekt Kft.

A Megyeháza tér 
és a Baross út mellett
idén is a Dunakapu 
és a Széchenyi tér lesz
a fesztivál központja
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HIRDETÉS BŰNMEGELŐZÉS

szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

A rendőrség és az Aegon Magyarország
karöltve hívja fel a figyelmet az értékeink
biztonságára, illetve nyújt megfelelő segít-
séget káresemény esetén is. Ha részt vesz
a játékban a gyorplusz.hu weboldalon, ga-
rantáljuk, hogy csak nyerhet! 

Az Aegon Magyarország és a rendőrség 2015 óta
ápol kiváló kapcsolatot, amely Győr-Moson-Sopron
megyére is jellemző. Szükség is van a szakmai ösz-
szefogásra, hiszen az áldozattá válás megelőzhető,
de ha már megtörtént a baj, akkor a legnagyobb
szükség a szakértő segítségre van. Ehhez nyújtunk
most iránymutatást egy izgalmas és értékes nyere-
ményeket felvonultató játékkal, melynek céljáról
Szabó Csaba rendőr őrnagy, a Győr-Moson-Sopron
Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóság
– Bűnmegelőzési Osztályának vezetője elmondta,
szeretnék felhívni a figyelmet játékos formában a
személy- és vagyonvédelemre. „Olyan ajándékokat
állítottunk össze, amelyek hasznosak lehetnek az
otthonokban, segíthetik a biztonság megőrzését. A
kérdéseket úgy állítottuk össze, hogy miközben a je-
lentkezők kitöltik, egyben fejleszthessék is a tudá -
sukat ezen a téren, tehát hasznos információkat osz-
tunk meg mindenkivel. Napjainkban egyre fonto-
sabb az állampolgárok aktivitása is, hiszen megfele-
lő óvintézkedéssel könnyebben megelőzhető a jog-

Játssz velünk a biztonságodért! 
sértés, s nem kell rendőrt hívni, utánunk pedig a biz-
tosító szakembereit. Közös érdek tehát, hogy minél
jobban figyeljünk magunkra, egymásra és az érté-
keinkre” – emelte ki az őrnagy.

Térjünk vissza egy kicsit az összefogásra,
amely tehát országos szintű, és az Aegon Magyar-
ország, az Országos Rendőr-főkapitányság, a Or-
szágos Polgárőr Szövetség, a Nemzeti Bűnmeg -
előzési Tanács, valamint az MTA CSFK Geodéziai
és Geofizikai Intézet összefogásában valósul meg,
hogy   minimálisra csökkentsék a vagyontárgyai-
kat, elsősorban a lakóingatlanokat érő, különböző
természeti csapásokból és bűncselekményekből
származó károkat.

Az együttműködés keretében megszületett a
karmegelozes.hu honlap is, amely egyedülálló az
országban. „A honlap számos hasznos tippet és
tanácsot ad, érdemes böngészni, mert sok kérdés-
re megtalálható a válasz. A rendőrséggel most in-
dított közös játékkal szeretnénk mi is csatlakozni
a bűnmegelőzéshez, s tudatni: ha már megtörtént
a baj, mi itt vagyunk és segítünk az embereknek.
Ne féljenek, kérdezzenek, higgyék el, önökért va-
gyunk! A játék során is szeretnénk a figyelmet még
inkább felhívni arra, hogy a káresetek megelőzhe-
tőek, ha pedig szeretnénk biztosra menni, akkor
különféle biztosításokkal még inkább megóvhat-
juk értékeinket, otthonunkat. Játsszanak velünk,
mert a fődíj egy 30 ezer forintos Aegon-utalvány
lesz!” – mondta el Zsidi Mária, az Aegon Magyar-
ország megyei igazgatója.
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szerző: h. f.
látványterv: pozsgai zoltán, fényjel stúdió kft.

Nagyszabású fejlesztések, fontos létesít-
mények, utak tervezése kezdődött meg a
városban – tájékoztatott az önkormányzati
beruházások jelenlegi helyzetét bemutató
előterjesztésében Borkai Zsolt polgármes-
ter, a legutóbbi közgyűlésen.

Az előterjesztés a tervezési feladatok között első-
ként taglalja a Győr 81-es számú főút–Tatai út–Jó-
zsef Attila utca forgalmát kiszolgáló, már meglévő
körforgalmi csomópont kapacitásának bővítését. A
jogerős építési engedély már rendelkezésre áll, sőt,
szeptember végére a kivitelezési terveket is elkészí-
tette a Hidro-Plan Tervező Kft. 

A Reptéri út az Ipari Park szempontjából is fon-
tos közlekedési útvonal. A csaknem két és fél kilo-
méter hosszú nyomvonal mentén több cég telephe-
lye található, jelentős a teherforgalom. A pályaszer-
kezetet teljes mértékben felújítják a Pesti út és a Hű-
tőház utca közötti szakaszon. Az út nyugati oldalán
kétirányú kerékpárút is létesül. 

Készül az adyvárosi parkolólemez vázlatterve is.
Közismert, hogy Adyváros a '60-70-es években
épült ki, többségében négy- és tízemeletes panel-
lakásos lakóövezet alakult ki a városrészben. A par-
kolási gondok enyhítésére a Kodály Zoltán utca
mentén a Földes Gábor utca és az Ifjúság körút által
körbezárt területen az önkormányzat földszintes
parkolólemezt épít. A tervezett létesítmény teljesen
nyitott lesz, benne 185 parkolóhelyet alakítanak ki,
s zöldtetős lesz. 

A Fényjel Stúdió tervezi az új sporthotelt az Olim-
piai Sportpark területén. Ez a beruházás a kormány
és az önkormányzat közötti együttműködési meg-

Már tervezik a mentôállomást 
és a kórházi parkolót

állapodás, vagyis a Modern Városok Program kere-
tében jön létre. Az uszoda szomszédságában egy
ötszintes, 180 ágyas hotel épülhet fel, konferencia-
részleggel és a regenerációt-rekreációt elősegítő
részlegekkel. 

Ugyancsak a kormány és az önkormányzat
együttműködésének eredménye lesz az új mentő-
állomás a Szauter Ferenc utcában. A feladat nem
egyszerű, hiszen meg kell teremteni a szükséges
infrastruktúrát, kialakítani a közúti kapcsolatokat,
közlekedési csomópontot. A mentőállomás épülete
két részre osztott, melyet az első emeleten nyaktag
köt össze. A kivonulási oldalon egy négyzet alakú
tömbben helyezik el az állomást, míg az északi te-
lekrészen lesz a javítóműhely. A nyaktagban pedig
a megyei mentősök  képzését is szolgáló oktatóter-
met helyeznek el.

Készül már a kórházi parkoló engedélyezési és
kivitelezési tervdokumentációja is. A Vasvári Pál ut-
cával párhuzamos parkoló területén kétszintes par-
kolólemez épül, ezzel több mint 180 új parkolóhely
létesül. Az épület középvonalában kiszolgáló üzemi
helyiségek, mosdók, lépcsőházak kapnak helyet. 

Felújítják és bővítik a József Attila utcai rendelőket
is: különálló egységet kap a felnőttorvosi, a gyermek-
orvosi és a védőnői szolgálat. A Zöld utcai bölcsőde
komplex felújítására is sor kerül. Megszüntetik, kijavít-
ják az épület hibáit, megtörténik az azbesztmentesítés
is. Az elavult gépészeti és villamos rendszert is felújítják. 

Folytatódik Újváros szociális városrehabilitációja
is. A program II. ütemében a Kossuth utca 32–40.
számú tömb épületeit újítják föl.

A győri Útkezelő Szervezet által eddig elvégzett
munkák értéke 252 millió 400 ezer forint. Folyamat-
ban van – többek között – a Napos utca építése,
több kerékpárút kialakítása, járdafelújítás, s leálló-
sáv-szélesítés is.

Nem szükséges köz-
gazdasági egyetemet vé-
geznünk ahhoz, hogy bánni
tudjunk a pénzzel — vallja
Zsidi Mária, az Aegon Biztosí-
tó megyei igazgatója, hiszen a
sikeres pénzügyi élet 80 száza-
léka a viselkedés, és csak 20
százaléka a tudás.

Múlt héten írtunk már arról, hogy az
Aegon küldetésének tartja, hogy segít-
se ügyfeleit a pénzügyi jövôjük és anya-
gi biztonságuk megtervezésében, ezért
életre hívta az Aegon Pénzügyi Akadémi-
át, amit 2018-tól rendszeresen megren-
deznek majd Gyôrött. Az ügyfeleik számára
már létrehozták a képzés online változatát.

VEGYÜK SORRA A „LECKÉKET”!

1. Mit is jelent a pénzügyi tudatosság? — elsô-
ként az alapokról és a döntési csapdákról olvas-
hatnak. 2. Hogyan készítsük el a családi költség-
vetést? Hogyan fejleszthetô a pénzügyi intelligen-
cia? 3. Milyen a célravezetô pénzügyi
tervezés? Milyen pénzügyi típuso-
kat különböztetünk meg? 4. A
mindennapjaink része: ho-
gyan bankoljak? A pénz-
zel kapcsolatos hiedel-
mekrôl és elôítéle-
tekrôl olvashatnak. 5.
Hogyan kerüljem el a hi-
telcsôdöt? 6. Miért kötelezô
rezsitétel a biztosítás? Hogyan
lehet a racionalitást összeegyeztetni
az érzelmeinkkel? 7. Segítség, nyugdíj!
Hogyan készüljünk fel az idôskorra? Miért halogatjuk
döntésünket, ha az öngondoskodás kerül szóba? 8.
Mennyiben vállalunk kockázatot? Mi vagyunk a Wall
Street farkasai vagy inkább óvatos duhajként kezeljük
pénzügyeinket? 9. Hogyan válasszuk ki a nekünk leg -
inkább megfelelô befektetési formát? Milyen pénz-
ügyi gondolkodásmódok léteznek? 

Az Aegon a tanuláshoz ezenkívül még
egyperces oktató videókat is feltöltött az Aegon 
Pénzügyi Akadémia oldalára, az olvasók
itt is  kitölthetik a pénzügyi
személyiségtesztet. (x)

Szakértônk, 
Zsidi Mária
a témával

kapcsolatban várja
kérdéseiket:

zsidi.maria@
aegonpartner.

com

Aegon Pénzügyi
Akadémia 2.

Az új sporthotelt 
az Olimpiai Sportpark 

területén építik fel
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

A győri Városháza dísztermében ünnepelte kedden
az Arrabona Városi Nyugdíjas Egyesület fennállásá-
nak 15. évfordulóját.  Az ünnepségre megtelt a dísz-
terem szépkorúakkal, akiket Radnóti Ákos alpolgár-
mester, az Idősügyi Tanács alelnöke köszöntött. Kö-
szöntőjében kiemelte, látja, milyen aktív a legna-
gyobb létszámú nyugdíjas-egyesület és köszönetét
fejezte ki azért a sok munkáért, amit a város fejlő-
dése érdekében tettek. Győr elnyerte az Idősbarát
önkormányzat címet, ennek szellemében tevékeny-
kednek, és az idősbarát stratégia megvalósításán
is dolgoznak – hangsúlyozta az alpolgármester.

Az önkormányzat sokszor kikéri a nyugdíjasok
véleményét, legutóbb az Európa Kulturális Főváro-
sa cím pályázata kapcsán fordultak hozzájuk ötlete-
kért, melyet a 2023-as évre szeretne elnyerni a vá-
ros. Radnóti Ákos egyben megköszönte az idősek-
nek az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválon való se-
gítségüket, akár önkéntesként, akár szurkolóként,
akár támogatóként vettek részt azon. Végül köszö-
netet mondott Bári Olga munkájáért, aki 15 éve fog-
ja össze az egyesületet, és emlékdíjat adományo-
zott az elnöknőnek, Borkai Zsolt nevében. Kiderült,
december 8-án tisztújítás lesz az egyesületben, Ol-
gi nénit Rákosi Zsolt válthatja a poszton.

szerző: l. p.

Nagyszabású jótékony-
sági koncertet rendez-
nek november 26-án 17
órakor, a Richter Terem-
ben. A Kazahsztán ma-
gyarországi nagykövet-
sége által kezdeménye-
zett esten a nemzetközi
hírnévnek örvendő Kur-
mangazy Kazah Nemze-
ti Konzervatórium ötven-
két tagú ifjúsági kórusa
lép színpadra. A népsze-
rű művekből összeállí-
tott programnak Lőrincz
Judit operaénekes, Mesterházy Gyula színművész
és Csányi Valéria, a budapesti Operaház karmeste-
re lesznek a vendégei, a rangos kórust Rudkovsky
Yan dirigálja.

A Kazahsztán mellett Európa-szerte is népszerű
együttes az elmúlt években számos rangos díjat
nyert, így többek között a 2010-ben Kínában meg-
rendezett World Choir Games aranyérmese, a
2012-es bécsi nemzetközi Franz Schubert Choir
Competition aranydiplomása.  

Az időskorúak tiszteletére megrendezésre kerü-
lő rendezvényen többek között W. A. Mozart, Ko-
dály Zoltán, G. Puccini, J. S. Bach legismertebb
szerzeményeiből csendülnek fel részletek.

Az érintetett korosztályhoz tartozók a győri Tour -
inform irodában, valamint a város ismert nyugdíjas
szervezeteinél igényelhetnek díjmentes belépőt.

A szervezők célja, hogy a jótékonysági koncert
egyben jó alkalmat adjon arra is, hogy generációk
találkozzanak, így a nagyszülők az unokák részére
is díjmentes belépőt kérhetnek.

A rendezvénynek Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter a fővédnöke, Borkai Zsolt pol-
gármester a védnöke, és Nurbakh Rustemov, a
Kazah Köztársaság magyarországi nagykövete a
házigazdája.

Adventre
hangolva

Nagyszülôk és unokák koncertje

Tizenöt éves az Arrabona
Városi Nyugdíjas Egyesület

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

Bári Olga ünnepi beszédében felelevenítette az Ar-
rabona Városi Nyugdíjas Egyesület 15 évét, amely mö-
gött sok-sok nyugdíjas tevékenysége, sokak támoga-
tása és a város szeretete áll. Az egyesület annak idején
22 nyugdíjasklub összefogásával jött létre, ma 50 kö-
zösség tagjai a város nyugdíjasai. Az elmúlt évek alatt
számos rendezvény színesítette az idősek életét, prog-
ramok, előadások részesei lehettek, kiemelte Várszegi
Asztrik főapát előadását, Aradszky László koncertjét,
valamint a ma már hagyományosnak számító bemu-
tatkozási lehetőségeket, a szavalóversenyeket, a da-
losversenyeket, a nyugdíjas alkotók kiállításait.

Bári Olga hangsúlyozta, kiemelt feladatnak tekintet-
ték, a nyugdíjasok képzését, így elindult a Nyugdíjas
Akadémia, melyen jelenleg 1.500 nyugdíjas vesz részt,
valamint azt, hogy a számítógép kezelését a nagyinet
számítástechnikai képzésen sajátíthatják el az idősek.

A sport is jelentős szerepet játszik az idősek életé -
ben, egészségük megőrzése érdekében, a városban
két helyen található nyugdíjas-játszótér, a számos más
sportprogram mellett. Rendszeresen kirándulásokon
is részt vehettek a tagok, amelyek felejthetetlen él-
ményt jelentettek számukra, ilyen volt az Audi-gyár-
ban vagy a paksi atomerőműben tett látogatás is.

Bári Olga reméli, a nyugdíjas-mozgalom tovább
fog fejlődni, még több program, esemény, támoga-
tás, segítség vár a szépkorúakra, hogy aktívan, tar-
talmasan, jókedvűen tölthessék nyugdíjas napjaikat.
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Egy „nagy ember” 
az EESZI élén

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Kányai Róbert az Egyesí-
tett Egészségügyi és Szoci-
ális Intézmény (EESZI) új
igazgatója. A fiatal szakem-
ber 11 éve dolgozik az intéz-
ménynél, de a győriek a
sport révén is ismerhetik,
hiszen a helyi férfi kézilab-
dázás kiemelkedő alakja ta-
valy vonult vissza.

Ahogy arról lapunkban is beszá-
moltunk, Panker Mihály, az EE-
SZI korábbi igazgatója november
1-től a Városháza Humánpoliti-
kai Főosztályának vezetője. Az in-
tézmény igazgatói tisztségére
pályázatot írt ki a város, és a szer-
dai közgyűlésen meg is született
a döntés. Az új vezető Kányai Ró-
bert, aki 1981-ben született, dip-
lomáját a Nyugat-magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János
Tanítóképző Főiskolán szerezte.
Az intézménynél 2006 óta dolgo-
zik, 2013-tól pedig humánstraté-
giai vezetőként tevékenykedik.

