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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

´́

´́

ÖRMÉNY MIKULÁS. December 5-én 11 órakor Győr Megyei Jogú Vá-
ros Örmény Nemzetiségi Önkormányzata 15. alkalommal rendezi meg Mi-
kulás-ünnepségét. A rendezvényen részt vesznek a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Intézmény és Gyermekotthon, a Móra Ferenc Általános Iskola
és Szakgimnázium, a Győrzámolyi Petőfi Sándor Általános Iskola és a Dar-
nózseli Általános Iskola és Zeneiskola gyermekei. A rendezvényen való
részvétel ingyenes.

• 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!

Karácsonyi hangulatot varázsol tizen-
három intézménybe az Árkád Győr, a
Győr+Média és a Starbrand: LED
fényfüzérrel, gyönyörű gömbökkel fel-
díszített műfenyőket, óriás girlando-
kat és üvegangyalokat ajándékoznak
rászoruló közösségeknek.  

Az Árkád Győr ugyanis leselej-
tezte az elmúlt években használt
dekorációt, viszont nem akarták ér-
tékesíteni és kidobni azokat. Meg-
kerestek bennünket, hogy segít-
sünk kitalálni, hova kerüljenek. Mi
átgondoltuk, a Starbrand és a WHB
csapata pedig segített a dekoráci-
ók kiszállításában.

Havas, hóeséses reggelre ébredt Győr csütörtökön. November utolsó napján
beköszöntött az igazi tél. Marcali Gábor munkatársunk fotóit nézegetve, érde-
mes kicsit lassítani és körülnézni, milyen csodákat tartogat a havas város.

Sokan, főleg a gyerekek nagy örömmel fogadták az első hóesést, repültek
is az első hógolyók. Néhányan pedig már szánkóval mentek oviba.

A szabadban parkoló autósok kevésbé örültek a fehér lepelnek, hiszen le
kellett takarítani a kocsiról a havat, hogy útnak indulhassanak. A közlekedés-
ben is akadt némi fennakadás, sokan félve, lassan vették az első havas akadá-
lyokat a város útjain.

Az időjárás-előrejelzés szerint péntektől keményebb hidegekre, párás, kö-
dös időre készülhetünk.

Leesett az elsô hó

Karácsonyi hangulatot vittünk
A különleges díszek a Gyermek- és

Ifjúságvédelmi Intézet Bagolyvár
Gyermekotthonába, a megyei kórház
Híd utcai és Vasvári Pál úti épületébe,
a Győri Szolgáltatási SZC Kossuth La-
jos Középiskolájába és Kollégiumába,
az Evangélikus Szeretetházba, az EE-
SZI Intézményeibe, a Tulipános Iskolá-
ba, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-
giai Intézmény és Gyermekotthonba,
a Győri Tánc- és Képzőművészeti Ál-
talános Iskola, Szakgimnázium és Kol-
légiumba, a Győri Eötvös József Álta-
lános Iskola és Szakközépiskolába, a
Motoros Klubházba, a Móra-iskolába
és a Győri Állatmenhelyre kerültek.
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

Tizenhárom kilométer fény-
füzérrel és 3500 LED izzó-
sorral díszítették fel a vá-
rost az elmúlt időszakban.
Minden készen áll ahhoz,
hogy december 1-jén 17
órakor felgyúljanak az ad-
vent fényei.

Az elmúlt hetekben hét kosaras
autóval 25 villanyszerelő készítet-
te elő az ünnepi látványt. A ko-
rábbi évekhez hasonlóan, a győri
Útkezelő Szervezet végzi a kará-
csonyi díszvilágítás kiépíttetését
a Belvárosban, valamint a város-
részek karácsonyfáinál és a te-
metőknél. Prédl Antal intézmény-
vezető kiemelte, minden világítá-
si elem energiatakarékos, LED-
es fényforrás. Péntektől össze-
sen 42 helyszínen díszlenek
majd a karácsonyfák: 20 helyen
meglévő, élő fa az ünnep szimbó-
luma, 22 helyszínen pedig fát állít
a Győr-Szol Zrt. A Széchenyi té-
ren található 11 méteres ezüstfe-
nyő, a város karácsonyfája lakos-
sági felajánlásból, Győr-Ménfő-
csanakról származik. 