Fiatalos lendület
Bár fiatal emberről van szó, a

tapasztalat mégsem hiányzik, hi-
szen több mint egy évtizede is-
meri a szervezet működését, s
vesz részt annak mindennapi
munkájában. Mint mondja, nagy
megtiszteltetés számára, hogy
bizalmat szavaztak neki, amit a
legjobb tudásával végzett mun-

kán keresztül igyekszik megszol-
gálni. „Amióta az intézménynél
dolgozom, azóta Panker Mihály
az igazgató, így – bár nagyon
örültem a kinevezésének, furcsa
érzés volt, hogy elment, és még
furcsább, hogy a helyébe lépek”
– beszélt lapunknak érzéseiről az
új vezető, aki korábban a projek-
tekért és a humán erőforrás keze-
léséért felelt, igazgatóhelyettes-
ként pedig Panker Mihályt is
többször helyettesítette, így kellő
rálátása volt az intézmény műkö-
désére. Arra a kérdésre, hogy mi-
lyen célokat tűzött ki maga elé, el-
mondta, vezetőként neki nem
kell valami merőben új szemléle-
tet kialakítani, a folytonosságra
törekszik. „Az EESZI komoly tár-
sadalmi megbecsültségnek ör-
vend, és a célom, hogy továbbra
is az innovatív ötletek, és az
egyént középpontba állító szol-
gáltatások mentén végezzük a
munkánkat. Sok emberről gon-
doskodunk, s a szakmai feltéte-
lek megteremtése mellett fontos
a jó szó, az odafigyelés, hiszen –
ahogy elődöm is tartotta – szá-
munkra a legfontosabbak az ellá-
tottak.” Hozzáteszi, a jövőben is
komoly feladat a szakképzett
munkaerő megtartása, pótlása,
emellett pedig a további fejlő-
dést, a különböző pályázati lehe-
tőségek kihasználását, a jó gaz-
dálkodást is szem előtt tartják.
Kíváncsiak voltunk arra is, hogy
szerinte nehéz lesz-e megtalálni
az új vezetővel a közös hangot.

„Egyenes embernek tartom ma-
gam, a kollégákkal pedig eddig
is jó kapcsolatot ápoltam. Úgy
gondolom, az intézmény sikere
egy csapatmunka, s bár most én
lettem az EESZI vezetője, tovább-
ra is csapatjátékos maradok.”

A csapatjátékos 
Utolsó mondatát nehéz lenne

cáfolni, hiszen az élete nagy ré-
szét csapatban töltötte. Kányai
Róbert nevét a győri sportbará-
tok is jól ismerhetik, hiszen aktív
kézilabdázó pályafutását 2016
májusában fejezte be az ETO-
SZESE színeiben. Edzője, Deáki
István akkor azt nyilatkozta: „Ő
egy nagy ember, és ezzel most
nem elsősorban hatalmas terme-
tére gondoltam. Óriási szíve van,
és egy igazi közösségi ember.” A
magyar élvonal egykori legjobb
védekező játékosa visszavonulá-
sakor elmondta, rengeteg szép
emlékkel zárta életének ezt a sza-
kaszát. Legnagyobb élménye az
NB I-ben elért negyedik hely,
amit a Veszprém, Szeged, Duna-
ferr trió mögött szereztek meg
Tóth László vezetésével. Kiemel-
te, sokat köszönhet az ETO-nak,
ahol – ha ma már ő maga nem is
– de gyermekei kézilabdáznak.

Mindehhez csak annyit ten-
nénk hozzá, hogy az EESZI
programjában eddig is fontos
volt a mozgás, az idősek aktivi-
tása, és talán nem alaptalan jós-
lás, hogy ez a szemlélet a jövő-
ben is garantált.
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Győr hivatalosan is jelezte az
Emberi Erőforrások Minisztériu-
ma felé, hogy pályázik az Euró-
pa Kulturális Fővárosa címre.

Városunk az előírt határidőig jelezte
részvételi szándékát, amely azt jelenti,
hogy Győr versenybe száll a címért.
Előzetesen olyan városok jelezték
részvételüket, mint: Debrecen, Eger,
Veszprém, Gödöllő, Szombathely.

Városunk jelezte pályázati szándékát

Lapunkban többször beszámol-
tunk a győri EKF-pályázat alakulásá-
ról. A történet 2016 februárjában kez-
dődött, José Cura és a Győri Filhar-
monikus Zenekar koncertjén. Borkai
Zsolt polgármester ott jelentette be,
hogy a város benyújtja pályázatát a
rangos címre. 2017-ben aztán fel-
gyorsultak az események, megalakult
a pályázati előkészítő bizottság, amely
a szakma és a lakosság körében is
összegyűjtötte az észrevételeket, ötle-
teket az anyaghoz. A kandidálásunk
szlogenjét és logóját pályázat útján vá-

lasztották ki, az 1.500 fő részvételével
készült közvélemény-kutatás mellett
kérdőívet is kitölthettek a győriek. A la-
kosságot több rendezvényen is meg-
szólították, sőt a nyári EKF-napon a
város kulturális intézményeit is köze-
lebb hozták az érdeklődőkhöz. A Szé-
chenyi István Egyetem, többek között
a korábbi pályázatok tapasztalatai se-
gítették az előkészítő munkát. A lakos-
ság mellett természetesen a szakma
is megszólíttatott, Győr kulturális in-
tézményei is tevékenyen részt vettek
a koncepció kialakításában. 

„Bár mi eddig is tudtuk, de az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál megerő-
sített minket abban, hogy Győr érde-
mes arra, hogy értékeit egész Európá-
nak bemutassuk. Nyáron a kontinens
ötven országából láttunk vendégül
több ezer fiatal sportolót, sportveze-
tőt, hozzátartozókat, akik elismerően
beszéltek a város szépségéről, prog-
ramjairól. Világi és szakrális értékeink,
kulturális kínálatunk és a győriek ven-
dégszeretete egyaránt azt támasztja
alá, hogy Győr méltó a cím viselésére”
– fejtette ki Borkai Zsolt.

Mint tudjuk, a város kulturális inf-
rastruktúrája is jelentős fejlődés előtt
áll, hiszen a Modern Városok Program
keretén belül, kormányzati támoga-
tással megújul a Győri Nemzeti Szín-
ház, új hangversenyterem épül, és
konferenciaközponttal is gazdagodik
a város. 

„Az előkészítés után megkezdő-
dött az a munka, amely már a konk-
rétumokat sorakoztatja fel, vagyis,
hogy milyen programokkal készü-
lünk a 2023-ig terjedő időszakra, és
magára 2023-ra” – mondta el la-
punknak dr. Fekete Dávid alpolgár-
mester, a pályázati előkészítő bizott-
ság operatív irányítója. Hozzátette, a
pályázatíró csapat jelenleg is azon
dolgozik, hogy a december 20-i be-
adási határidőig a lehető legszínvo-
nalasabb, a helyiek, a magyar és a
külföldi közvélemény számára is von-
zó kínálattal operáló anyag készüljön
el. „Győr az ország egyik kulturális
központja, amely minden generáció
számára tartogat élményeket. A
meglévők mellett persze számos új
ötlet is született, és biztos vagyok
benne, hogy pályázati anyagunk egy
olyan komplex képet vázol majd fel a
városról, amely maximálisan alátá-
masztja, hogy Győr ideális választás
lenne” – hangsúlyozta. 
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A Boogiefeszt – Győri Nemzetkö-
zi Boogie-Woogie Fesztivál im-
már egy kerek évtizede a boogie-
woogie, a blues és a feledhetet-
len szórakozás fesztiváljaként
pezsdíti fel minden évben a téli
hangulatot. Idén december 9-én
egy nagyszabású koncertshow-
val ünnepli jubileumi évfordulóját
az Audi Aréna Győrben.

A 10. Jubileumi Boogiefeszt sztárven-
dége nem kisebb nevű előadó lesz,
mint az In the Summertime című vi-
lágsláger szerzője és előadója, Ray
Dorset (Mungo Jerry). A dal a legtöb-
bet játszott nyári dallam, a lemez a
mai napig több mint 30 millió pél-
dányban kelt el, így biztosan ismerős
lesz, amikor felcsendül a nagykoncer-
ten. A „Mungomania” életérzés élő-
ben lesz hallható és megtapasztalha-
tó! Az angol zenészlegenda közösen
lép fel a fesztivál házigazdájával, a
győri Dániel Balázs Trióval. A koncert-
re ellátogatók hatalmas bulinak néz-
hetnek elébe, ugyanis egy rendkívül
pörgős és sok humorral fűszerezett,
egész estés show-műsor vár rájuk.

Benne van a boogie a lábadban?
Nagyszabású koncertshow várja az izgalmas szórakozás kedvelôit!

A Boogie Show-ra hét országból ti-
zenkét fellépő érkezik. A fesztivál elő-
adói közt a műfaj legrangosabb külföldi
művészeit, a hazai zenei élet kiemelke-
dő zenészeit, valamint profi világbajnok
táncosokat találunk. Érdekesség, hogy
a vendég előadók közt egy olyan mű-
vészt is láthatunk majd, akit rokoni szá-

lak fűznek Liszt Ferenchez, így nem vé-
letlen, hogy Christoph Steinbach-ot
napjaink egyik legvirtuózabb boogie-
woogie zongoristájaként tartják szá-
mon. Nicolle Rochelle amerikai énekes-
nő is fellép a fesztiválon, aki már több
Broadway-produkcióban szerepelt. Ki-
robbanó színpadi jelenség, nem csak

kiváló énekes, hanem nagyszerű tán-
cos, film- és musicalszínész is egyben.

A fellépők sorából nem maradhat
ki a fesztivál megálmodója és főszer-
vezője: Dániel Balázs. Az ifjú zenészte-
hetség rendszeresen koncertezik Eu-
rópa-szerte, és már az USA-ban is tur-
nézott. Az idei fesztiválra triójával,
Koch Barnabás dobossal és Zink Fe-
renc bőgőssel az ütős poénok és játé-
kukat fűszerező színes elemek mellé
igazi különlegességekkel készülnek.

A fesztivál fővédnöke Borkai Zsolt,
Győr polgármestere, védnöke dr. Somo-
gyi Tivadar, a város alpolgármestere.

Decemberben tehát mindenkinek
Győrben a helye, aki lábában érzi a
boogie-t – és annak is, aki még nem,
mert ha valahol, akkor itt egészen biz-
tosan magával ragadja, és egy életre
beszippantja majd a boogie-láz!

A szervezők egy eddig még az aré-
nában soha nem használt különleges
nézőtér-kialakítással várják az érdek-
lődőket. Jegyek kaphatók a JEGY.HU
hálózatán, a győri Látogatóközpont-
ban és a Győr+ Pavilonban. Csak egy-
szeri alkalommal Győrben! www.boo-
giefeszt.hu (x)
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KULTÚRA KÖNYVSZALON

Bizonyára sokunk agyába beleégett
Sándor György utcai jelenete, amikor
egy Burda-szabásmintával a kezében
kérdezgette az embereket, mi, merre
van. Amikor megláttuk a humoristát,
ez a videó villant elénk – ő vehette át
ugyanis a Könyvszalon alkotói díját, s
még előtte lapunknak is nyilatkozott.
Szinte semmit sem változott, pedig
néhány hónap múlva 80 éves lesz. A
díj fontosságáról kérdeztük, s azt
mondta: Kafkai helyzetben van – már-
mint nem Margitka, hanem Franz –,
aki a csehek között német, a németek
között zsidó volt. „Én az írók között
előadóművész, az előadóművészek
között humorista, a humoristák kö-
zött humoralista vagyok.” Szerinte az
egyszemélyes színháza kapta a díjat,

Több mint száz programmal vár-
ták az érdeklődőket az ország
egyik legnagyobb könyves se-
regszemléjén, a XVII. Győri
Könyvszalonon múlt hétvégén. Az
író-olvasó találkozók beszélgeté-
seiből szemezgetünk, illetve beju-
tottunk a színfalak mögé is, hogy
találkozzunk az idei alkotói díjas-
sal, és természetesen ott voltunk
a harmadik Kortársasjátékon is.

A Könyvszalonra készült el barátai
gondozásában a tavasszal elhunyt új-
ságírónő, Harcsás Judit verseiből ösz-
szeállított kötet, az Őrködők.

Harcsi – többnyire így hívták kollé-
gái, barátai a mindig nyüzsgő, ezerrel
szervező, örök újságírót, akit idén ta-
vasszal tragikus körülmények között
vesztettünk el. Hiánya azóta is sokak-
nak fáj, szerettei és barátai ápolják az
emlékét. Erre kiváló példa a most be-
mutatott Őrködők című kötet, amely
Hessling Hegyi Erika és Gősi Vali gon-
dozásában jelent meg. Gősi Vali el-
mondta: emlékezett rá, hogy Judit
szerette volna ezzel a névvel ellátni
egyszer a verseiből kiadott válogatást. 

Gergely, Harcsi fia is részt vett a be-
mutatón, ahogy Eszter lánya is. A testvé-
rek nevében az édesanyja nyomdokaiba
lépő, a Kossuth Rádió Krónika című mű-
sorának szerkesztő-riportereként dolgo-
zó Gergő elevenített fel régi emlékeket.
A verseskötetben Orosz Sándor, a
Győr+ Rádió műsorvezetője, Harcsi „tet-
testársa” is írt néhány gondolatot kette-
jük szakmai és baráti kapcsolatáról.

A versek segítségével egy kicsit be-
lepillanthattunk abba az őszinte szívbe,
amely Jutkát jellemezte, a nyílt, minden-
ki számára elérhető, mégis zárkózott,
sebzett és a harcban sokszor elfáradó
lelkébe és gondolataiba.

Az Így szerettek ők című irodalmi sze-
relmeskönyvek által vált sikeressé
Nyáry Krisztián, aki műveiben híres
íróink, költőink, meghatározó történel-
mi személyiségeink életéről mesél já-
tékosan, könnyedén.

A Könyvszalon vendégeként elme-
sélte, egyes művei a könyvlapokon túl
is hatnak, különböző művészeti ágak
összekapcsolásában pedig újra meg-
elevenednek. Előfordul azonban az is,
hogy a művészeti alkotások szólítják
meg az írót, ihlettel szolgálva a novellák-
hoz. Például egyik könyve, A festői sze-
relmek magyar művészek képeihez
született. „Hiába akadt egy-egy jó tollú
magyar festőnk, akik megírták életük
történetét – a festők alapszabályként
nem írtak. Legtöbbjük magánéletéről
nem szövegek maradtak fent, hanem a
festmények. Kevesebb lehetőségem
volt az idézetekkel játszani, mint íróink,
költőink szerelmi életének bemutatásá-
nál. Így arra gondoltunk, hogy egy kiál-
lítást is tartanánk híres festőink életmű-
vének a magánéletét is bemutató ré-
széről. Azok az alkotások kaptak itt he-
lyet, amelyek párkapcsolataikat, mú-
zsáikat ábrázolják és könyvlapokon is
olvashatunk róluk. A két művészeti ág
találkozása sokkal több embert von-
zott” – mesélte az író. 

Az idén megjelent, Játékok és sze-
relmek című kötet kapcsán pedig há-
rom művészeti ág fonódik össze, szí-
nesítve a prózát: a zene, a színészet és
a vele szoros kölcsönhatásban élő

A kortárs irodalom legjava ford
Sándor György a Könyvszalon alkotói díjasa

hiszen számos könyve jelent már
meg, amelyek nagyrészt az önálló es-
teknek a szövegkönyvei, amely írások
akár irodalomnak is nevezhetőek.
„De nem tetszelgek abban, hogy én
író vagyok.” Az előadóművészek nem
tudnak írni, az írók nem tudnak szí-
nészkedni – szerinte, nála ez a kettő
azonban egyben van. „Mondják,
hogy a papír rivaldáján nem is biztos,
hogy átmegyek, ha valaki olvassa,
mögé kell képzelni a mozdulataimat,
a hangomat, a nevettetéseket, az
együtt érző csendeket.”

Sándor György jövő év április 4-
én lesz 80 éves, Karinthy Frigyes a
példaképe, a műfaj megteremtője
pedig augusztus végén volt 80 éve,
hogy elhunyt. „Neki köszönhetek

mindent, ezért most egy új előadás-
sal, a saját írásaimmal próbálok tisz-
telegni előtte." 

Arról is kérdeztük, milyen kapcso-
latok fűzik Győrhöz, és ő már sorolta
is a barátságokat, amelyek még a ’60-
as évekre nyúlnak vissza: Villányi Lász-
ló, Benkő József, Hámor Vilmos, az
újabb keletűek Kocsis Tibor és Hor-
váth Sándor Domonkos. A beszélge-
tés végén még megemlít egy fellé-
pést, amikor a Barokk Nosztalgiák
fesztivál keretében meghívták a zsina-
gógába, ő nem értette, mit keres ott,
mi köze a barokkhoz, és a barokknak
mi köze a zsinagógához. Aztán kide-
rült, azért hívták meg, mert egyik ön-
álló estjének a címe: A legvidámabb
barokk.

Kortárs alkotások a mûvészetek vonzásában
táncművészet. A dalcímek inspirálták
a novellák megszületését, majd az al-
kotást a Madách Színházban zenés-
táncos produkcióként állították szín-
padra, melyben néha egy-egy novella
az író felolvasásában is hallható. 

Az író véleménye szerint az „össz-
művészetiség” mint jelenség valójában
csak lendíthet a fiatalabb generáció ol-

vasási szokásain. „Sokat hallani arról,
hogy a fiatalok nem olvasnak, vagy
nem érzik úgy, hogy szépirodalmat kell
olvasniuk. Én viszont egyre inkább azt
látom, hogy ők érdeklődnek a versek
után, csak éppen más formában fo-
gyasztanák azokat” – vélekedett az író
utalva arra, rengetegen kíváncsiak
olyan produkciókra, ahol kortárs költők

versei szólalnak meg kortárs zenészek
előadásában, s a slam poetry műfaj,
mint mód a kortárs szövegekkel való ta-
lálkozásra, éppúgy vonzza a fiatalokat. 

Az olvasóközönséggel való szemé-
lyes interakció is új értelmet nyer eb-
ben a változó világban. 

„A mai író-olvasó találkozók is egy-
re inkább megszerkesztett művészeti

estekké válnak, színészi, táncos pro-
dukciókkal kiegészítve, és a közvetlen
kapcsolatra helyezve a hangsúlyt.

Látom, hogy a fiatalok keresik és
meg is találják ezeket a lehetőségeket.
Azoknak pedig sokkal könnyebb köny-
vet adni a kezébe, akik tudják, mire is
kíváncsiak az irodalmon belül” – fejtet-
te ki Nyáry Krisztián.

Ôrködôk 
Harcsás Juditra verseivel
emlékeztünk
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Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Gyôr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata tisztelettel meghívja az érdeklôdô-
ket a „Kerékpáros és parkolási infrast-
ruktúrafejlesztés Gyôrben” címû projekt
keretében tartandó

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Idôpont: 2017. november 27.
hétfô, 9 óra

Helyszín: Gyôr, Városháza,
Zechmeister Terem

MEGHÍVÓ

Európai Regionális

Fejlesztési Alap

Gyôr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata tisztelettel meghívja az érdeklôdô-
ket a „Gazdaság- és sportgazdaság fej-
lesztést és a munkaerô mobilitását ösz-
tönzô közlekedésfejlesztés Gyôrben”
címû projekt keretében tartandó 

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

Idôpont: 2017. november 27.
hétfô, 9:30

Helyszín: Gyôr, Városháza,
Zechmeister Terem

MEGHÍVÓ

Harmadszor rendezték meg a Győ-
ri Nemzeti Színház drámaíró verse-
nyét. A három mini színdarabnak
ezúttal is sikere volt, de közülük leg -

inkább az eredeti történettől kevés-
bé elrugaszkodó mű nyerte el a
zsűri és a közönség tetszését. A
drámák témáját Sándor György
húzta ki a megnyitón. A megyei na-
pilap aznapi szalagcímei közül a
„Nyerésre áll a saját csatájában”
lett az, amelyhez az íróknak igazod-
niuk kellett. „Az eredeti cikk egy já-

A ma sikeres győri vállalkozók döntő többsége a szó
szoros értelmében garázscéggel indult el pályáján
a múlt század utolsó éveiben – ezekkel a szavakkal
mutatta be  A 25 legsikeresebb győri üzletember cí-
mű kötetet szerkesztője, Szakonyi Péter a Győri
Könyvszalonon.

Különböző sorsú embereket mutat be a kötet,
olyanokat, akik sikeresek a versenygazdaságban
egy olyan város polgáraként, mely nekik is köszön-
hetően, irigyelt települése az országnak.

A Napi.hu által kiadott igényes kötet 25 embert
mutat be. A  beszélgetésből pedig az is kiderült:
ki viszi majd tovább a működő vállalkozásokat,
családban marad a működtetésük, vagy csupán
tulajdonosi jogaikat gyakorolják-e a cégek mai ve-
zetői. Azért is izgalmas kérdés ez, mert – ahogy
szintén ebből a kiadványból derül ki, Pintér-Pén-
tek Imre kamarai elnök mondta el – a nyugat-eu-
rópai statisztikák szerint a kis- és középvállalkozá-
sok mintegy hetven százaléka megszűnik a tulaj-
donlásban, a vezetésben bekövetkező törvénysze-
rű változások idején.

A kötet foglalkozik a jelen gazdaságával, az Au-
dival, beszállítóival, Földesi Péter, a Széchenyi Ist-

ult meg városunkban
Tarolt az élethû dráma a Kortársasjátékon

nossomorjai férfiről, Hegedüs Bé-
láról szól, akinek le kellett amputál-
ni az egyik lábát a győri kórházban,
ám ő bizakodik, már egy protézist

is kapott, erre utal a címben ez a
pozitív kicsengés” – árulta el For-
gács Péter, a színház igazgatója. „A
jeles futballistát egy motocross-
versenyen sodorták el. Még a pszi-
chológusokat is elzavarta a férfi,
olyan életereje és életigenlése,
meg persze családja van, hogy át-
segítették a nehézségeken” – tette

hozzá Pozsgai Zsolt, a nyertes drá-
maíró, akinek írását Gábor Sylvie,
prózában először debütáló rende-
ző vitte színpadra. Maga a fősze-
replő, Hegedüs Béla is ott ült a né-
zőtéren, ugyanis Pozsgai Zsolt első
dolga az volt, hogy felvegye a kap-
csolatot a cikk újságírójával, majd
Bélával, s kikérdezze, nehogy a da-
rab bántó legyen számára.

Három drámaíró, három rende-
ző, háromszor hatfős színészcso-
port összesorsolva – háromféle
megközelítés, nagyszerű végered-
ményekkel. Péntek dél volt már,
mikor az írók – Pozsgai Zsolt, Szá-
linger Balázs és Zalán Tibor – elvo-
nultak, hogy dolgozzanak drámái-
kon, másnap délelőtt tíz óráig.
Majd át kellett adniuk a szöveg-
könyvet a rendezőknek – Gábor
Sylvie, Háda János, Kszel Attila –
és a színészeknek: ők akkor tud-
ták meg, milyen drámát kell szín-
padra vinniük, alig pár óra múlva.
Az előadások után öt kategóriá-
ban osztottak ki díjakat a zsűrita-
gok: elsőként a legjobb rendezőt,
Gábor Sylvie-t szólították színpad-
ra, majd a legjobb színésznő, Ba-
logh Fanni kapta az elismerést. A
legjobb színész Ungvári István lett.

A garázscégektôl a legnagyobb adózókig
ván Egyetem rektora pedig a robotizáció jövőjéről
beszél. 

Borkai Zsolt, a város polgármestere pedig több
témakörben is kifejti nézeteit, beszél az EYOF-ról és
az Európa Kulturális Fővárosa pályázatról. Arra a
kérdésre, hogy jelenlegi szerkezetében hány em-
bert tud kiszolgálni a létszámában is folyamatosan
gyarapodó Győr, így válaszol: „A létszámgyarapo-
dásnak természetesen kedvező és kedvezőtlen ha-
tásai is vannak, ezeket mérlegelni kell. Azt gondo-
lom, hogy – persze dinamikus infrastrukturális és
ingatlanfejlesztésekkel, bővülésekkel, a zöld- és
barnamezős beruházásokkal – 200 ezer embert jó
színvonalon elbír ez a város.

A 25 legsikeresebb győri üzletember című kiad-
ványban Ablonczy Péter, Bogisich Ferenc, a Borso-
di család, Csitkovics Tibor, Szekeres István, Farkas
Szilárd, Gasztonyi László, Horváth László, Horváth
Ferenc, Jancsó Péter, Jámbor János, Kertész Ta-
más, Kovács Róbert, ifjú Kovács Róbert, Kranko-
vics István, Matusz Balázs, Michael Leier, Paár Atti-
la, Radek József, dr. Solymosi Péter, Somogyi Já-
nos, Szabó Ervin, Taródy Zsolt, dr. Vasas István
portréja olvasható.

A nyertes dráma két szereplője
Kisfaludy Zsófia és Jáger András
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A koncerteken, színházi előadásokon,
filmvetítéseken, workshopokon és a
futóklubon túl hamarosan már könyv-
klubba is várják az érdeklődőket a Ró-
mer Házba. „Hiányzott a repertoárról
egy irodalmi program, s Mosonyi Me-
linda ötlete rögtön megtetszett ne-
künk” – mesélte Takács Krisztián, a
működtető intézmény, vagyis a Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Múze-
um kommunikációs csoportvezetője.

A könyvklub jövő héten, november
30-án 19 órakor indul, és minden hó-
nap utolsó csütörtökén tartják a ház
pincehelyiségében.

Az első alkalomra három
könyvcímet kérnek min-
denkitől a szervezők.

Könyvklub indul a Rómer Házban
A műfajt nem határozzák meg, csak
annyit, hogy magyar nyelvűek és ma-
ximum 200-250 oldalasak legyenek.
Ezek közül választanak résztvevőn-
ként egyet-egyet, amik bekerülnek
egy kalapba. Ebből húznak minden ta-
lálkozókor egy könyvet, amit aztán
egy hónap alatt el is olvasnak a könyv-
klubtagok – persze, aki nem ér az
adott kötet végére, azt is szívesen lát-
ják a következő beszélgetésen.

A részvétel ingyenes és kortól, vég-
zettségtől függetlenül mindenkit vár-
nak a szervezők. Mindössze a létszám

miatt kell regisztrálni a romer.
konyvklub@gmail.hu

e-mail címen.
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BENCÉSEK HIRDETÉS

szerző: h. f.
fotó: marcali gábor

Várszegi Asztrik főapát a Szent Márton-na-
pi köszöntőjén jelentette be: 2018-ban befe-
jezi főapáti szolgálatát Pannonhalmán. 

„Az én főapáti szolgálatomban immár lassan hu-
szonhét év telik be. A bencés hagyomány bölcses-
sége azt diktálta szívemnek és ez van házi törvénye-
inkben is, hogy az idősebb adja át a helyét a fiata-
labbnak” – mondta a bazilikában. 

Döntése természetesen nem hirtelen született
meg. Először 1991-ben választotta meg főapátnak
a bencés közösség. A kilenc évre szóló bizalmat két-
szer már megerősítették. Várszegi Asztrik 2009-
ben bejelentette: az újabb kilenc év leteltével, 2017
végén befejezi főapáti szolgálatát. Állta a szavát.

Egy derűsen bölcs, az emberi szívekre és a kül-
világra is nyitott, népszerű főapát köszön el. Szót ér-
tett szinte mindenkivel, meggyőző erejét emberi hi-
telessége tette bizonyossággá. Épített modern épü-
leteket a monostorban és annak környezetében,
épített lelkeket, teremtett iskolát. Visszahelyezte jo-
gaiba a bencéseknek a rendszerváltás előtti évtize-
dekben kétségbe vont, akadályozott küldetését.
Távlatokban gondolkodik, ahogy az egy egyházi

Új fôapátja lesz Pannonhalmának
Várszegi Asztrik már 27 éve szolgálja a bencés rendet

méltósághoz illik – a vallás sem csak évtizedekben
méri a földi időt.

Az elmúlt 27 évet alighanem Pannonhalma
fénykorának tekinti majd a történelem. Újraéledt
az apátsági borászat, a borkultúra, életre keltek
a régi gyógynövény-receptúrák, a monostor gaz-
dasági élete megpezsdült. A bazilika – az a litur-
gikus tér, melyben a bencések mindennapi élet-
ének a forrása fakad – úgy újult meg, hogy visz-
szatért középkori önmagához. Megerősödött az
iskola, a kultúra, egyre többen szeretnék látni a

helyet, amely egyszerre hegye Szent Mártonnak,
és szép halma Pannóniának. 

Várszegi Asztrik természetesen nem köszön el
az apátságtól, bizonyára kiváló segítője lesz utódjá-
nak, s továbbépítője a bencés rendnek, a bencések
otthonának. Talán egyetlen hiányát érezheti főapáti
hivatása munkásságának, az sem rajta múlott. Nem
sikerült elérni, hogy Pannonhalmán béküljön meg
az ortodox és a katolikus egyház. Nem sokon mú-
lott, hogy II. Alekszij és II. János Pál nem Pannon-
halmán fogott kezet. Várszegi Asztriknak a megbé-
kélésért tett erőfeszítései így is alapja lehet a két
legnagyobb egyház találkozásának. 

Az új főapátot a Pannonhalmi Főapátság örökfoga-
dalmas szerzetesei (a Pannonhalmán, Bakonybélben,
Budapesten élő és a Területi Egyházmegyében lelki-
pásztori munkában szolgáló szerzetesek, mintegy öt-
venen) választják meg titkos szavazással, január 6-án.
Az a pappá szentelt szerzetes választható főapáttá, aki
már betöltötte a 35. életévét és legalább tíz éve örök-
fogadalmas. Az tekinthető megválasztottnak, akit a
választók abszolút többségének jelenlétében a jelen-
lévők abszolút többsége megválaszt. Több mint öt-
száz éves hagyomány, hogy Szent Márton monostora
közvetlenül az Apostoli Szentszéknek van alárendelve.
A választás eredményét akkor tehetik közzé, amikor a
Szentszéktől megérkezik annak megerősítése.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ
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IM DEZEMBER KLEIDET SICH DIE
STADT ERNEUT IN FESTLICHT. Die
Festbeleuchtung wird am 1. Dezember
eingeschaltet, dann wird der Weihnachts-
markt eröffnet und dann beginnt auch die
Veranstaltungsreihe zum Advent. Auf dem
Széchenyi-Platz wird unser aller Weih-
nachtsbaum aufgestellt, dort auf dem
Platz gibt es zur Freude der Kinder ein Hir-
tenspiel und die Rentiere. Und dazu kön-
nen wir uns über Lichterspiele freuen. 

AUSSTELLUNG MIT EISENBAHNMO-
DELL-GELÄNDETISCHEN UND
SCHIFFS MODELLEN am 25. November
von 10-16 Uhr in Győr-Ménfőcsanak, im
Schloss Bezerédj. Neben der Messe be -
steht auch die Möglichkeit zum Tausch und
An-und Verkauf. 

DIE KÜNSTLER DES GYŐRER PHILHAR-
MONIEORCHESTERS erwarten am 26. No-
vember um  16 Uhr die Liebhaber der Bläser-
Kammermusik zum Eröffnungskonzert des Ká-
roly-Abonnements in der Synagoge (Kossuth
Lajos u. 5.). Auf dem Programm: Strawinsky: Ok-
tett, J. S. Bach: Dreistimmige Inventitionen, Ma-
darász I: Symbole, Vántus I.: Quintetto d’ottoni.

EINE AUSSTELLUNG zur Kulturgeschichte
der Weihnachtszeit wird am 24. November um
17 Uhr in der Győrer Diozösenschatzkammer
und Bibliothek auf dem Ausstellungsplatz un-
ter der Adresse Gutenberg-Platz 2 gezeigt. Un-
ter anderem gibt es bei der Ausstellung den
Festtagsschmuck und die Accessoires des
Szentendreier Hubay-Hauses zu sehen. Kobol-
de und Puten, Sterne und Nussknacker, Weih-
nachtsbaumschmuck von musealem Wert,
künstlerische Feiertagsaccesoires aus Gegen-
wart und Vergangenheit erwarten den Besu-
cher. Die Sammlung ist bis 7. Januar von mon-
tags bis donnerstags jeweils von 10-18 Uhr,
freitags und samstags von 10-20 Uhr, sonn-
tags von 10-18 Uhr geöffnet.

„ICH KANN NOCH WARTEN – im
Zentrum: George Gershwin” - ein Kon-
zert des Karosu Júlia Quartetts für Jazz-
fans am 29. November ab 19 Uhr im Ró-
mer-Haus (Teleki L. u. 21.).
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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!

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló  
A FÉNY FELÉ – adventi koncertet
tartanak december 4-én 19 órától
az Öt Templom Advent programján
az evangélikus öregtemplomban.
József Attila, Márai Sándor, Radnóti
Miklós, Kosztolányi Dezső és Dsida
Jenő versei ötvöződnek a népzene,
a klasszikus és kortárs zene sajátos
ízeivel a koncerten. Közreműköd-
nek: Auksz Éva, Őze Áron, Szokolay
Dongó Balázs, Balogh Kálmán, Bog-
nár András, Csík János.

VASÚTMODELLEZŐ TEREPASZTALOK
ÉS HAJÓMODELLEK kiállítása várja a láto-
gatókat november 25-én 10–16 óra között
Ménfőcsanakon, a Bezerédj-kastélyban. A
börze mellett lehetőség lesz csereberére és
vásárlásra is.  

DR. CS. VARGA ISTVÁN IRODALOM-
TÖRTÉNÉSZ „…A lélek él, találkozunk!”–
Arany öröksége és költészetünk szakrális vonu-
lata című előadását hallgathatják meg az ér-
deklődők a Győri Hittudományi Főiskolán (Káp-
talandomb 7.) november 29-én 18 órakor. 

A HANGRAFORGÓ EGYÜTTES „Ezüst
szánkót hajt a dér…” címmel ad adventi vers-
koncertet a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közös-
ségi Tér Központi Könyvtárának klubhelyisé-
gében (Herman Ottó u. 22.) december 1-jén
17 órakor.

ADVENTI JÁTSZÓHÁZAT
SZERVEZNEK felnőtteknek és
gyerekeknek, ahol adventi koszorú-
kat, kopogtatókat, díszeket készít-
hetnek a résztvevők. A Pinnyédi Mű-
velődési Házban (Napfény u. 1.) no-
vember 28-án 15–18 óráig, az Újvá-
rosi Művelődési Házban (Liget u.
55.) november 29-én 16–19 óráig
lesz erre lehetőség.

II. ANDRÁS, A KERESZ-
TÉNY VILÁG MEGMENTŐ-
JE címmel Szántai Lajos tart
előadást a Magyar Baráti Társa-
ság összejövetelén november
30-án 18 órakor, a Széchenyi
István Egyetem Apáczai Karán
(Liszt Ferenc u. 42.). Előtte 17
órától Antalné Sebestyén Ág-
nes és Antal Imre koncertjét
hallgathatják meg a résztvevők
„Gyönggyel gyökerezik, arany-
nyal virágzik" – címmel a Bol-
dogasszony-kiállítás ünnepé-
lyes záró eseményeként.

BEZERÉDJ GITÁROS NAP 2.0. Fülöp Sza-
bolcs, a marcali Overtones Művészeti Iskola gi-
tártanára a zenét és gitározást kedvelőknek
tart előadásokat november 25-én 15 órától
Ménfőcsanakon, a Bezerédj-kastélyban.

A József Attila Művelődési Ház-
ban (Móra F. tér 1.) december 2-
án 14.30-tól ünnepváró családi
délutánt tartanak. A program-
ban a kézműves játszóházak
mellett Baranyai Judit és tanítvá-
nyai zenés műsora és az Arany-
kapu zenekar gyermekkoncertje
hallható, valamint a Mikulás is
megérkezik.