„Egy mindenki által nagyon
várt időszak, az év legszebb hetei

Pénteken felgyúlnak a fények
következnek. Büszkék lehetünk
Győrre, amelynek adventi kínála-
ta bármelyik nagy karácsonyi vá-
sárral felveszi a versenyt. A cso-
dálatos kivilágítás és a nagysze-
rű programok mellett a lélekbeli
ráhangolódásra is adott a lehető-
ség” – fogalmazott dr. Somogyi
Tivadar alpolgármester, belváro-
si képviselő.

„Ráadásul a Advent Győrben
nem hetekkel advent előtt, ha-
nem az első vasárnap előtti pén-

teken kezdődik, ellentétben sok
más várossal, amely nem biztos,
hogy az ünnep különleges han-
gulatát erősíti” – tette hozzá dr.
Fekete Dávid alpolgármester, a
Belváros másik önkormányzati
képviselője. Mint mondta, az ün-
nep fényei nem csak a városköz-
pontban, de a külsőbb városré-
szekben is hirdetik a karácsony
közeledtét.

Ódor Tamás, a díszvilágítást
kivitelező Vill-Korr Hungaria pro-
jektvezetője elárulta, idén há-
rom kilométer hossznyi kábelt
használtak fel a fények energia-
ellátásához. Ennek segítségével
fényfüzérek díszítik a Baross
utat, az Aradi vértanúk útját, az
Arany János utcát, a Megyehá-
za teret, a Városháza teret. Átfe-
szített díszvilágítási elemek ke-
rültek a Jedlik Ányos, a Kazinczy,
a Király és a Dr. Kovács Pál utcá-

ba, az Aradi vértanúk
útjára, valamint a Kis-
faludy utcába is. A
Széchenyi téren felál-
lított mindenki kará-
csonyfáját 600 méter
hosszú LED fényfü-
zér ékesíti. Az Apáca
utcában és a csatla-
kozó közökben ösz-
szesen 25 közvilágí-

tási falikar kap díszvilágítási
elemet, míg a Dunakapu téren
újra lehet találkozni az óriási
méretű 3D-s fénykapuval, az
óriási karácsonyi gömbbel, és a
hóemberrel is. 

Az Advent Győrben program-
sorozat pénteken 17 órakor kez-
dődik, s a nyitány alkalmával fel-
gyúlnak az ünnepi fények, bekap-
csolják a város díszkivilágítását.

• Győr, Pălffy u. 3. • 96/310-797 
• www.borhalo.com/gyor

Töltsd ki
a karácsonyt

6-os magnum 

borcsomag:

12.480 Ft helyett

9.990 Ft

VĂRUNK AZ ÜZLETBEN,
amíg a készlet tart!

a Borhálóval!

Az év 
legszebb hetei
következnek
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Kétszázöt férőhelyes parkoló-
ház épül a Teleki utca–Árpád út
csomópontjában. Az ünnepé-
lyes alapkőletételt hétfőn tar-
tották. Az épület, amely a Győri
Balett próbatermének is helyet
ad, jövő év decemberétől csilla-
píthatja a belvárosi forgalmat.
A jövőben újabb parkolóházak is
épülhetnek.

A gyalogoszóna még nagyobb védel-
me, de a Belvárosba érkezők kiszolgálá-
sa is célja annak a projektnek, amelynek
keretében kerékpárút-fejlesztések és a
zárt zóna bővítése mellett, a parkolóház
építése is megvalósul. Sokan érkeznek
az itt működő üzletekbe, ügyeket intéz-
ni, a kulturális intézményekbe, vagy a vá-
rosi programokra, de a parkolóház meg-
építése nem csak a vásárolni érkezők-
nek, hanem az itt lakóknak is könnyebb-
séget jelent majd. 