ADVENTI KONCER-
TET AD a Győri Filhar-
monikus Zenekar kama-
razenekara december 2-
án 19 órakor, a Pannon-
halmi Bencés Gimnázi-
umban (Pannonhalma,
Vár 1.). Közreműködik
Walter Auer fuvolán, Gyö-
re Nóra hegedűn, vezé-
nyel: Berkes Kálmán. 

A GYŐRI FILHAR-
MONIKUS ZENE-
KAR művészei no-
vember 26-án 16
órakor a Flesch Ká-
roly-bérlet nyitó
hangversenyén a fú-
vós kamaramuzsika
kedvelőit várják a zsi-
nagógába (Kossuth
Lajos u. 5.). Műsoron:
Sztravinszkij: Octet,
J. S. Bach: Három-
szólamú invenciók,
Madarász I.: Szimbó-
lumok, Vántus I.:
Quintetto d’ottoni.

PAYER GÁBOR ÉS KOTECZKI ERVIN HUNOMÁDOK című élménybe-
számolóját hallhatják az érdeklődők ázsiai útjukról november 30-án 17 órakor,
a Központi Könyvtár klubjában (Herman O. u. 22.). A két fiatalember motoron
járt be 16 országot Győrújbaráttól Mongóliáig – a Selyemúton és Szibérián át.
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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!”

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

Beruházó: Orientik Kft.

Várható átadás: 2017. IV. negyedév

csendes, zöldövezet

3 rétegû üvegezés

klíma- és redôny-elôkészítés

padlófûtés

CSOK igényelhetô!

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

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

A 2018-as energetikai követel-
ményeknek megfelelô kivitelezés.



Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

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

gazfroccs.hu

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net

Gázfröccs tévémûsor
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Nem unjuk a ralit és a driftet, még mi-
előtt következne az egyébként telje-
sen jogos kérdés. Imádjuk az au-
tósportnak ezt a két – főleg lelkes
amatőrökre építő – műfaját. Engedve
a csábításnak, a Gázfröccs stábjával,
immár sokadszor, a Rábaring felé vet-
tük az irányt. A jótékonysági élmény-
autózással egyrészt pénzt gyűjtöttek
a szervezők egy gyógypedagógiai in-
tézménynek, másrészt a versenyzők-
kel is jót tettek, hiszen adott volt a le-
hetőség arra, hogy pályán mutassák
meg, mit is tudnak. A pilóták mellé be-
ülhettek a nézők, így navigátornak,
egy tesztverseny résztvevőinek érez-
hették magukat. Kameráinkkal három
autót jártunk körbe alaposabban, eze-
ket a gépeket a televízióadásban is lát-
hatják majd. Egy átalakított Toyota a
legerősebb autók közé tartozott a me-
zőnyben, ezt saját bőrünkön tapasz-
talhattuk, hiszen a jobb oldali ülést ez-
úttal a Gázfröccs kapta meg egy tel-
jes futamra. Bemutatunk egy szintén
driftre szabott Suzukit, amelyről so-
kan azt gondolták, hogy a pályára
sem mehet fel, hiszen a gyári elsőke-
rék-meghajtással erre alkalmatlan.
Később aztán kiderült, sok mindent
megváltoztattak a tulajdonosok az au-
tón, és bebizonyították, a látványos
versenyzéshez nem feltétlenül szüksé-
ges egy 4000-es V8-as. 

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

A Gázfröccs adását keressék  a Győr+ Televízió műsorán,
valamint a tévé internetes oldalán.

Gázfröccs tévémûsor

Wir bekommen nicht genug von
Ralley und Drift, so viel bevor die im
Übrigen berechtigten Fragen kom-
men. Wir lieben diese beiden – vor al-
lem auf enthusiastische Amateure ba-
uenden – Arten im Autosport. Der
Versuchung erliegend haben wir uns
wie so oft erneut mit der Gázfröccs
Crew in Richtung Rábaring aufge-
macht. Mit dem Erlebnisfahren für
den guten Zweck haben die Organisa-
toren zum Einen Geld für ein heilpäda-
gogisches Institut gesammelt, zum
Anderen tat es auch den Rennfahrern
gut, bestand doch die Möglichkeit auf

der Bahn zu zeigen,
was sie drauf ha-
ben. Die Besucher
setzten sich neben
die Piloten und navi-
gierten so, konnten
sich als Teilnehmer
eines Testwettbe-
werbes fühlen. Mit
unseren Kameras
haben wir uns drei
Wagen gründlich
angeschaut, diese
Maschinen werden
dann auch in der
Fernsehsendung zu
sehen sein. Ein um-
gebauter Toyota hat
sich als der stärkste

Drift, teszt
és tuzoltóautók

Drift, Test 
und Feuerwehrautos´́
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A televíziós műsorban tűzoltóau-
tókkal is találkozhatnak a nézők, az
Audi-gyárnak ugyanis saját létesítmé-
nyi tűzoltósága van. Itt összesen
nyolcvanan dolgoznak, a legmoder-
nebb felszerelésekkel, készen arra,
hogy bármilyen riasztás helyszínére öt
percen belül kiérjenek a gyár legtávo-
labbi pontjára is. Megmutatjuk, mi-
lyen berendezéseket kezelnek, és mi-
lyen hordozó járműveket használnak
az audis tűzoltók. A Gázfröccs követ-
kező adásában tesztelünk egy Ford
Mondeót is, amelyről egy külön cikk-
ben bővebben olvashatnak.

Wagen im Feld erwiesen, wie wir an ei-
gener Haut erfahren durften, gab es
doch zum Sitzen auf der rechten Seite
für Gázfröccs einen kompletten Lauf.
Wir präsentieren einen auf eine Ebene
Drift gedeichselten Suzuki, von dem
viele annahmen, dass er nicht auf
die Bahn gelassen werden würde, ist
er doch mit dem werksmässigen
Vorderradantrieb dafür untauglich.
Später stellte sich jedoch heraus,
dass die Eigentümer viel am Wagen
verändert hatten und bewiesen,
dass für einen ansehnlichen Wettbe-
werb nicht unbedingt ein 4000er
V8er notwendig ist.

In der Fernsehsendung bekommt
der Zuschauer auch Feuerwehrautos
zu sehen, hat doch das Audi Werk ei-
ne eigene Betriebsfeuerwehr. Hier
sind insgesamt achtzig Personen mit
modernster Ausrüstung beschäftigt,
bereit dafür, innerhalb von fünf Minu-
ten von jedweder Meldestelle auch
bis zum weitest entferntesten Punkt
des Werkes zu gelangen. Wir zeigen,
welche Art von Einrichtungen die Au-
di-Feuerwehrleute bedienen und wel-
che Lastkraftwagen sie verwenden. In
der folgenden Ausgabe von Gáz-
fröccs haben wir auch einen Ford
Mondeo getestet, worüber Sie in ei-
nem gesonderten Artikel mehr erfah-
ren können.Fotó: Szautner Endre 
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Amikor már jól menő vállalkozásban
dolgozunk és a gyerekeket is gyakran
visszük a Balatonra nyaralni, akkor fel-
merül a jogos kérdés: milyen autót vá-
lasszunk magunknak? Legyen ele-
gáns, de élvezetes vezetni, kényelmes
az utastér és óriási a csomagtartó. Va-
jon túl nagyok az igényeink?

A Ford az egyik legnagyobb autó-
gyártó a világon, és a Mondeo évek
óta az egyik legsikeresebb modellje
Európában. Nem véletlenül, hiszen a
nagyon erős konkurenciaharcban is

tud egyedi maradni. Mi az, amiben a
már három éve piacon lévő Mondeo
élen jár? A forma és a funkció össz-
hangjában. A kocsi orra nagyon ügye-
sen másolja a jelenlegi Mustang vona-
lait. Keskeny fényszórói szigorúan néz-
nek, a motorháztető sportkocsikat

idézően domborodik, erős élei pedig
fokozzák a hatást. Oldalnézetben a
Mondeo annyira rásimul az útra, mint-
ha a hasán siklana – köszönhetően a
légellenállást csökkentő spoilerezés-
nek. Ezért a közel 4,9 méteres autó ki-
sebbnek hat. A tesztautó ötajtós fel-
építése kupészerű tetővonallal rendel-
kezik, mégis 550 literes a csomagtere.
Ráadásul egy akkora csomagtérajtón
át lehet megközelíteni, amin akár tar-
goncával is beemelhetnénk cemen-
tes zsákokat.

Az utastér ugyanilyen tágas, főleg
a szélessége kimagasló. Itt minden a
bent ülőket szolgálja. A félbőr-ülések
annyira kényelmesek, hogy sosem
akarunk kiszállni belőlük. Az első sor-
ba választhatunk elektromos állítású
masszírozós, fűthető-hűthető fotelo-

kat, és a kormányt is kérhetjük fűtés-
sel. A hátul utazóknak pedig alapeset-
ben bőséges lábtér jár, illetve lehet
fűthető ott is az ülés. Világújdonság-
ként a szélső üléseken a biztonsági
övekbe is építettek légzsákokat, me-
lyek így a lehető legnagyobb felületen
tartják az ott ülőket, ütközéskor csök-
ken a mellkasra nehezedő nyomás.
Különösen fontos ez, ha gyermekek
ülnek hátul.

Térjünk át a technikára. A Mondeo
mindig az egyik legjobban irányítható
kocsi volt a középkategóriában. A
tesztautóban az intelligens összkerék-
hajtás kombinálva az erős (180 LE,
400 Nm) dízelmotorral, hatsebessé-
ges PowerShift automata váltóval és
a temérdek extrával hiába hozott közel
1.700 kilogrammos üres tömeget, ez
nem érződik az autón. Mintha egy Fo-
cusban ülnénk. Az elképesztő erő, a
villámgyors váltások, a tökéletes tapa-
dás gyorsításkor és kanyarban egy
könnyű kompakt érzetét adják. Mind-
ezt többek között a közvetlen kor-
mányzással és a betonbiztos futómű-
vel érték el. Rádob egy lapáttal a kor-
mány mögötti fülekkel kezelhető váltó,
ami finoman és jókor kapcsol. Nem
kérdés, hogy a szegmensben ez a ko-
csi olyan, mint az állatok világában a
gepárd. Fürge, ha kell vad, máskor pe-
dig dorombol, mint egy macska. A
Ruby Red fényezés pedig kiemeli a tö-
megből a ragadozót!

Nem hagyhatjuk szó nélkül a mű-
szerfalat sem, és a beépített csodá-
kat. A vezető előtti műszeregység a
Titanium szinten már szinte teljesen
digitális, itt követhetjük azt is, hogy
melyik kerekek kapják a hajtást (csak
AWD). A középkonzolon 8 colos kép -

ernyő díszeleg, alatta pedig intuitív
szellőzőrendszer-vezérlést kapunk.
Ha megszólal a 9 vagy 12 hangszó-
rós Sony hifi, akkor válik teljessé az
utazóautó képe. Mindegy, hogy a Di-
re Straits vagy Gryllus Vilmos zenél,
élvezni fogjuk a Győr–Badacsony út-
vonalat. Indulhatunk hajnalban is,
mert a dinamikus LED fényszórók
minden helyzetben nappali világos-
ságot biztosítanak. A Mondeo élet-
tartamára tervezett lámpák 8 világí-
tási módot ismernek(!): országút, au-
tópálya, város, iskolai övezet, kedve-
zőtlen időjárás, manőverezés, dina-
mikus és statikus kanyarfény. Ha pe-
dig téli üzemre váltunk, akkor a For-
dokban először megjelent fűthető el-
ső szélvédő másodpercek alatt leol-
vasztja a jeget – ezt minden autóba
kötelezővé tenném, hiszen nem csak
a kényelmet, hanem a biztonságot
szolgálja.

Végül tisztázzuk, mennyit kell szán-
nunk a „tökéletes” mindenes Fordra.
Elérhető a Modeóhoz egy 1,5 literes,
160 lóerős EcoBoost benzines motor,
amivel már tisztességes menettelje-
sítményeket kapunk, mégsem kell 6,5
millió forintnál többet adnunk érte.
Van erősebb benzines (2.0 SCTi 203
és 240 LE), és van visszafogott fo-
gyasztású dízelmotorból több is a pa-
lettán. Az 1,5 literes 120 lóerős a be-
lépő kategória, majd a kétliteres 150,
180 és 210 lóerős (biturbo) változatok
jönnek. Ami viszont feltétlenül aján-
lott, az a négykerék-meghajtás. A két
közepes dízelhez rendelhető, 8,2 mil-
lió forinttól elérhető, és ezzel tehető
igazán ütőssé a nagy Ford. Esőben,
hóban, magabiztos kigyorsításoknál
megoldás az AWD.

A dinamikus
LED fényszórók
minden helyzetben
nappali világosságot
biztosítanak

Teszt: Ford Mondeo TDCi AWD Titanium

Családos üzletember



2017. november 24.   / + / 21

Az amerikai Tesla mindig meglepi a nagykö-
zönséget valamivel. Most két újdonságot mu-
tattak be. Az egyik a Semi nevű nyerges vonta-
tó. A 800 km-es hatótávot ígérő új fuvareszköz
megjelenésére mindenki felkapta a fejét, de az
előrendelések lassan indulnak be. Ez érthető,
hiszen a nagy kamionflottákat üzemeltető cé-
gek is csak néhány darabot rendelnek, hogy ki-
derüljön, hogyan működik az életben, ami pa-
píron olyan jól hangzik. A négy független vil-
lanymotor a hátsó tengelyeken biztosítja a jó ta-
padást és 20 mp-es gyorsulást 100-ra teljes
terhelésnél (36 t). Az alacsony tömegközép-
pont csökkenti a borulásveszélyt, és a modern
vezetőfülke jobb kilátást és komfortot ad. Eh-
hez jön az 1,25 kWh/km-es energiafogyasztás
és csupán 0,36-os légellenállási tényező.

A Roadster II ugyan csak legkorábban

A Bond-filmből ismert DB10-re hasonlító Vantage több részletet a
Vulcan pályaautótól örökölt. Ez egy új forma-éra kezdetét jelenti. A
hűtőmaszk szinte az aszfaltig ér, az ismert hullámzó övvonal több
élet tartalmaz, azonban a klasszikus orrmotoros felépítés maradt.
A motortérben egy AMG származású V8-as dohog. Négyliteres,
ikerturbós, 510 lóerős és bődületes 695 Nm maximális nyomatékot
tud. Mivel a teljesen újratervezett karosszériának 135 kg-val kisebb
a saját tömege – elődjéhez képest –, ezért félelmetesen repeszt az
angol kupé. 3,6 mp alatt van százon és 314 km/h a végsebessége.
Eleinte nyolcfokozatú ZF automata váltóval lesz elérhető, majd akár
egy 7 sebességes kézi is érkezhet. A jövőre érkező újdonságot nem
olcsón, körülbelül 43 millió forintnak megfelelő összegért lehet
majd hazavinni.

Aston martin Vantage

Hírek

tesla-újdonságok

2020-ban érkezik, de érdekességeket tartogat
bőven már most. Először is egy vérbeli kupéról
van szó – neve ellenére. A mérnökök minden
eddiginél nagyobb akkupakkot terveztek bele.
A 200 kWh-s csomag elég energiát ad a fék-
telen száguldáshoz. Összehasonlításképpen:
egy Nissan Leaf kompakt villanyautó 40 kWh-s
akkumulátorral rendelkezik, így annak ötszörö-
sét szerelik majd az amerikai sportautóba. Az
ígéretek szerint elképzelhetetlenül rövid idő,
1,9 másodperc alatt gyorsul majd százra, majd
a 180-at is eléri 4,2 másodpercen belül. A 400
km/h feletti végsebességet a három villany-
motor fogja garantálni, melyből egy az első,
kettő a hátsó kerekeket hajtja. Nyilván nem a
végsebességet kihasználva, de átlagos körül-
mények között akár 1.000 km-t meg tud tenni
a Tesla egy töltéssel.



Rally Waldviertel
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Sokan így gondolkodnak. A téli idő-
szak beköszöntével a gumis műhelye-
ket elárasztják az autósok. Az átlag au-
tótulajdonos a téli kerekek felszerelé-
sével együtt teljesen megfeledkezik a
nyári garnitúráról, melyeket a garázs
vagy pince mélyén őriz, míg újra eljön
a tavasz. 

De mi van akkor, ha például a felnit
javítani kell, mert mondjuk üt vagy
padkázott?

A legtöbb esetben az ilyen sérülé-
sekre tavasszal derül fény, amikor a
szerelő felteszi a kereket a centírozó-
gépre. Manapság a műhelyek telítet-
tek, főszezonban egy kerékcserére is
heteket kell várni. Nem beszélve a fel-
nijavítókról, ahol még a 6-8 hetes vá-
rólista sem ritka. Valamint, ha görgő-

Az utolsó szakaszig hatalmas csata
zajlott a Waldviertel Rally-n a győzele-
mért. Raimund Baumschlager diadal-
maskodott végül, így már 14-szeres
osztrák bajnoknak mondhatja magát.
Legjobb magyarként Botka Dávidék
az ötödik helyen értek célba, a Skoda
Fabia R5-tel. Őket az abszolút értéke-
lésben Rongitsék követték, míg Tren-
csényiék a 7. helyen finiseltek. Klausz
Kristófék az abszolút 19., és a 2WD
kategória 4. helyét szerezték meg.
Czézinger Kristófék számára már az
első napon véget ért a verseny, míg
Szabó Zoltánék az utolsó gyorson áll-
tak ki műszaki hiba miatt. 

Czézinger Kristóf elmondta, egy P
csoportos Lada 2107-tel indultak,
ami egy ízig-vérig versenyautó, gya-
korlatilag a VFTS technika van 07-es

felkerült a téli, garázsba a nyárival!
zésre vagy peremjavításra kerül sor, a
felniket szinte minden esetben újra
kell festetni. Ezeket a javításokat min-
dig érdemes szakemberre bízni. A sé-
rülések javítása nem csak esztétikai
szempontból fontos, hiszen egy sérült
felni az autó más alkatrészeiben is
kárt tud okozni. A gumiabroncs és a
futómű is károsodhat, ha a kerék nem
tökéletes állapotú. Sőt, egyes esetek-
ben még baleset forrása is lehet.

Mindezek ellenére sokan a felújí-
tást – mint például porfestés vagy
polírozás – az utolsó pillanatra hagy-
ják. Érdemes ezt is a téli időszakban
elvégeztetni, hogy tavasszal a felújí-
tott, gumizott nyári kerekeket akár
otthon is fel tudja magának rakni a
tulajdonos.

Tavaly már szervezett az M&B
Team egy adománygyűjtő autóz-
tatást, akkor a mosonmagyaróvá-
ri Éltes Mátyás-iskola javára gyűj-
töttek. Idén a győri Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Intézmény
és Gyermekotthon segítéséért
gurultak a versenyautók. Ahogy
tavaly, úgy idén is sikerült kivinni
egy buszra való tanulót és hozzá-
tartozóit a ringre, és megautóz-
tatni őket. Beülhettek egy menet-
re a driftautókba, és utána a rally-
sok is elvitték őket egy körre.
Közben arcfestéssel, aszfaltrajz-
versennyel szórakoztatták a gye-
rekeket. Üdítővel, cukorkákkal,
lufikkal kedveskedtek nekik a tá-
mogatók. 

A hűvös idő ellenére sokan kilá-
togattak a rendezvényre. Az egész
napos Drift taxi mellett, délután a
nézőknek is módjukban állt kipró-
bálni a versenyautók navigátorülé-
sét. A szervezők jövőre is szeret-
nék folytatni ezt a sorozatot, az
adományozást.

„Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni minden versenyzőnek, aki
ott volt, nem sajnálta a benzint és
a gumit, a sportbíróknak, az écsi
Polgárőr Egyesületnek, a moson-
szentmiklósi tűzoltóknak, támoga-
tóinknak, az Arse-tagoknak, és
minden egyesületi tagunknak a
segítséget. Ezen hagyomány nél-
külük nem jött volna létre” – hang-
súlyozták az M&B Team tagjai.

II. jótékonysági
Élményautózás karosszériába bújtatva. Az autó közel

egy évig épült, a Veszprém rally volt
vele idén az első versenyük, ahol prob-
lémamentesen célba értek. „Verseny

előtt sikerült beiktatnunk egy 50 kilo-
méteres tesztet, ami remekül sikerült.
Pénteken a délutáni rajtceremóniát
megelőzően, délben volt egy shake-

down lehetőség, ahol 4 kört lehetett
teljesíteni. Itt a 4. körben sajnos meg-
adta magát a motorunk, kigyulladt az
autó, amit szerencsére sikerült elolta-
nunk. A problémát anyagfáradás
okozta, elszakadt a hajtókarcsavar, a
hajtókar kiütötte a blokk oldalát, a ki-
ömlő olaj ráfolyt a forró kipufogóra,
ami begyulladt. Sajnos befejeztük a
versenyt mielőtt igazán elkezdhettük
volna.”

Szöveg: Adorján Tamás
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HIRDETÉS RENDHÁZ

A Borháló győri csapata igyekszik min-
denki számára közelebb hozni a külön-
leges magyar borkultúrát és minél több
borkedvelőnek megmutatni az ország
legjobb borait. Borkóstolókat, borsuli-
kat, kisebb-nagyobb boros rendezvénye-
ket, borhajót eddig is szerveztünk már. 

Örömmel jelenthetjük, ismét
kinőttük magunkat!

Az üzletünk közvetlen közelében, a Saru
közben megnyílik az új rendezvényter-
münk, amelyben 40 főig tudjuk biztosí-
tani a kulturált borkóstolók lebonyolítá-
sát. A baráti társaságoknak, céges rendez-
vényeknek ideális, komfortos helyszínen
a borok és az igényes előadások mellé
igény szerint pogácsát, borhoz illő falat-
kákat tudunk biztosítani.

Ha szívesen használnád
legújabb rendezvénytermünket, 

akkor jelentkezz
elérhetőségeinken!

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Holy Eszter szervita nővér
autót vezet, okostelefont
használ, színházba jár, ku-
tyát sétáltat, korcsolyázik
és még facebookozik is,
mindennapi teendői mel-
lett. Három apáca él Újvá-
rosban, az Árvaház utcai
szervita otthonban, ahol
lánykollégiumot működtet-
nek. Otthonukban kerestük
fel a rend győri képviselőit.

Az utcában, melyet eredetileg
Szervita utcának neveztek, a kis
kápolna mellett, háromszintes,
modernnek mondható épület áll.
Jövetelünkkor mindhárom nővér
elénk siet és mosolyogva vállalják
a fotózkodást. Eszter nővér vezet
végig az épületen, már a kis kápol-
nában belefog a győri szerviták
történetének mesélésébe. Úgy
tudni, a telken egykor a Széchenyi-
ek éltek, a család az idős Széche-
nyi Mártonné gondozására hívta a
szervita nővéreket Győrbe, 1941-
ben. A telken két ház állt és két fa-
barakk. Ez utóbbiakat a Széchenyi
család a nővéreknek adta, hogy
ott segíthessék a szegényeket.  A
nővérek megérkezésüket követő-
en belefogtak a kápolna építésé-
be, fél év alatt adakozásból, „tég-
lajegyekből” készült el, ezért is
„Mindenki kápolnájának" hívják a
Fájdalmas Szűzanya tiszteletére
felépített Istenházát. A kápolnát az
akkori megyés püspök, Apor Vil-
mos szentelte fel 1942 őszén.

A nővérek vállalták a környék
szegény gyermekeinek a segíté-
sét, napközit létesítettek, majd át-
vették a közeli Népházban a nap-
közi és az óvoda vezetését, ahol
bölcsődét is nyitottak. A megüre-
sedett épületben pedig árvaházat
alapított egy özvegyasszony. (In-
nen az Árvaház utcanév.) Az apá-
cák azonban a szétszóratásig itt él-
tek, sőt azután sem hagyták el ká-
polnájukat. Aztán 1991-ben kez-
dődhetett újra a szerviták győri
élete, Borbély M. Petra egy másik
idős nővér társaságában kezdte
újra a szerzetesi szolgálatot. Nem
volt könnyű dolguk, mert a rend
hajdani épületeit az önkényes be-
költözők leélték, romhalmaz ma-
radt utánuk. Az apácák hozzálát-

tak az újjáépítéshez, lépésről lé-
pésre sikerült megvalósítaniuk el-
képzeléseiket, az egyik nővér elad-
ta értékes ingatlanát, az összeget
felajánlotta az építkezésre, aztán a
szomszéd idős asszony odaaján-
dékozta a telkét a nővéreknek. Az
új házban 1994-től lánykollégiu-
mot működtetnek, a 32 fős épület-
ben jelenleg 16 diák lakik. Az új
egyetemi kollégium átadásával
lettek kevesebben a lakóink –
mondja a nővér. Akik ide jelentkez-
tek, elsősorban keresztények, de
olyan lányok is vannak, akik a nyu-
godt, családias körülmények mi-
att választják a kollégiumot. Közöt-

tük zenészek is, akiknek lehetősé-
gük van a hangszeres gyakorlásra
is. Mi közben a közösségi térben
ülünk le beszélgetni, ahol a futó-
padtól a számítógépen át a kivetí-
tőig, sok minden található, amire
az itt élőknek a szabadidő hasznos
eltöltéséhez szükségük lehet. 

A szervita rendről Eszter nővér
azt meséli, 1233. augusztus 15-én,
hét gazdag és tekintélyes firenzei
polgár társulást hozott létre, akik a
Senario hegyén vonultak közösségi
életre. Firenze püspökének kérésé-
re, akinek látomásban megjelent a
Szűzanya, alapították meg Szűz
Mária szolgáinak rendjét, a szervita
rendet. XIII. Leó pápa a hét alapítót
együtt, közösségként avatta szent-
té. Nincs egyetlen profilja a rend-
nek, mert mindenki a saját karizmá-
ját, a saját tálentumát hozta, sok
mindennel foglalkoznak. A szervita
szerzeteseket a testvériség, a mári-
ás lelkület és a szolgálat jellemzi –
hangsúlyozza a nővér. 

Eszter nővér öt évvel ezelőtt,
Zsuzsa és Ági nővér pedig csak

A Muzsika hangja szereplôinek hitték ôket

Újváros nôvérei
egy hónapja érkezett Győrbe.
Eszter nővér hittant tanít a Bar-
tók-iskolában, segítenek a plébá-
niákon, bejárnak beszélgetni a
betegekkel a Zrínyi és a Híd utcai
kórházba, működtetik a kollégiu-
mot és a győri rendet. Advent
időszakában vasárnaponként kö-
zös gyertyagyújtást, beszélgeté-
seket terveznek kis műsorral a
betegek számára.  

Az elöljáró tervei között említi,
szeretné beindítani a cigánypasz-
torációt, de eddig még nem sike-
rült. Annyit értek el, hogy a kör-
nyékbeli gyerekek szívesen be-
szélgetnek az apácákkal. 

Eszter nővért hivatásáról kér-
dezve elárulja, egy ózdi, mélyen
keresztény családban nőtt fel,
majd Egerben tanult teológiát,
ahol a szervitáknál lakott kollégi-
umban. Soha nem készült apácá-
nak, legalábbis addig az augusz-
tusi péntek esti szentmiséig nem,
amikor úgy érzete, Isten „meghív-
ta” és ezzel megváltozott az élete,
megismerte a saját útját. Az után-
pótlásról szólva úgy vélekedik, ko-
runk problémája, hogy a fiatalok-
ból hiányzik az elköteleződés, nem
mernek igent mondani sem a sze-
retett férfinak, sem Istennek.

Arra a kérdésre, hogy nem hi-
ányzik-e valami számára a világi
életből, azt válaszolja: nem, minde-
nünk megvan. Nevetve meséli,
hogy amikor a Muzsika hangját
nézték meg színházban, szerep-
lőknek hitték őket, és bizony nem
akarták elhinni, hogy ők „igazi”
apácák. Mi nem bezárkózva élünk,
hanem közösséget építünk, ahogy
azt szervita alapítóink is tették –
zárja a beszélgetést Eszter nővér.

Eszter, Ágnes és Zsuzsa nővér
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Megkezdődtek a győri történelmi
Belvárostól néhány percnyire épülő
Rakpart22 társasház kivitelezési
munkálatai.

A Móricz Zsigmond rakparton megva-
lósuló ingatlanberuházás során mo-
dern, magas műszaki színvonalon ki-
vitelezett lakásokat és földszinti, utcá-
ra nyíló üzlethelyiségeket alakítanak
ki. A társasház egyik legfőbb előnye a
környék kiváló infrastruktúrája. Város-
központhoz közeli elhelyezkedésének
köszönhetően, néhány perc sétával el-
érhető a Belváros és a Duna-part. 

„A tervezés során arra töreked-
tünk, hogy élhető, funkcionálisan ha-
tékony és átgondolt alaprajzokat
hozzunk létre. A liftes lépcsőházak-
ban 30–84 m2-es, napfényes, prakti-
kus elrendezésű lakásokat alakítot-
tunk ki, így mindenki megtalálhatja
az élethelyzetének leginkább megfe-
lelő otthont” – mondta el Ruppert
András, a társasház terveit készítő
Olla Architect Studio vezető építész
tervezője és hozzátette, a nyugati ol-
dalon fekvő garzonépületet külső
függőfolyosós közlekedési rendszer-
rel tervezték meg, melynek nyílászá-
rói szakértő által mért zajterhelés

Stílus, egyediség, Belváros — Rakpart22
alapján meghatározott szerkezetek.
A keleti oldalon, a középfolyosós ki-
alakítású épületrészben kaptak he-
lyet a nagyobb alapterületű, nyugati
vagy keleti tájolású otthonok. A két,

rakpartra merőleges épülettest a Du-
na felé megnyílik, közrefogva az
1.200 m2 alapterületű belső, zárt ud-
vart. A lomblevelű örökzöldekkel, tör-
pefákkal beültetett díszkert a lakók
kényelmét hivatott szolgálni. 

Ruppert András elárulta, a társas-
ház alatt 100 darab gépkocsi befoga-
dására alkalmas mélygarázst is kiala-
kítanak, melyet délről, a Türr István ut-
ca felől lehet majd megközelíteni.

„A 2020-ban bevetni kívánt energe-
tikai szabványnak megfelelően mére-
teztük a rétegeket. Az épület 30 cm vas-
tag téglafalazata 20 cm külső oldali hő-
szigetelést kap, valamint 3 rétegű hő-
szigetelt nyílászárókat építünk be” – fej-

tette ki az építész és hangsúlyozta, az
épület egyediségét többek között az
adja, hogy minden egyes lakáshoz tar-
tozik – többségében a belső kertre né-
ző – erkély. Ezek kialakításakor az inti-
mitásra, az épület belvárosi elhelyezke-
déséből fakadó nyüzsgés feloldására
törekedtek. Loggiákat terveztek, me-
lyek szuverén módon működnek, átlá-
tásoktól és áthallásoktól mentesen tölt-
hetnek időt a lakók a szabad levegőn.

Az épület fiatalos megjelenését a
falfülkék színezése, a korlátok anyaga,
a közös használatú helyiségek arculati
megjelenése mellett a belső udvar ol-
dalában kialakított privát biciklitároló
is erősíti. Az ingatlanok átadására
2019 év elején kerül sor. A lakások ér-
tékesítése folyamatos, az érdeklődők
a győri Jókai utcai OTP Ingatlanpont-
ban kaphatnak részletes információ-
kat. A kiváló adottságokkal rendelke-
ző ingatlanok egyedülálló befektetési
lehetőséget is biztosítanak, a bérbe
adhatóság Győr folyamatos fejlődésé-
nek köszönhetően, garantált. (x)

www.rakpart22.hu
Értékesítés: 
Németh Zoltán 
+36-70/422-2959
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A csirkéhez: • 1/2 kg csirkemell • 3 ek.
méz • 2 ek. mustár • olívaolaj • só,
bors, pirospaprika. A kuszkuszhoz: 1
bögre kuszkusz: • 1,5 bögre forró alap-
lé pl. húsleves • apróra darált sárgaré-
pa, gomba, retek, bármi • 2 ek. olívaolaj

TARTALMAS 
ÔSZI ÉTELEK

Nagy Eszter Creative Chef az év-
szak inspirálta ételeket mutat ez-
úttal olvasóinknak, s ezeket édes-
apjával, Nagy Ottóval készítette
el. Az adás premierjét pénteken,
19:30 órakor láthatják, amit ké-
sôbb a www.tv.gyorplusz.hu web-
oldalon is visszanézhetnek.

MÉZES-MUSTÁROS
CSIRKEMELL, 
ZÖLDSÉGES KUSZKUSSZAL

A csirkemellet szép szeletekre vágjuk, kissé kiklopfoljuk. Sóval, borssal,
pirospaprikával bedörzsöljük mindkét oldalon, az egyik oldalon mustár-
ral is. Kevés olajon forró serpenyôben a mustáros felét fehérre sütjük,
majd a másik felével lefelé áttesszük egy másik serpenyôbe, amiben a
mézet karamellizáltuk. A két oldal körülbelül 3—3 perc alatt elkészül. Köz-
ben a kuszkuszt egy hôálló tálba tesszük, beleszórjuk az aprított zöld-
ségeket, összekeverjük, ráöntjük a forró alaplevet és letakarjuk. Nagy-
jából 10-15 perc után kész, ekkor húsvillával „felszántjuk” és tálaljuk.

KACSAMÁJ PATÉ
LILAHAGYMA-
LEKVÁRRAL

Hozzávalók a májkrémhez: • 1/2 kg kacsa- vagy
csirkemáj • 1 dl vörösbor • 1 nagy fej vöröshagy-
ma • 2 evôkanál méz • csipet só, ôrölt bors, csipet
szerecsendió • 10 dkg libazsír. Lilahagyma-lekvár:
• 2 nagy fej lila hagyma, 1 fej vöröshagyma • 1 ek.
olívaolaj • 1 dl vörösbor • 3 ek. méz • csipet só •
1 kis marék kakukkfû levele • 2 ek. balzsamecet

Elôször a lilahagyma-lekvárnak állunk neki,
mert az körülbelül két óra alatt készül el.
Hajszál vékony fél karikákra vágjuk a hagy-
mákat, a forró olívaolajon kissé megpirítjuk,
majd kis lángon, fedô alatt pároljuk körül-
belül 50 percig. Még nem sózzuk, csak
amikor a leve 90 százalékát elfôtte, s ekkor
mehet bele a vörösbor és a balzsamecet
is. Fôzzük tovább fedô alatt nagyjából 30
percig, de figyeljük, hogy ne égjen le. Ha
megint elfôtte a levet, mehet bele a méz és
a kakukkfû. Körülbelül 20 perc alatt elfô a
leve és krémes lesz. Ilyenkor teszek bele
egy evôkanál vajat, ettôl szép fényes és kré-
mes lesz. Közben másik edényben a liba-
zsíron megpirítjuk a nagy darabokra szelt
hagymát, és amikor a levét elfôtte, beleönt-
jük a vörösbort, majd mehet bele a bors és
a szerecsendió. Amikor ezt is elfôtte, adjuk
hozzá a májat. Ezt is hirtelen megpirítjuk, és
mintegy 30 perc alatt fedô alatt puhára süt-
jük. A végén a mézet is beletesszük és ösz-
szefôzzük, majd mixerrel pürésítjük. Felme-
legített tortillát megkenünk májkrémmel,
majd a lekvárral, és feltekerjük.
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HIRDETÉS ÁLLATKERT
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szerző: xantus-állatkert

Közeleg az advent, és még nincs meg
minden ajándék? Van egy kedves öt-
letünk! Ajándékozás és jótékonyko-
dás egyszerre! Lepje meg állatkerti
örökbefogadással családtagjait! A be-
fizetett összegből az örökbefogadott
állatot is támogatja, annak takarmá-
nyozását, egészségügyi gondozását.