„Az önkormányzat minden évben
jelentős összegeket fordít saját for-
rásból a városfejlesztésre, de emel-
lett folyamatosan keresi a pályázati
lehetőségeket is. A magyar állam
partnersége is rengeteget jelent
Győrnek, hiszen már eddig is szá-
mos nagyberuházás tudott megvaló-
sulni központi forrásból, a jövőben
pedig a Modern Városok Program
elemei járulnak hozzá nagymérték-
ben a város gyarapodásához. Az uni-
ós lehetőségek is fontos elemei a vá-
rosfejlesztésnek, köztük a jelentős
TOP-os forrás, amelyből ez a beru-
házás is megvalósul” – mondta el la-
punknak Borkai Zsolt polgármester,
aki kiemelte, a fejlesztésekkel olyan
lakossági igényekre reagálnak, ame-
lyek Győr élhetőségét erősítik. A
most megvalósuló program három
kiemelt területet is érint, hiszen a
parkolóház nagymértékben enyhít-
heti a belvárosi parkolási gondokat,
de a kerékpáros fejlesztések révén a
kerékpáros infrastruktúránk is to-
vább gazdagodik. A harmadik ki -
emelt terület pedig a kultúra, hiszen
az épületben a város büszkeségének
számító Győri Balett is helyet kap,
ahol huszonegyedik századi körül-
mények között készülhetnek a tánc-
művészek az előadásokra. Kiemelte,
néhány nappal ezelőtt jelentette be
az önkormányzat a faültetési prog-
ram folytatását, ez a beruházás pe-
dig kapcsolódik a város zöldterülete-
inek védelméhez, hiszen az épület
speciális zöldtetőt kap majd.

Több mint kétszáz hely és balett-terem
Az Árpád út és a Teleki László utca

sarkán egy kétszázöt férőhelyes parko-
lóház épül, a használatot foglaltságjelző
rendszer segíti, s hat darab, elektromos
autók töltését szolgáló egységet is ter-
veztek. Az épület emellett biztosít he-
lyet a Győri Balett új próbatermének. A
parkolóházba mindkét csatlakozó utcá-
ról adott lesz a behajtási lehetőség a
földszinten, kijárata az Árpád utca felé
nyílik. Az épületet gyalogosan az Árpád
úti oldalon lehet majd megközelíteni,
két felvonóval és egy lépcsőházon ke-
resztül érhetők el a különböző szintek.
A pince plusz ötszintes épület tetején a
mintegy 1.300 négyzetméteres zöld fe-
lület a környező házak magasabb eme-
letein élők számára is kellemes látványt
nyújt majd. A WHB és az Euro Generál
konzorciumában megvalósuló 1,7 mil-
liárd forintos beruházáshoz – a balett-
terem építéséhez – az önkormányzat
186 millió forintos önrészt biztosít, a
többi költség a magyar állam és az Eu-
rópai Unió támogatásával biztosított.

Simon Róbert Balázs államtitkár, a te-
rület országgyűlési képviselője is üdvö-

zölte a fejlesztést. Mint mondta, Győr a
TOP-os forrásokból összességében
21,6 milliárd forintos kerettel rendelke-
zik, és ebből kétmilliárd forintot tesz ki ez
a komplex program. Hozzátette, a mint -
egy húsz fejlesztésből, amely helyet ka-
pott a Modern Városok Program győri
palettáján, kilencet priorizálnak, vagyis
ezek valósulhatnak meg először. Ide
szintén több közlekedési, infrastrukturá-
lis és kulturális fejlesztés is tartozik: az ál-
latkert bővítése, a Győri Nemzeti Szín-
ház épületének és a II. János Pál térnek
a felújítása, a strand fejlesztése, az Ipar
utca folytatásában egy új közúti kapcso-
lat egy új Mosoni-Duna-híddal, a sport-
hotel építése, a mentőállomás megépí-
tése, új parkolóépület a kórháznál, a
8311-es út fejlesztése, valamint a Győrt
Pannonhalmával összekötő kerékpárút.

Ehhez kapcsolódva Kara Ákos ál-
lamtitkár, a város másik országgyűlési
képviselője kiemelte, Győr mindig ki -
emelt figyelmet fordított a kerékpáros
infrastruktúrára, ahogy ebben a prog-
ramban is fontos elem mindez. Hozzá-
tette, a Modern Városok Program kere-

tében megvalósuló Győr–Pannonhal-
ma fejlesztés tervezésének első szaka-
sza már kész, és a második szakasz is
folyamatban van. Mint mondta, a város
parkolási gondjainak orvoslása is ki -
emelt feladat, és a cél, hogy ezzel kap-
csolatban minden városrészben meg-
felelő fejlesztések történjenek.

„Jelenleg a városban 3.355 felszíni
fizetős parkolóhely van, közvetlenül a
centrumban 957. A Révai, Jókai és
Dunakapu téri parkolóépületben
együtt 745 autó tud megállni” – tud-
tuk meg Sági Gézától, a Győr-Szol Zrt.
elnök-vezérigazgatójától, aki kiemelte,
a meglévő parkolóházakat, mélyga-
rázst megszerették, használják a győ-
riek, a parkolási gondok enyhítésére
pedig a legjobb út az újabb létesítmé-
nyek építése. A jelenlegi kapacitás a
beruházás elkészültével több mint
200 hellyel bővül, de a város a jövőben
az Árpád útival együtt összesen négy
új létesítményt tervez. A Modern Vá-
rosok Program keretében valósul
meg a kórház melletti parkolóépület,
és az adyvárosi Kuopio parknál is ter-
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is lesz az új belvárosi parkolóházban
vezik parkolólemez létesítését. A Vá-
sárcsarnok teljes felújításához kap-
csolódóan is új parkolóház épül,
amely szintén egy uniós projekt kere-
tében készül el.

„Régi álma valósul meg a Győri Ba-
lett társulatának!” – kezdte Kiss Já-
nos, a balett igazgatója. Felidézte, a
színházba 1979-ben költöztek be, és
azóta a város szerves részévé váltak.
A felkészülésüket azonban nehezíti a
szűkös hely és az épület jelenlegi álla-
pota, ezért számukra óriási könnyebb-
ség, hogy az új épületben minden igé-
nyüknek megfelelő próbatermet kap-
nak. „Ez egy nyitott művészeti otthon
lesz, ahová a győriek, a járókelők be-
bekukkanthatnak, s láthatják a felké-
szülést a bemutatókra.”

Az épület alapkőletételében a kivite-
lező részéről Paár Attila, a West Hungá-
ria Bau Kft. és Varga Zsolt, az Euro Ge-
nerál Zrt. igazgatója is közreműködött.
Az ünnepélyes eseményt követően, a
területen lévő három facsemetét a
Győr-Szol Zrt. szakemberei a szomszé-
dos, Árpád úti parkba ültették át.

Az új belvárosi parkolóház építése
a Kerékpáros és parkolási infrastruk-
túra-fejlesztés Győrben című projekt
részeként készül el. A parkolóház köz-

vetlen szomszédságába GyőrBike kö-
zösségi kerékpárkölcsönző állomást
is telepítenek, s fedett kerékpártárolót
is kialakítanak. Mindemellett kialakít-
ják azokat a még hiányzó kerékpáros
hálózati elemeket, nyomvonalakat, ke-
rékpáros csomóponti átalakításokat,
amelyek a biztonságos és baleset-
mentes kerékpáros közlekedést szol-
gálják a Belvárosban. A hálózatfejlesz-
tés érinti a Teleki utcát, a Bajcsy-Zsi-
linszky utat, a Czuczor u.–Árpád út–
Aradi vértanúk útja szakaszt, a Zech-
meister u.–Benczúr u.–Újlak u., vala-
mint a Móricz rakpart–Vas Gereben
utca irányokat több mint négy kilomé-
ter hosszúságban. Fontos, hogy a
program egyszerre igyekszik szolgálni
a parkolási kapacitás bővítését és az
autósok elől elzárt zóna fejlesztését is.
Ennek keretében új süllyedő kapuk
biztosítják majd a forgalom elől elzárt
területet. A program fontos eleme a
szemléletformálás is, amelynek kere-
tében több rendezvénnyel is népsze-
rűsítik a kerékpáros közlekedést.

A Kerékpáros és parkolási infrastruk-
túra-fejlesztés Győrben című projekt az
Európai Regionális Fejlesztési Alapból
és hazai központi költségvetési előirány-
zatból valósul meg. A megítélt támoga-
tás összege kétmilliárd forint.

Látványterv: TSPC Kft.
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Ismét megjelent a Presztízs TOP
100 kiadvány. A Győr-Moson-
Sopron Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal, valamint a Lapcom
Kft. kiadványa minden évben
azzal a céllal készül, hogy bete-
kintést engedjen a megye gaz-
dasági életébe. Ebből kiolvas-
ható, továbbra is Győr a térség
gazdaságának zászlóshajója.