Biztosan talál a győri Xantus János
Állatkert örökbe fogadható állatai közül
is egyet-egyet, ami rabul ejti szerettei
szívét! Az örökbefogadás természete-
sen csak jelképes, az állat marad a sa-
ját kifutójában, ám az új nevelőszülő
ajándékba kap róla egy emléklapot, a
pártfogoltja életrajzát, illetve ha enge-
délyezi, a neve felkerül az állatkert hon-
lapjára, az örökbefogadó szülők közé.
A nevelőszülőknek minden év őszén
tartunk egy kis „szülői értekezletet”,
ahol az állatkert munkatársai mesél-
nek az örökbefogadott állatokról, majd
szakvezetés keretében tesznek egy sé-
tát az állatkertben, és néhány állattal
közelebbi kapcsolatba is kerülnek.  

Sokféle állatot lehet örökbe fogadni.
Ha egy állatkerti séta alkalmával belesze-

Ajándék és jótékonyság,
karácsonyi örökbefogadás

retett Gyurciba, a bóbitás gibbonba, az ő
bohóckodásába, ugrándozásába, válasz-
sza őt! Ha inkább a ragadozók nyűgözik
le, akkor nálunk igazán csodálatos példá-
nyokat találhat belőlük is. Rault, a fehér
tigrist és párját Jázmint, vagy Zoi-át, a
sárga jaguárlányt és párját Chic-ot, a
gyönyörű fekete jaguárt is pártfogolhatja.
A kedvenc állataink közé tartozik az állan-
dóan bohóckodó Malipo, a csimpánzkö-
lyök, és a legkedvesebb zsiráf, Solongó.
De itt van még Zizi és Tripi is, a kíváncsi
ormányosmedve-pár, vagy Vera és Julien
király, a gyűrűsfarkúmaki-vezérek.

Kérünk minden látogatót, hogy az
örökbefogadás előtt, mindenképpen
telefonon is érdeklődjön kollégáinknál!
Az iroda karácsonyi nyitvatartása miatt,
el szeretnénk kerülni, hogy esetleg fe-
leslegesen fáradjanak ki hozzánk.

Az örökbefogadás utolsó dátuma:
december 19. 12 óra.

A részletes információkért keresse
fel honlapunkat, vagy hívja kollégáinkat.

www.zoogyor.com/index.php/hu/
oeroekbefogadas

Csaljon mosolyt családtagjai arcára
a karácsonyfa alatt! A győri állatkert lakói
várják az új örökbefogadó szülőket!

Dr. Darnói Tibor
a Yotengrit Alapítvány

elnöke

Jegyek elôvételben a  Baross úti Gyôr+ Pavilonban 1.500 Ft/db,
míg a helyszínen 1.900 Ft/db áron vásárolhatók.

Három Nádszál Klubest
2017. december 5-én, 18:30-kor

Bridge – Hallgatói és Oktatói Klub – Gyôr, Kálóczy tér 6.

A felemelkedés és az értékes emberi élet kulcsa
a rábaközi tudók bölcselete alapján

Ajándékozzon
egészséget szeretteinek

karácsonyra!

A bérletek és a belépôk megvásárolhatók a Rába
Quelle pénztárában (Gyôr, Fürdô tér 1.), és felhasználhatók
2018. június 30-ig. Ha további kérdése volna,
érdeklôdjön a Rába Quelle recepcióján: 96/514-900

A gyôri  Rába Quelle Gyógy-,
Termál- és Élményfürdô ajánlata:

• 10+1 alkalomra szóló EGÉSZ NAPOS
FELNÔTT  bérlet: 33.500 Ft

• 10+1 alkalomra szóló EGÉSZ NAPOS
FELNÔTT  bérlet  szaunakert
használattal: 56.500 Ft 

• 10+1 alkalomra szóló EGÉSZ NAPOS 
NYUGDÍJAS/ DIÁK bérlet: 27.000 Ft

• 10+1 alkalomra szóló EGÉSZ NAPOS
GYERMEK bérlet: 22.500 Ft

• 5 alkalomra szóló EGÉSZ NAPOS
FELNÔTT bérlet: 16.500 Ft

• WELLNESS NAPI JEGY: 
fürdô-  és szaunakert belépô,
50 perces vitalizáló masszázs: 9.900 Ft

• Ajándékutalvány 5000 Ft 
és 10.000 Ft értékben a MI fürdônk!

Rába Quelle —
a TE álmod,
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szöveg és illusztráció: pannon-víz

A télre való felkészülés során az ingat-
lantulajdonosoknak érdemes számos
óvintézkedést tenni a házi vízellátó há-
lózaton. Ha nem vigyázunk, kár fog
minket érni: nemcsak az elfagyott mé-
rő pótlásának költségei, de a kiolva-
dást követően az elfolyt víz díja is min-
ket terhel.

A téli időszakra magára hagyott
házban az egyik legfontosabb tenniva-
ló a vízhálózat és a vízmérő vízteleníté-
se, valamint a vízmérőakna gondos
felkészítése a télre.

A télen nem lakott ingatlanok, nya-
ralók belső vízvezetékeiből engedjük
le a vizet. Ehhez zárjuk el a vízmérőak-
nában a főelzárót, majd a víztelenítő
csonkon keresztül folyassuk ki a belső
hálózatból a vizet. A víztelenítő csonk-
nak a fagyhatár alatti vezetékszaka-
szon, a belső hálózat legmélyebb ré-
szén kell elhelyezkednie. Ha ilyen még
nincs, feltétlenül alakíttassuk ki!

Ne felejtsük el a WC víztartályát
kiüríteni. A fagyveszély érinti a bűz -

Szigeteljünk gondosan, 
hogy ne érjen rossz meglepetés tavasszal!

elzáró csőszakaszokban lévő vízdu-
gókat is. Akár leszerelhetjük eze-
ket, vagy kipumpálhatjuk belőlük a
vizet. Fagyálló, fertőtlenítő hatású
folyadékot is önthetünk a bűzelzá-
rókba.

Víztelenítsünk gondosan, előzzük
meg, hogy a fűtetlen ház vezetékeiben
és a vízmérőben víz maradjon. Ez jelenti
ugyanis a veszélyt, fagyáskor a víz tér-
fogata megnő és szétfeszíti a csöveket
vagy kettéroppantja a vízórát.

Az aknában lévő vízmérőt még ak-
kor is érdemes valamilyen nedvessé-
get taszító szigetelőanyaggal bebo-
rítani, „felöltöztetni", ha úgy gondol-
juk, hogy „elég mélyen" helyezkedik
el. Legjobb a többrétegűre hajtoga-
tott építési fólia vagy bármi más,
nem nedvszívó szigetelőanyag. Nem
elég, ha rádobunk egy rossz kabátot,
vagy egy köteg újságpapírt a vízórá-
ra. Ha a szigetelőanyag átnedvese-
dik, semmit nem ér, ugyanúgy áten-
gedi a hideget.

Ne feledkezzenek el a kerti csapról
sem, engedjék le belőle a vizet és szi-
geteljék, csomagolják be, szeles idő-
ben a csővezeték ugyanis könnyen
„levezetheti” a hideget az aknába.

Legjobb a vízmérőaknát felül is
gondosan szigetelni. Jó szolgálatot
tehet egy 4-5 cm vastag hőszigetelő
(hungarocell) lap. Ezt vágjuk ponto-
san akkora méretűre, amekkora az
aknafedlapunk és alulról rögzítsük a
fedőlaphoz. Ha gondosan szigete-
lünk, nem érhet bennünket meglepe-
tés tavasszal.

PANNON-VÍZ HIRDETÉS
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését 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: Németh Dániel.

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

Győr -Sz ige tben ,
Belvároshoz, egye-
temhez közel, 50
nm-es, 2 szobás, má-
sodik emeleti, nagy
részben felújítandó
téglalakás eladó. A
szobákban parketta,
a többi helyiségben

kőburkolat van, a nyílászárók fából ké-
szültek, fűtése távhős. A lakásban spejz
és falba épített gardróbszekrény, az
alagsorban saját, nagyméretű tároló
van. Vízvezetékek cseréje megtörtént. 

Ár: 12,99 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Szigetben,
a Bercsényi liget
közelében, 2003-
ban épült, 120
nm lakóterületű,
alápincézett, ga-

rázsos családi ház 300 nm-es telken el-
adó. A házban nappali-étkező – kony-
ha, három hálószoba, háztartási helyi-
ség, gardrób, a fürdőben élménykád és
zuhany, az emeleten 10 nm-es erkély,
a földszinten terasz található. A 98 nm-
es pincében ipari áram és vizesblokk is
van.

Ár: 49,9 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Ménfőcsanak kedvelt utcájában
kínálom eladásra ezt a 72 nm-es, belső
kétszintes lakást, 20 lakásos társasház-
ban. A lakás belső udvarról megközelít-
hető, amely rendezett, nagy zöldterület.
Elosztása: az alsó szinten amerikai
konyhás nappali, két tárolóhelyiség, az
emeleten 3 hálószoba, fürdő WC-vel.

Ár: 24,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Győr-Adyvárosban,
eladó ez a 62 nm-es,
6. emeleti panellakás,
10 emeletes házban.
Elosztása: 3 szoba +
hall, a kis szobából
egy 2 nm-es zárt log-
giára léphetünk ki.
Az ablakok műanya-
gok, 2 szobában re-
dőnnyel felszereltek.

A fürdőben törülközőszárító található.
A lakáshoz  tartozik egy saját tároló, va-
lamint egy közös tároló is!

Ár: 15,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Elkezdett építkezés! Győr rohamosan fej-
lődő részén, a Pacsirta lakóparkban épül
ez a minden igényt kielégítő ikerház. A
80 nm-es házhoz tartozó telekrész 400
nm. Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 2 hálószoba. Igény esetén még egy há-
lószoba kialakítható. A nappaliból léphe-
tünk a nagyméretű, 15 nm-es teraszra.

Ár: 24,5 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győrújbarát és Győr-Ménfőcsanak ha-
tárán, a Százszorszép lakóparkban
épül ez a 10 lakásos társasház, mely-
ben eladó ez a 49 nm-es (nettó 45 nm-
es) második emeleti lakás. Elosztása:
nappali + 1 szoba. 

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

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban, 3 szintes társasházban azonnal át-
vehető, második emeleti, bruttó 64,5
nm-es, nettó 53,65 nm-es, emelt szintű
fűtéskész állapotú padlástér eladó. Ki-
alakításra kerül egy nappali + 2 szoba,
fürdő, WC. 

Ár: 14,5 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Szeretne a Bel-
város közelségé-
ben élni? Itt az
ideális lakás,
csapjon le rá!
Győr-Nádorvá-

rosban, a Belváros szomszédságában el-
adó 2000 után épült társasházban, első
emeleti, 92 nm-es, nappali + 3 szobás
lakás. Az ingatlan igényesen kivitele-
zett, frekventált helyen fekszik. Fűtése
egyedi, gáz-cirkó. A konyha gépesített,
beépített szekrények, kamra áll rendel-
kezésre, tárolás céljára

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

Győrben, Marcalvá-
ros I-en eladó egy
kétszobás, 49 nm-es,
harmadik emeleti
panellakás. Az ingat-
lan négyemeletes
házban található. A
lakás konyhája fel-
újított, a vizes helyi-

ségek új csempeburkolatot kaptak. A
fürdőszobában a fürdőkád zuhanyozó-
ra lett cserélve. A műanyag ablakokon
redőnyök biztosítják az árnyékolást. A
radiátorok újak.

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

U T O L S Ó
LAKÁS! Ér-
tékálló, igé-
nyes társas-
ház Szabad-
hegyen. Ez
a 88 nm-es

lakás a magasföldszinten található. El-
osztása: az amerikai konyhás nappali
mellett kialakításra került 3 hálószoba,
a tágas közlekedőben gardrób beépíté-
sére is van lehetőség. A nappaliból nyí-
lik a nagyméretű, penthouse jellegű 14
nm-es erkély.

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

Legyen az Ön
otthona ez a
praktikus el-
osztású la-
kás! Győrben,
a Belvároshoz
közel, Révfa-

luban eladó egy belső kétszintes, 3 szo-
ba + nappalis, 89 nm hasznos alapterü-
letű, dupla erkélyes, téglaépítésű tár-
sasházi lakás. Az ingatlan egy kívülről
szigetelt ház második emeletén találha-
tó. Alacsony fenntartási költségét egye-
di gázkazános fűtésrendszere biztosítja. 

Ár: 33,5 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Révfaluban, az
Audi Iskola kö-
zelében eladó
ez a földszinti,

80,5 nm-es, amerikai konyhás nappali
+ 3 szobás lakás, kamrával, a fürdőben
zuhanyzóval és káddal. Fűtése egyedi
kombi gázkazánnal történik, alacsony
fűtési költséggel. A konyha teljesen gé-
pesített. A mélygarázsban gépkocsibe-
álló is tartozik a lakáshoz, melyet az ár
tartalmaz. A tágas, kb. 700 nm-es, kö-
zös zöld udvaron biztonságban játsz-
hatnak a gyerekek.

Ár: 32,4 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

BLACK FRIDAY
NÁLUNK IS!

Ez az ajánlat csak
2017. december 1-ig  érvényes, 

ezt ne hagyd ki!

Szeretnéd gyorsan értékesíteni 
az ingatlanodat?

Mi megoldjuk, és még

30.000 FT ÉRTÉKŰ 
AJÁNDÉKUTALVÁNYT

is kapsz, ha eladtuk! 
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Syncreon Hungary Logisztikai és Szállítási Kft.,
mely Európa egyik leggyorsabban növekvô,
világviszonylatban 96 telephellyel rendelkezô
vállalata, gyôri  telephelyére több mûszakos
munkarendbe felvételre keres

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

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

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

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

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

(lakáshitel-törlesztési támogatás)
• munkavállalói kedvezménycsomag

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

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

A Győr-Szol Zrt. szakemberei a
közelmúltban félpályás útlezá-
rás mellett felépítették, majd el-
bontották azt a mobilgátat,
amelyet korábban a folyóparti
és útfejlesztések során hoztak
létre az esetleges árvízi védeke-
zés érdekében a Móricz Zsig-
mond rakpart és az Új Kapu ut-
ca kereszteződésében. Az
évente megismételt gyakorlat
során a dolgozók felfrissítik, a
társasághoz újonnan belépők

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

´́ ´́
´́

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási Nonprofit
Kft. felvételt hirdet az alábbi munkakörök betöl-
tésére:

KUKARAKODÓ

Feltétel: 8 általános. Elônyt jelent: • darukezelôi
végzettség • konténeremelôi végzettség

GÉPJÁRMÛVEZETÔ

Feltétel: • C kategóriás jogosítvány • GKI (gé p jár -
mûvezetôi képesítési igazolvány) • Digitális tachográf
kártya

NEHÉZGÉPKEZELÔ

Feltétel: • min. 8 általános • nehézgépkezelôi
és/vagy földmunka-rakodó és szállítógép-kezelô OKJ-s
bizonyítvány • gépkezelôi jogosítvány 4511-es gép-
csoport. Elônyt jelent: gyôri lakhely

Önéletrajzát a következô címre várjuk:  GYHG Gyôri
Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft., 9028 Gyôr (Sas-
hegy), Külsô Fehérvári út 1. vagy munkaugy@gyhg.hu.
Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyában tün-
tesse fel a munkakör megnevezését.

ÁLLÁSHIRDETÉS

Kiadó irodák
A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját tulaj-
donában lévő Győr, Kálvária u. 4–10. szám alat-
ti, iroda célú, földszinti 64 m2-es, emeleti 38 m2,
50 m2 és 120 m2-es helyiségeit.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen (idŐ-
pont-egyeztetést követŐen) vagy telefonon kérhetŐ: GyŐr-Szol Zrt.
Vagyonkezelési Üzletág Tel.: 96/505-053 E-mail: vagyonkezeles@
gyorszol.hu

Álláshirdetés
A Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatá-
si Igazgatósága felvételt hirdet az
alábbi munkakörök betöltésére:

Feltétel: Szakmunkás-bizonyítvány •
egyetemes forgácsológépeken szer-
zett gyakorlat

Előnyt jelent: hegesztő szaktudás

Előnyt jelent: bádogozási ismeret

Bérezés: megegyezés szerint

Jelentkezési határidő:
2017. december 8.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ
címre várjuk GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osz-
tály, 9024 GyŐr, Orgona u. 10., vagy munka-
ugy@gyorszol.hu A borítékra kérjük, írja rá, illet-
ve az e-mail tárgyában tüntesse fel – a pályázott
munkakörtŐl függŐen – a „gépi forgácsoló”, a
„fűtésszerelŐ” vagy a „hŐszigetelés” jeligét.