Dr. Horváth Szabolcs, a NAV megyei
igazgatója a kamarában tartott bemu-
tatón elmondta, a legfrissebb TOP
100-ban az előző évihez képest nyolc
új adózó van, 38 cég tudott javítani,
13 tartani, 41 adózó pedig rontott po-
zícióján. 

Ahhoz, hogy egy cég bekerüljön a
TOP 100-ba, legalább 4,8 milliárd fo-
rintos árbevételt kellett produkálni.
Kétféle rangsor készült: az árbevétel
alapján, és a foglalkoztatotti létszám
alapján is készült lista. Előbbi százas,
utóbbi ötvenes lista. Ahogy a korábbi
években mindig, mindkét listát torony-
magasan az Audi Hungaria vezeti. A
győri térségben árbevétel alapján az
E.ON a második, míg a Nemak a har-
madik helyet foglalja el.

A megyében kimagaslóan jó a fog-
lalkoztatás, a munkanélküliségi ráta
mindössze 1,6 százalékos, a munka-
ügyi központban szinte név szerint fel
tudnák sorolni, ki az, aki munkát keres
– fogalmazott dr. Horváth Szabolcs,
aki hangsúlyozta azt is, a listán kéthar-
mad részt képviselnek a nagyvállala-
tok, amely mutatja a megye gazdasá-

Gyôrben az Audi, az E.ON és a Nemak az élen

TOP 100: nyugaton a helyzet
majdnem változatlan

gának erejét és egyúttal sebezhetősé-
gét is. Ha ugyanis a járműipar mutatói
kisebbek, az eredmény is csökken.

Minden bizonnyal az Audi modell-
váltásával és a hozzá kapcsolódó be-
szállítói ipar visszaesésével magyaráz-
ható, hogy 2016-ban a megyei cégek
összárbevétele négy százalékkal csök-
kent, a TOP 100 cégei esetében ez mí-
nusz hat százalék volt. A tendenciák
azonban ismét pozitív irányba indul-
tak el, s egyértelmű, hogy 2017 ered-
ményei jóval meghaladják majd a
2016-os számokat.

Örvendetes az is, hogy tovább
csökkent a veszteséges vagy nulla
adózás előtti eredményt elérő cégek
száma.

A NAV megyei igazgatója beszélt
arról is, hogy a Figyelő TOP 200 orszá-
gos listáján nyolc Győr-Moson-Sop-
ron megyei cég szerepel, míg a HVG
TOP 500-as listáján húsz megyei adó-
zó található. 

A feldolgozóipar, ide tartozik a
járműgyártás, dominanciája változat-
lan a megyében, Győr uralkodó jelle-
ge pedig a gazdaságban megkérdője-
lezhetetlen – jelentette ki dr. Horváth
Szabolcs.

A kamara nevében Pintér-Péntek
Imre méltatta a kiadványt. Elmondta,
hogy a TOP 100-ból 34 százalék ka-
marai tag, érdekes módon sok a né-
met tulajdonú cég, akiknek kultúrájá-
ban benne van a kamarai tagság fon-
tossága. 

Régi szívfájdalmam, hogy a me-
gyéből sokan kijárnak Ausztriába dol-
gozni, kinn adóznak, és semmivel
sem járulnak hozzá a helyi közösség
gazdagodásához – fogalmazott a ka-
mara elnöke.

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
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PROGRAMOK PR-CIKK

Mi a jele annak,
hogy nem megfelelôen
kezeljük pénzügyeinket? Az
ehhez való viszonyunk ho-
gyan határozza meg megta-
karítási hajlandóságunkat?
Többek között ezen kérdésekre
is választ kaphatnak az olvasók,
ha részt vesznek az Aegon Pénz-
ügyi Akadémia online képzésében.
Hogy miért fontos a pénzügyi tuda-
tosság? Ezzel kapcsolatban állandó
szakértônk, Zsidi Mária, az Aegon Biz-
tosító megyei igazgatója egy felmérést
ismertet, mely szerint az Európai Unió-
ban az emberek fele oly mértékben nem
látja át pénzügyeit, és olyan döntéseket
hoz ezen a téren, hogy ezen a területen
analfabétának tekinthetô. 