épületgépészeti
hoszigetelésben

jártas szakember

gépi forgácsoló

futésszerelo

A mobilgát
építését gyakorolták

pedig elsajátítják azokat a gya-
korlati ismereteket, amelyek a
mobilgát gyors összeszerelésé-
hez szükségesek. A próba arra
is jó alkalom, hogy a szolgáltató
dolgozói ellenőrizzék a mobil-
gát fémlemezei között lévő, a
vízzárását biztosító gumiprofi-
lok meglétét és azok állapotát.
A félpályás útlezárás miatt a
Győr-Szol Zrt. ezúton is köszöni
a közlekedésben részt vevők tü-
relmét, megértését.

´́ ´́

´́



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

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

INGATLAN

Ingatlan ÉRTÉKBECSLÉS
rövid határidővel, kedvező áron.
Eladó lakásokat keresünk Győr-
ben. DHA PROFIL IN-
GATLAN 1999-óta az ingat-
lanpiacon. 06-20/913-1730

1341 nm telek lakható ház-
zal, garázzsal eladó, vagy lakásra
cserélhető. Sashegy dűlő. Érd.: 06-
20/434-4526

Szabadhegyen tóra néző,
2 szobás, magasföldszinti, erkélyes
lakás eladó. 14.490.000 Ft. 06-
70/940-4046

Győrújbaráton 3 szobás, jó
állapotú családi ház eladó.
16.890.000 Ft. 06-70/633-5250

Győrújbarát, Villabaráth körút
23., 2.000 nm-es, összközműves pa-
norámás telek eladó. Ár: 21.99 M Ft.
+36-20/950-3185 www.ingatlan.com/
22207687

Győrben 57 nm-es 3 szobás
egyedi gázfűtéses téglalakás garázs-
zsal eladó. Irányár 19.99 M Ft. Tel:
20/801-02-81 www.ingatlan.com/
24602848

LAKÁSCSERE

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

06-96/505-000

Belvárosi, 2 szobás, 69 nm-es, össz-
komfortos, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, belvárosi, révfalui, szi-
geti, nádorvárosi, 80 nm-nél nagyobb, 3–

ÁLLÁS 

Zafír-Bútor Áruház győri
munkahelyre keres tapasztalt ér-
tékesítő munkatársat, munkatárs-
nőt rész- vagy teljes munkaidőre.
Jelentkezni lehet személyesen az
áruházban, munkaidőben. Győr,
Külső-Veszprémi út 10–12.

Győri gépipari cég
munkavállalókat keres: Be-
tanított munkára –
hengerfejek megmunkálására
nettó 180.000 Ft elérhető ke-
resettel, valamint egyedi
gyártásba CNC-ma-
rós szakembereket – nettó
300.000 Ft feletti bérezéssel.
Érdeklődés: 96/511-003, 06-
30/266-4549 (ingyenes) tele-
fonszámokon.

CNC-gépkezelőket, for-
gácsolókat, CO2-hegesztőket,
darusokat (felülről vezérelt), üze-
meltető villanyszerelőket, gépla-
katosokat, méréstechnikusokat,
kovácsokat keresünk győri mun-
kahelyre. 06-70/941-0185; 06-
70/911-0994 majsamunka@
indamail.hu

Az UNI-WORKER KFT. nyi-
tott pozíciói: könnyű fizikai mun-
kás, takarító, fröccsöntőgép-kezelő, tar-
goncavezető, sorkiszolgáló, mechanikai
megmunkálás területre gépkezelő,
kesztyűgyárba betanított munkás,
CNC-marós. Érdeklődni lehet: +36-
96/283-281 vagy info@uni-worker.hu

SZOLGÁLTATÁS

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

Villanyszerelés, tanácsadás.
Tel.: 06-20/402-6657.

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

Redőny-, szúnyogháló- 
szerelés, gurtnicsere,

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

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

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

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

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

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

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

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

Sövényvágás, fakivágás,
gyökérkivétel, faültetés, fametszés,
koronaalakítás, ásás, bozótirtás! 06-
30/403-6810; 96/826-322.

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

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, ZSIBBADÁSOK, 
GERINCBÁNTALMAK, 

IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

EGYÉB

Eladó 3 hónapot használt 4
db Continental 185/
65R15 TS 860 88T TÉLI-
GUMI felnivel. 70.000 Ft.
06-70/392-2235

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!

VARRÓGÉPJAVÍTÁS. 
Molnár László:

+36-70/206-3759

BURGONYAVÁSÁR 88
Ft/kg, 15 kg-os zsákok-
ban, egyenesen az AL-
FÖLDRŐL! Győr, GYESEV,
vasúti átjáró, Kálvária u. 38. sár-
ga konténer.

5 szobás, határozatlan-határozott idejű
bérleményre. (Hirdetésszám: 632.) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
komfortos, határozatlan bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 1 szobás, ha-
tározatlan-határozott idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Bán Aladár
utca kizárva. (Hirdetésszám: 633.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 36 nm-es,
félkomfortos, fatüzeléses, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne 1–
1+fél szobás, 40 nm-es, határozott-ha-
tározatlan idejű bérleti szerződéses bér-
leményre. (Hirdetésszám: 415.) 

Marcalváros I, 1+2 fél szobás, 53
nm-es, összkomfortos, távfűtéses, félig fel-
újított, határozott bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–70 nm-es, 2+fél szobás, átla-
gos állapotú bérleményre. Minimális tar-
tozásátvállalás lehetséges. Adyváros, Sza-
badhegy előnyben. (Hirdetésszám: 416.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, átlagos álla-
potú, határozatlan idejű bérleti szerző-
déses lakást cserélne 2–4 szobás, max.
110 nm, határozatlan idejű bérleti szer-
ződéses bérleményre. Tartozásátválla-
lás lehetséges. Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 417.)

Belvárosi, 76 nm-es, 3 külön álló,
tágas, magas belmagasságú, világos
szobás, komfortos, központi helyen levő,
határozatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne, 3-4 szobás, 75–100 nm-es,
határozatlan idejű belvárosi és nádorvá-
rosi bérleményre. Tartozás kizárva. (Hir-
detésszám: 418.) 

Nádorvárosi, 1 szobás, 43 nm-es,
összkomfortos, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 2 szobás, 50–
60 nm-es, határozott-határozatlan idejű
bérleti szerződéses belvárosi, nádorvá-
rosi, marcalvárosi, adyvárosi bérlemény-
re. (Hirdetésszám: 419.) 
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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

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

KARÁCSONYI ÉTELRENDELÉST
december 24-i elvitellel felveszünk!

Ecetes hal (3 szelet hal): 1400 Ft/adag
Sertéskocsonya: 1000 Ft/db

Halászlé (2 szelet hal):  1600 Ft/adag
2 személyes Marcal-tál: 4400 Ft helyett 4000 Ft/tál

Töltött káposzta (2 db gombóccal): 1200 Ft/adag

Rendelést december 15-ig veszünk fel!

Komplett hidegtál ára: 1600 Ft/fő

Nem kell hónapokat várnia

CSONTSÛRÛSÉG-VIZSGÁLATRA
tudjon meg többet csontjai állapotáról. 
Elôzze meg a csonttörését!

A vizsgálat 3 különbözô szerkezetû csonton
történik és beutaló nem szügséges!

Bejelentkezés: 96/827-744, 30/860-5329
Cím: Gyôr, Bem tér 14/B Szent György Egészségcentrum.
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PRÍMA GYŐR PLAZA
Győr, Vasvári Pál u. 1/a

Akció időtartama:   2017. 11. 23 –29.

Az árak forintban, ÁFA-val együtt értendők.

Kizárólag a háztartásban szokásos mennyiséget szolgálunk ki.

• Burgonya

119 Ft
/kg

249 Ft
/kg

• Csontos
sertéstarja

979 Ft
/kg

389 Ft
/kg

• Csirkecomb
farrésszel

• Sertéscomb

999 Ft
/kg

• Vénusz sütô-
margarin
250 gr

179 Ft
716 Ft/kg

• Narancs

• Mesés friss
tej 2,8%

• Mesés túró
450 gr

189 Ft
/liter

399 Ft
886,66 Ft/kg

szerző: havassy anna katalin
fotó: ruskáné takács anita

Huszonhárom emeletet kellett
teljesítenie teljes védőfelszere-
lésben és légzőkészülékben a
győri katasztrófavédelmi kiren-
deltség katasztrófavédelmi
megbízottjának, Siska Odett
tűzoltó főhadnagynak utolsó
versenyén, aki hivatása mellett
fontosnak tartja a sportolást. S
hogy mennyire komolyan veszi,
arról az a négy aranyérem is ta-
núskodik, amelyet országos
versenyeken szerzett önmagá-
nak és a győri tűzoltóknak is.

Ha tűzoltókról beszélünk, kevesebb szó
esik a hölgyekről, pedig számos nő dol-
gozik a katasztrófavédelemnél. Siska
Odett tűzoltó főhadnagy 2016-ban vég-
zett a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
katasztrófavédelem szakán, akkor hú-
zott végleg egyenruhát. A mostani be-
osztásában 2016. július 1-je óta teljesít
szolgálatot. A munka mellett belefért az
idejébe, hogy egy év alatt öt, a Bel-
ügyminisztérium Országos Katasztrófa-
védelmi Főigazgatóság által szervezett
sportversenyen is elinduljon, s négyszer
végzett a dobogó legmagasabb fokán.

Halmozza az érmeket 
a tûzoltólány

Pedig sokszor nem egyszerű futásról
van szó, hanem férfiakat is megpróbáló
tűzoltó védőruhás sporteseményekről.

„Középiskolás koromban, majd az
egyetem alatt is fociztam, ami szintén
nem kimondottan nőies sport, úgy-
hogy volt hol edződnöm” – kezdte a fi-
atal főhadnagy. „Először a Győri Dó-
zsában, majd az MTK-ban és a Hon-
védban is játszottam. Ám az egyetem
utolsó évében már a tanulásra kon-
centráltam, abbamaradt a futball, így
sikerült is az egyetemet kiváló ered-
ménnyel zárnom. A munka elkezdése
és a beilleszkedés után egyre több-
ször hallottam a tűzoltó kollégáktól,
hogy mennek a különféle sportverse-
nyekre, biztattak, hogy nevezzek én is.

Odett először tavasszal, a terepfutó
bajnokságon mutatkozott be, elmondá-
sa szerint fantasztikus érzés volt a Mo-
nostori erődben megmérettetni magát.
Korosztályában rögtön az első helyen
zárt.  Jött a Turul lépcsőfutója, majd a
zánkai atlétikai bajnokság következett,
mindegyikről aranyéremmel a nyaká-
ban tért haza. „Mivel a győri tűzoltópa-
rancsnok-helyettessel dolgozom egy
irodában, és ő elég sok versenyre bene-
vez, rábeszélt, hogy a kecskeméti
Pump&Run versenyt is próbáljam meg
velük. Így beálltam a fiúk közé. Itt teljes

védőfelszerelésben kellett a feladatokat
– fekve-nyomást, dombra felfutást – tel-
jesíteni. Az utolsó méterek után levegőt
alig kaptam, a csapattársaim mellettem
futottak, úgy biztattak, így sikerült telje-
sítenem. Az utolsó verseny is nagyon
kemény volt, a lépcsőfutó-bajnokságon
vettem részt: huszonhárom emeletet
kellett teljesíteni teljes védőfelszerelés-
ben és légzőkészülékben. Itt öt perc fe-
letti időt teljesítettem, ez a második
helyre volt elég, de majd jövőre még job-
ban sikerül. A tűzoltó kollégák és a felet-
teseim is az első perctől kezdve biztat-
tak, mindig gratulálnak, s ez ösztönzően
hat” – mondta Siska Odett mosolyogva,
akiről egyébként azt is érdemes tudni,
hogy munkáján belül ő foglalkozik a kö-
zösségi szolgálatos diákokkal is. Ezt a
feladatát is lelkesen, mindent beleadva
végzi, hiszen a tanulókkal foglalkozni is
éppolyan szép kihívás, mint egy-egy
sportverseny teljesítése.

A munka mellett 
belefért az idejébe,
hogy egy év alatt 
öt sportversenyen
is elinduljon



szerző: havassy anna katalin
fotó: marcali gábor

Idén négy helyi rendőr vett részt
az idei TEK Budo- és Küzdősport
Gálán, s most sem tértek érem
nélkül haza a fiúk: egy arany és
három ezüst csilloghatott a
nyakukban. Ráadásul a kyokus-
hin karate döntőben különleges
pillanatoknak is tanúi lehettek a
kilátogatók. 

A TEK Budo- és Küzdősport Gáláját
minden évben megtartják, tavaly is
hírt adtunk róla, hiszen két győri rend-
őr is aranyéremmel tért haza a rangos
eseményről.

Idén a Győri Rendőrkapitányság
Közrendvédelmi Osztályának két őr-
mestere, Antalics Viktor és Szekendi
Tamás vett részt a gálán, s csatlako-
zott hozzájuk Antalics Máté őrmester
és Kovács Krisztián őrnagy, alosztály-
vezető a Készenléti Rendőrség kötelé-
kéből, akik szintén Győrben teljesíte-
nek szolgálatot. Máté egyébként Vik-
tor ikertestvére.

Szekendi Tamás Gi Grapplingben
és NoGi Grapplingben indult el, mind
a kettő egyfajta földharcot jelent, ame-
lyet leginkább a cselgáncs és a birkó-
zás keverékeként jellemezhetünk. Ta-
más keményen küzdött a meccsein, s
a sorsolásnak köszönhetően, ezüstér-
met szerzett. „Tavaly aranyérmet sze-
reztem, így az idei gála egy kicsit rosz-
szabbul sikerült, de ebből is tanultam
és fejlődtem. Edzem tovább, s jövőre
ismét az aranyért indulok” – mondta el
Szekendi őrmester érdeklődésünkre.

SPORT HIRDETÉS

Testvére javára
mondott le az aranyéremrôl
a gyôri rendôr

December első hétvégéjén rendezik az
55 éves múltra visszatekintő Gerevich-
Kovács-Kárpáti férfi kard-világkupát a
győri Audi Arénában, egy héttel a buda-
pesti országos bajnokság után.

Az egyéni és csapat vk-ról Decsi
András, a szakág vezetőedzője el-
mondta: a verseny a hazai rendezés
miatt kiemelten fontos számukra. A
kétszeres olimpiai bajnok Szilágyi
Áron arról beszélt: a sűrű program mi-
att a fővárosi versenyt követően csu-
pán néhány napjuk marad a győri
megmérettetésig. „A következő négy
hétvégéből három versennyel telik,
ezért különösen fontos a formaidőzí-
tés. A hazai világkupa mindig a szívem
csücske volt, bízom benne, hogy
Győrben a legjobbat tudom majd
nyújtani" – tette hozzá Szilágyi.

A világkupán, ahogy minden év-
ben, ezúttal is hatalmas mezőny vár-
ható. A világ valamennyi, a fegyver-
nemben vezető szerepet betöltő nagy-
hatalma itt lesz. A nevezések rövide-
sen lezárulnak, előreláthatólag 200
körüli lesz a versenyzői létszám. A vb-

Szilágyi Áron: szívem
csücske a gyôri világkupa

ezüstérmes magyar válogatott is pást-
ra lép, élén a kétszeres olimpiai baj-
nok Szilágyi Áronnal, és az idei világ-
bajnok Szatmári Andrással.

December 1-jén, pénteken a ver-
seny selejtezőit bonyolítják le, a csoport-
mérkőzések 14 órakor kezdődnek, a
mezőny a legjobb 64-ig jut el. A másna-
pi folytatás délelőtt 10 órakor kezdődik,
direkt kieséses rendszerben, négy pás-
ton zajlanak majd az asszók. A délutáni
nyolcas döntő fél ötkor lesz. Vasárnap a
csapatversennyel zárul a győri kardgála,
melyet Zarándi Csaba emlékére rendez-
nek. A program 9 órakor kezdődik, a
döntő pedig 15 órakor lesz.

A Készenléti Rendőrség győri alosz-
tályvezetője, Kovács Krisztián őrnagy a
senior kategóriában indult, WKF karaté-
ban, amely a pontszerzésre összponto-
sít. „Sportszerű, barátságos, de kemény
meccsek voltak, ahol végül az ezüstér-
met sikerült elhódítanom. Örülök, hogy
ismét bizonyíthattam önmagam előtt, il-
letve a beosztottjaimnak is megmutat-
hattam: megéri sportolni a rengeteg fel-
adat mellett” – mesélte Kovács őrnagy. 

Az Antalics testvérek kyokushin ka-
ratéban, a 70 kilogramm alattiak kate-
góriájában indultak, s lényegében vé-
gigverték a mezőnyt. „Máté az egyik
meccsét KO-val nyerte, annyi testütést
vitt be az ellenfelére, a második mecs-
csén pedig pontozással győzött. Én az
első meccset 15 másodperc alatt le-
tudtam egy fejrúgással, a másodiknál
nekem is pontozásos győzelmem volt,
így jöhetett mindkettőnknek a harma-
dik meccs, ami már a döntő volt” – me-
sélte Antalics Viktor őrmester.

Innentől kezdett igencsak érdekes
lenni, hiszen az Antalics ikreknek egy-
más ellen kellett volna megküzdeni.
Mind a ketten hajlandóak lettek volna
lemondani az aranyéremről, azonban
Viktor végül úgy döntött: tavaly ő győ-
zött, átengedi Máténak az aranyat. A
mérkőzést feladta a javára, így „testvé-
ries” döntés született.

„Köszönöm testvéremnek, illetve a
Készenléti Rendőrség parancsnokai-
nak, akik segítették a felkészülésemet.
Kemény próbatétel volt, remélem, jö-
vőre is itt lehetek, s ismét jó eredmé-
nyeket érhetünk el mindannyian” –
csatlakozott zárszóként testvéréhez
Antalics Máté őrmester.

Antalics Viktor, Antalics Máté
és Szekendi Tamás rendőr őrmesterek
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Hat arany-, három ezüst- és ti-
zenegy bronzérmet szerzett a
hazai judoválogatott az első
magyarországi ifjúsági Európa-
kupa viadalon, amelyet az Euró-
pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) fő helyszínén, az Olim-
piai Sportparkban rendeztek
Győrben. A GYAC sportolói közül
ketten állhattak fel a dobogóra.

Az első magyarországi ifjúsági judo
Európa-kupa létszáma minden vára-
kozást felülmúlt, 25 ország 318 judó-
sa mérlegelt, ráadásul Kirgizisztán és
Mongólia küldöttségével lett konti-
nenseken átívelő torna a győri viadal.
Az első napon mindjárt két cselgán-
csozónk is a dobogó legfelső fokára
állhatott, hiszen a győri Gombás Bá-
lint az 50 kilósok küzdelmeiben, a sze-
gedi Kopasz Fanni pedig 52 kilo -
grammban szerzett aranyérmet. Érde-
kesség, hogy ebben a két súlycso-
portban hazai döntőket rendeztek.
Andrási Márton és Varga Brigitta
ezüstérmet vehetett át. 

„A döntővel együtt négy nagyon ke-
mény mérkőzésem volt. A második
küzdelemben megsérültem, ez a füle-
men és a szememen látszik is. Nem
zavart nagyon, mert a meccsekre kon-
centráltam, és megpróbáltam min-
dent úgy csinálni, ahogy az edzőmmel
megbeszéltük. Nagyon örülök a győ-
zelemnek” – mondta Gombás Bálint,
a GYAC sportolója.

Vasárnapra is jutott 12 magyar
érem. A 73 kilósoknál Nerpel Gergely,
a 81 kilósoknál Bajcsev Tamás lett a
végső győztes, 90 kilogrammban
Vég Zsombor és Graffy Milán vívta a
finálét, amely előbbi judós diadalát
hozta. A női 57 kilósok küzdelmeiben
Kármán Andrea bizonyult a legjobb-

Judo Európa-kupa: 
hat magyar aranyérem született

nak. A 70 kilogrammos súlycsoport-
ban a GYAC sportolója, Szilli Nóra
bronzérmet szerzett, klubtársa, Kar-
dos Tímea hetedik lett. Az érmese-
ken kívül 18 pontszerző helyezést is
elértek a mieink, akik példaképekkel

is találkozhattak, hiszen itt volt a ver-
senyen az olimpiai ezüstérmes Ung-
vári Miklós, valamint a vb-ezüstér-
mes Tóth Krisztián is.

„Napközben még versenyeztem
Budapesten, aztán igyekeztem ide, és
nem mondom, hogy meglepődtem a
színvonalon, mert tudtam, hogy mire
számíthatok. Sajnálom, hogy az én
időmben még nem voltak ebben a

korosztályban ilyen, világszínvonalon
megrendezett viadalok. Ezek a meg-
mérettetések olyan mérföldkövek,
amelyek kellenek ahhoz, hogy a leg-
jobbak már úgy jussanak el a felnőt-
tek szintjére, hogy van nemzetközi ta-

pasztalatuk” – mondta Tóth Krisztián,
aki a szombati döntők előtt Győrben
vehette át ötödik dan-fokozatot igazo-
ló diplomáját.

Az Európa-kupa éremtáblázatán
fölényesen győztek a magyarok hat
arany-, három ezüst- és tizenegy
bronz éremmel, megelőzve a két
aranyat, három ezüstöt, és két bron-
zot begyűjtő Németországot.

Black Friday, péntek, szombat:
SZEMÜVEGEK, NAPSZEMÜVEGEK
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNNYEL! 

Több rangos versenyen vettek részt az
elmúlt hetekben a Győri AC fiatal birkó-
zói. Székesfehérvár adott otthont a 13.
Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság-
nak, ahol Magyarország, Erdély, a Felvi-
dék, Szerbia és Ukrajna magyarlakta te-
rületeinek legjobbjai mérkőztek meg a
bajnoki címekért. A GYAC birkózó szak-
osztályából Gyurasits Máté és Reznyák
Máté képviselték hazánkat. Mindketten
kiváló birkózással utasították maguk
mögé a mezőnyt, és szerezték meg a
legfényesebb medált!

Dorogon a Diák II. korosztály szabad-
fogású birkózói versenyeztek az Orszá-
gos Bajnokságon. Tichi Attila a rendkívül
erős mezőnyben három győzelem és két
vereséget követően az ötödik helyen vég-
zett. A kecskeméti szabadfogású orszá-
gos viadalról GYAC-os fiatalok hét dobo-
gós helyezéssel tértek haza. Mészáros
Mátyás saját korosztályában és súlycso-
portjában első, Puszai Kata, Győri Borisz,
Berzai Norman, Puska Zoltán, Harcsa
Boglárka és Mayer Ádám harmadik lett,
Takács Levente és Németh Bonifác pe-
dig az ötödik helyen végzett.

Nemzetközi
versenyt nyertek
a GYAC birkózói
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Szakembereink által kísért, egyéni igényekre alakított 
átfogó TESTSÚLYCSÖKKENTŐ és ALAKFORMÁLÓ
PROGRAMJAINKAT keresse egészségközpontunkban.

„Szabadítsa fel belső ragyogását!”

• Azonnali liftinghatás • Tartós fiatalítás Binella medical beauty
100%-os tisztaságú esszenciákkal • Elektrokozmetikai eljárással

9024 Gyôr, Wesselényi u. 6. (Leier City Center) • www.rofe.hu
Információ és idôpontfoglalás: +36-96/769-196, +36-70/430-4082

Karácsonyi

AJÁNDÉK-

UTALVÁNY 

vásárolható!

A GRAVITÁCIÓ LEGYŐZÉSE
már nem csak az űrutazók kiváltsága!

Nagyon szomorú hírt közölt a labdarú-
gó NB II-ben szereplő Győri ETO. A
klub csapatkapitányának, Nagy
Ádámnak egészségügyi okok miatt fel
kell hagynia a profi futballal. Ádámról
november 10-én jelent meg egy port-
ré lapunkban, akkor még arról beszélt,
mekkora megtiszteltetésként éli meg,
hogy ő vezetheti ki a 113 éves klub je-
lenlegi tizenegyét a pályára, hogy
olyan elődök nyomdokaiba léphetett
a karszalagot viselők között, mint Pa-
lotai Károly vagy Magyar Lajos. Tervei
között említette, hogy mindenképpen
az ETO játékosaként akar újra élvonal-
beli futballista lenni. Sajnos nem így
lesz, az élet közbeszólt: a védő az
MTK elleni meccsen szenvedett agy-
rázkódást, ezt követően pedig egy ala-
pos vizsgálaton esett át, mely során
az orvosi stáb arra jutott, hogy egy ko-
rábbi sérülés vagy elváltozás miatt, az
egészségügyi okokat szem előtt tart-
va, fel kell hagynia aktív labdarúgó pá-
lyafutásával. Nagy Ádám 11 évet töl-
tött el Győrben, az utánpótlás korosz-
tályoktól kezdve összesen 274 mérkő-
zésen lépett pályára, amiken 66 gólig
jutott. Az NB I-ben 18 évesen mutat-
kozott be. A csapatkapitányi posztot
két és fél éve töltötte be, és nagy sze-
repet játszott abban, hogy feljusson a
csapat az NB II-be.

„A kialakult helyzetben klubunk ter-
mészetesen csapatkapitányunk mel-
lett áll és mindenben segíti őt, vala-
mint a jövőre nézve sem kívánja elen-
gedni a kezét, ezért, ha az Ádám el-
képzeléseinek is megfelelő, az egye-
sület olyan sportszakemberi állást kí-
ván részére felajánlani, melynek foly-
tán továbbra is az ETO-család szer-
ves része tud maradni. Ádámnak tisz-
ta szívből köszönjük az ETO-ban eltöl-
tött éveket és azt a hihetetlen munkát

Huszonegy évesen kénytelen lezárni
pályafutását az ETO csapatkapitánya

és elköteleződést, ami miatt most
ilyen nehéz búcsút inteni. A civil élet-
hez, még ha nehéz is ilyet mondani,
sok sikert és kitartást kívánunk!” – áll
az ETO FC közleményében.

„Nagyon nehéz ilyenkor mit mon-
dani, igazából még fel sem fogtam, mi
történt. Jó lenne azt hinni, hogy ez
egy rémálom, de sajnos nem az, ez a
szomorú valóság. Gyakorlatilag egy
olyan dolog ért véget, ami még el sem
kezdődött. Időre van szükségem,
hogy feldolgozzam ezt az egészet. Az
ETO az életem, a mindenem, nagyon
fáj, hogy többet nem tudok pályára
lépni. De ha a pályán nem is, a lelátó-
kon biztos találkozunk még. Köszö-

nöm szépen a szurkolóknak a szerete-
tüket és támogatásukat, köszönöm a
klubnak az itt eltöltött 11 évet, és kö-
szönöm a vezetőségnek, hogy mellet-
tem állnak ebben a nehéz helyzetben.
Az utolsó hazai mérkőzésünkön a Za-
laegerszeg ellen december 3-án sze-
retnék mindenkitől méltó módon el-
búcsúzni, remélem, minél többen ki-
jöttök. A következő időszakban szeret-
ném magamban nyugodtan feldogoz-
ni a történteket, arra kérnék minden-
kit, hogy ezt tartsa tiszteletben, ha
megérett a dolog bennem, még fogok
róla beszélni, de addig nem szeretnék
többet nyilatkozni” – mondta az ETO
csapatkapitánya.

Medgyesegyházán rendezték a diá-
kok Taekwon-do Olimpiáját, ahol a
Győri Sárkányok Hwa-Rang Taekwon-
do SE versenyzői is tatamira álltak, és
az elmúlt időszak sorozatát folytatva,
sikeresen szerepeltek. Ifi női forma-
gyakorlat 9-7. gup kategóriában Hor-
váth Viktória állhatott a dobogó legfel-
ső fokára, míg ifi női formagyakorlat 6-
4. gup kategóriában Kertvéllesy Dóra
szerzett aranyérmet. A fiúk is remekel-
tek, ifi férfi formagyakorlat I-III. dan ka-
tegóriában Lendvai Patrik Zénó bronz -
érmes lett. 

„Büszkék vagyunk valamennyi, a
versenyen indult sportolónkra, hiszen
hatalmas munka áll mögöttük az
egész év során, és kiváló gyakorlato-
kat mutattak be valamennyien ezen a
versenyen is. Köszönet illeti a támoga-
tóinkat, a szülőket, hiszen ők tették le-
hetővé, hogy a versenyeken ott tud-
tunk lenni ebben az évben is. Köszö-
nöm a versenyzőknek a ragyogó ered-
ményeket, büszke vagyok valamennyi
Sárkányra!” – nyilatkozta a csapat ed-
zője, dr. Szalai István.

Érmes
Sárkányok

KOSÁRLABDA. A női kosárlab-
da Európa-kupa J-csoportjának
5. fordulójában idegenben győ-
zött a CMB Cargo-UNI Győr a
francia Nantes ellen 64–60-ra. A
csapat legeredményesebb játé-
kosa a 17–17 pontos Fields és Si-
mon Zsófia volt. A zöld-fehérek-
nek ez volt a második győzelmük
és megmaradt az esélyük a to-
vábbjutásra. A következő körben
a Győr a belga Namurhoz látogat
csütörtökön. Völgyi Péter vezető-
edző együttesére előtte még egy
bajnoki meccs vár a Diósgyőr el-
len szombaton.
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Újra a Magvassyban játsszuk a hazai mérkőzéseinket!

A győri férfi kézilabda hazatér

November 26., vasárnap 18 óra Agrofeed-ETO-SZESE – Vecsés SE ÉL-TEAM

A Ménfőcsanak együttese a tabella
második helyéről várhatja a jövő évi
folytatást a labdarúgó megyei I. osz-
tályban. Mayer János vezetőedző
41 pontos csapatát csak a 42 pon-
tos Lipót előzi meg, úgy, hogy az él-
lovasnak van egy veresége, a csana-
kiaknak nincs. Az idei szezonban 13
győzelem és 2 döntetlen a mérle-
gük, míg a 2017-es naptári évben 3
döntetlen mellett, 25 győzelmet ért
el a gárda, összesen 8 kapott góllal.
A Ménfőcsanak veretlensége átnyú-
lik 2016-ra, és összesen 32 mérkő-
zés óta tart.

„Óriási munka van az eredmé-
nyesség mögött. Január óta megál-
lás nélkül dolgozunk, tavasszal meg-
nyertük az amatőr kupát és a Keglo-
vich-kupát, de sajnos jobb gólarány-
nyal a bajnokságban a Nyúl végzett
az első helyen. Az új szezonnak úgy
vágtunk neki, hogy aranyérmet szer-
zünk, ehhez egy fiatal ambiciózus
társaság jött össze. Összességében
klubunk eddigi legszebb éve van
mögöttünk, az országban egyedülál-
ló sorozatot produkáltunk, aminek

Vereség nélkül zárta 
az évet a Ménfôcsanak

még nincs vége. A jövőben Győrben
szeretnénk egy olyan klubot felépíte-
ni, amely a tehetséges fiataloknak
segít a fejlődésben, lehetőleg már
az NB III-ban” – mondta Mayer Já-
nos, a csapat vezetőedzője.

„Szerencsésnek mondhatom ma-
gam, hogy mióta Csanakra kerültem,
még nem kaptam ki bajnoki mérkőzé-
sen, a kupában is csak a Budapest-
Honvéd és az NB III-as Dabas ellen
hagytam el vesztesen a pályát. De ez
számomra nem meglepetés, hiszen
egy olyan együttesben védhetek, ami
stabil, egységes és hétről hétre bizo-
nyítja rátermettségét. Remek a közös-
ség, alázatosak a játékosok, felkészült
az edző, és a vezetőség is mindent el-
követ a jó szereplés érdekében. Azt hi-
szem, a világon bárhol felkapnák a fe-
jüket egy 32 meccses veretlenségi so-
rozatra, melyből 23 mérkőzést kapott
gól nélkül hoztunk le. A társaimmal
azon leszünk, hogy tavasszal végre
révbe érjünk, és magasba emelhes-
sük az első helyért járó serleget” – nyi-
latkozta a sikerekkel kapcsolatban a
csapat kapusa, Ficsór Dávid.

A Magvassy Mihály Sportcsarnok ad
otthont az UEFA Futsal Cup, vagyis a
sportág Bajnokok Ligájának számító
sorozat úgynevezett Elitkörének, szer-
dától szombatig. A győri csoportmér-
kőzéseket a Rába ETO FC rendezheti,
hiszen a zöld-fehérek a selejtezőből ko-
rábban továbbjutottak, így hazai pályán
fogadhatják ellenfeleiket, három bajno-

Elitcsapatok a Magvassyban
ki címvédőt. Az ETO első mérkőzését a
fehérorosz Sztalica Minszkkel vívta, és
nagy csatában 3–2-es vereséget szen-
vedett. A hazai gólokat Alex Constanti-
no és Fábio Aguiar szerezte. A Győr az
ukrán Kherson ellen lapzártánk után lé-
pett pályára csütörtök este, míg utolsó
találkozóját az olasz Luparensével vívja,
szombaton 18 órakor.
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a győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízi torna)
kezdőknek és haladóknak

Az úszófoglalkozások a győri Aqua- Magyar
Vilmos- Móra és Sátoros Uszodában zajlanak.
Időpontok: hétfőtől péntekig 16:00–20:00 között uszodánként külön-
böző beosztásban, illetve szombaton délelőttönként is van lehetőség
úszófoglalkozásra. Részletek a honlapon: www.vidrauszoiskola.hu
Jelentkezés folyamatosan.
Érdeklődés: Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064,

Kovács Aliz 06-70/947-9409

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodája szavazat-
számláló bizottsági feladatokat vállaló, győri lakóhelyű vá-
lasztópolgárok jelentkezését várja választott tagként Győr
területén működő szavazatszámláló bizottságokba.

Választott szavazatszámláló bizottsági tagnak jelentkezni kizárólag
az erre a célra rendszeresített „Jelentkezési lap” nyomtatvány pon-
tos kitöltésével lehet. A jelentkezési lap beszerezhető Győr Megyei
Jogú Város Polgármesteri Hivatala Győr, Városház tér 1. szám alatti
épületének földszinti portaszolgálatánál vagy letölthető a
www.gyor.hu honlapról, a „Választások/országgyűlési választás
2018” címszó alatt. 

A kitöltött jelentkezési lapokat legkésőbb 2018. január 19-ig kell el-
juttatni levélben Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Irodájának
címezve a 9021 Győr, Városház tér 1. szám alatti címre, vagy sze-
mélyesen ugyancsak 2018. január 19-ig munkaidőben a Győr Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Városház tér 1. szám alatti
épületének földszinti portaszolgálatánál elhelyezett gyűjtőládába.

Dr. Lipovits Szilárd s. k.
jegyző, HVI-vezető

LICIT. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. december 18-án licit
útján értékesíti: • Győr, Gólyarét utca mellett; közforgalom elől elzárt magá-
nút; Hrsz: 40037/63; Teleknagyság: 232 m2; Kikiáltási ár: 740.000,- Ft. A hir-
detmény a Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztályán (Győr, Vá-
rosház tér 1. Telefon: 96/500-239), valamint az interneten (www.gyor.hu Ön-
kormányzat/ Vagyonhasznosítási felhívás) tekinthető meg.
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