Önökre is igazak
a következô megjegyzések?
1. Lekötik tôkéjüket az „elsô” banknál. 
2. Nem hasonlítják  össze a pénzügyi 
szolgáltatásokat és termékeket.
3. Ritkán tervezik meg 
hosszú távon kiadásaikat. 

Az Aegon Pénzügyi Aka-
démia online képzé-
sének elsô „leckéje”
részletesen felsorolja
azon hibákat, amelyeket
szerencsés esetben életünk-
ben csak egyszer követünk el.
Íme a sok közül a leggyakoribb: 
„Nekem nincsenek pénzügyeim!”

Sokan hivatkoznak arra, hogy nincs idejük — de va-
lójában kedvük — tudatosan a pénzügyeikkel foglal-
kozni. Állítják, hogy családi költségvetés nélkül is
pontosan tudják, hogy mire, mennyit költenek. Meg-
ítélésük szerint tökéletesen átlátják bevételeiket és
kiadásaikat. Nos, a kifogásoknak vége, hiszen ren-
geteg applikáció segít abban, hogy nyomon követ-
hessék pénzügyeik mozgását.  Témánkat jövô héten
folytatjuk. (x) 

Szakértônk, 
Zsidi Mária
a témával

kapcsolatban
várja  kérdéseiket:

zsidi.maria@
aegonpartner.

com

Pénzügyi tudatosság
Mit is jelent a gyakorlatban?

Helló, Gyôr! 
Minden, ami szabadidô
szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A napokban indul Győr új kulturális és sza-
badidős oldala, ahol a város sokszínű prog-
ramkínálatát böngészhetjük. A honlap nem
csak a győrieknek, de a turistáknak is szól,
ők szálláshelyet ugyancsak találnak ma-
guknak, miközben megismerhetik Győr lát-
nivalóit.

„A célunk az új weboldallal, hogy bemutassuk mind-
azt, amit Győr kínál a városlakóknak és a hozzánk
érkezőknek a szabadidejük minőségi eltöltésére.
Városunk számos kulturális programot, színvonalas
kiállítást, előadást, koncertet és izgalmas sportese-
ményt kínál, fontos, hogy minderről időben értesül-
hessenek a kikapcsolódásra vágyó látogatók” –
mondta el lapunknak dr. Domanyik Eszter, a Város-
marketing és Programszervezési Főosztály vezető-
je. Hozzáfűzte, a győri élményeket kedvezménnyel
kínáló 24 és 48 órás Győr Kártyával együtt teljessé
vált az a szolgáltatáscsomag, amelyet a város iránt
érdeklődők számára dolgoztak ki. Jakab Petra, a Vá-
rosháza idegenforgalmi referense hozzátette, a hel-
logyor.hu-t sokoldalú honlapnak szánják, ahol kü-
lönböző feltételek szerint, egyszerűen kereshetőek
a programok, emellett a város nevezetességei, szál-
láshelyei és gasztronómiai szolgáltatói is megjelen-
nek, így az utazási információkkal kiegészülve,
komplex programtervező szolgáltatást nyújt a web-
oldal. „Az új honlap lendületes, egyszerűen kezelhe-
tő, jól illeszkedik a városi arculathoz is, bízunk ben-
ne, hogy nem csak informatív, de valóban vonzó is
lesz a honlapot böngészők számára. Hogy mi min-
denre használható az oldal, azt egy videón keresztül
is megismerhetjük, amely segítséget nyújt a funk-
ciók kezeléséhez is” – foglalta össze Pápai Nikolett
marketingreferens a tudnivalókat.

Az oldal technikai részéről Farkas Tibortól, a hello-
gyor programozójától érdeklődtünk. Mint megtudtuk,
a kulturális programok keresése időpont, kategória és
városrész szerint is történhet, de térképes kereső is
rendelkezésünkre áll. Az elkövetkező programokat idő-
vonalon is megjeleníti a rendszer a könnyebb áttekint-
hetőség érdekében. A kiemelt programok mindig jól
látható helyen biztosítják, hogy ne kerüljék el a látogató
figyelmét a fontos rendezvények. A programok feltöl-
tését a Győri Látogatóközpont munkatársa koordinálja
a Kulturális Osztállyal és a kulturális intézményekkel
együttműködve. A városi szálláshelyek listája a városba
érkező turisták számára könnyíti meg az előzetes tájé-
kozódást és választást. Az egyes szolgáltatók átlinkel-
hető aloldalán térképes navigációs lehetőséget is kí-
nálnak, mely útba igazítja a látogatókat. A Győrben tar-
tózkodás során hasznos információt nyújt a helyi étter-
mek tematikus keresője, amely szintén kínál navigáci-
ós lehetőséget. Egy másik funkció segítségével a város
fő látványosságait is megismerhetjük, a sétaútvonal-
tervező segítségével pedig mindezt egy ajánlott útvo-
nalon is megjeleníti az oldal, így a látogatók előre fel
tudnak készülni a győri városnézésre. Az oldal hama-
rosan angol és német nyelven is elérhető lesz.

„Győr fesztiváljai egyre népszerűbbek a városon kí-
vül is, sokakat vonzanak a város értékei, és az Európai
Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak köszönhetően, az idén
ötven európai országba jutott el Győr szépsége, ven-
dégszeretete. 2017 szeptemberéig 317 ezer vendég -
éjszakát töltöttek nálunk a turisták, ami azt jelenti,
hogy az idén átléphetjük a 400 ezres vendégéjszaka-
számot. Városunkra tehát kíváncsiak a turisták, s az új
honlap által még jobb tájékoztatást kaphatnak kínála-
tunkról” – foglalta össze dr. Domanyik Eszter a hello-
gyor.hu küldetését. A honlap a hétvégén már bárki
számára elérhető a hellogyor.hu címen, egyelőre teszt-
üzemben. Feltöltése, a funkciók és nyelvek bekapcso-
lása folyamatos, így egyre több hasznos információval
találkozhatnak a látogatók.
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szerző: h. f.
fotó: o. jakócs péter

Hogyan gondoskodhatunk előre
arról, hogy önmagunk vagy sze-
retteink temetése ne legyen
anyagi teher a hozzátartozók-
nak? – ezúttal erről beszélget-
tünk dr. Ladocsy Gézával, a Jó-
szív Temetkezési Kft. igazgató-
jával, aki egyben a Jószív Temet-
kezési Segélyt Biztosító Önse-
gélyező Pénztár Igazgatótaná-
csának az elnöke is. 

A temetés, főként a járulékos költségek
miatt, nem olcsó, egy-egy váratlan halál -
eset komoly anyagi terheket róhat a hoz-
zátartozókra. Sajnos Magyarországon a
temetkezési cégek körében igen
magas, becslések szerint
61 százalékos a fekete

TEMETKEZÉS ÖNGONDOSKODÁS

Elôtakarékosság az elkerülhetetlen elmúlásra

Egyre többen választják 
a Jószív önsegélyezô pénztárát

A kormány is támogatja az önsegé-
lyező pénztárakat: az aktív, kereső fog-
lalkozású tagok önsegélyező pénztárak-
ban összegyűjtött pénzét 20 százalék-
kal kiegészíti az állam. Dr. Ladocsy Géza
fölhívta a figyelmet arra: a pénztártag
megjelölhet szolgáltatási kedvezménye-
zettet. Ha tehát egy még aktív, kereső
„gyermek” belép a pénztárba, s a szüleit
jelöli meg kedvezményezettnek, akkor
a 20 százalékos állami kedvezményből
az ő tagsága által, rajta keresztül gyakor-
latilag a már nyugdíjas kedvezménye-
zettek is részesülnek. A pénztárba be-
folyt összeg kizárólag temetésre és az
ahhoz kapcsolódó járulékos, kiegészítő
szolgáltatásokra használható fel. 

Ha valaki annyi pénzt gyűjtött ösz-
sze, hogy a temetés után még marad
összeg a számláján, állíthat például
síremléket is belőle, de mindent szám-
lával kell igazolni, hangsúlyozta az
igazgatóság elnöke, s hozzáfűzte: a
maradék összeg nem része az örök-
ségnek, tehát nem is kell illetéket fizet-
ni utána. Ezt a haláleseti kedvezmé-
nyezett vagy az örökös kapja meg.

A pénztárnak jelenleg mintegy 550
millió forint vagyona van. Ennek 0,1 szá-
zalékát a garanciális alapba fizetik be. A
működési költség 9,4 százalék. Ez
ugyan magasnak tűnik, de ebből kell fi-
zetni az átutalások banki költségeit, a
könyvvizsgálót, a befektetési tanács -
adót s mindent, ami a szabályos műkö-
déshez elengedhetetlen. A tagokat pél-
dául rendszeresen évente levélben tá-
jékoztatni kell, több ezer tag esetében
ez is jelentős költség. A pénztártagok
sárga csekken befizetett 600 forintját is
terheli a posta átutalási költsége, ezért
azt tanácsolják, hogy aki teheti, leg-
alább negyedévenként fizessen, így ki-
sebb a banki műveleti kiadás. 

A kiadások után megmaradó ösz-
szeg a tag egyéni számlájára kerül,
nyomon követhető. Az összegyűlt
pénzt az önsegélyező pénztár kizáró-
lag állampapírokba fekteti, ez ugyan
valamivel kevesebb hozamot ad, mint-
ha kockázatosabb, tőzsdei befekte-
tést választanának, ám azt tartják
szem előtt: a pénz mindenképpen
megmaradjon, ne kerüljön veszélybe.

A pénztár központja a nádorvárosi
köztemető felvevőhelyén található, ott
lehet jelentkezni, de a környék 32 tele-
pülésén is vannak tagszervezők.

gazdaság aránya. Többen az áfa csök-
kentésében, megszüntetésében látják a
megoldást, de dr. Ladocsy Géza szerint
az jelentene könnyebbséget, ha a hozzá-
tartozó visszaigényelhetné az áfát. Ezzel
meg lehetne szüntetni azt a gyakorlatot,
hogy némely cég feketén, számla nélküli
ajánlatot tegyen a hozzátartozóknak. Ez-

zel a megoldással mindenki számára át-
tekinthető viszonyok keletkeznének. Ga-
rantáltan jobban járna az állam, megol-
dódna a temetkezés segélyezése és
megszűnnének a temetkezésről szóló
torz híresztelések. 

Dr. Ladocsy Géza úgy tapasztalja:
a gyakorlatilag előtakarékosságot je-
lentő önsegélyezés adhat anyagi biz-
tonságot a hozzátartozóknak, s lelki
nyugalmat az idős embereknek.

A Jószív Temetkezési Segélyt Biz-
tosító Önsegélyező Pénztár 1995-
ben alakult, a törvény ekkor adott is-
mét lehetőséget ezeknek a szerveze-
teknek a létrehozására. Eddig több
mint hétezer ember lépett be a pénz-
tárba. Az aktív tagok száma jelenleg
négyezer fő, ami azt jelenti, hogy meg-
alakulása óta háromezer tag részére
nyújtottak méltó temetéséhez anyagi

fedezetet a befizetések. 
Az önsegélyező pénztárnak
minden nagykorú magyar ál-

lampolgár tagja lehet, felső
korhatár nélkül. A mini-

mális tagdíj havi hatszáz
forint, de ennél többet
is lehet fizeti. A Jószív
Temetkezési Kft. vál-

lalta, hogy az önse-
gélyző pénztár tag-
jainak elhalálozá-
sa esetén a pénz-
tárban lévő meg-
takarításukon túl
20 százalék ked-
vezményt is ad a
temetéshez, ez-
zel is csökkent-
ve a temetési
költségüket. 
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KÉPZŐMŰVÉSZET HIRDETÉS

www.zafirbutor.huZAFÍR BÚTOR

Karácsonyi vásár!

minden ÁGYRA
20% kedvezményt nyújtunk!

Az akció december 9-ig érvényes

Gyôr, Külsô-Veszprémi út 10–12.  •  Telefonszám: 96/200-400

szerző: z. a.
fotó: marcali gábor

Győr legújabb kortárs képzőművészeti alko-
tása a harmonikusan komponált geometrikus
elemek gazdag színhasználatával idézi meg
Kodály Zoltán két énekkarra írt „Angyalok és
pásztorok” gyermekkórusának kottarajzát. A
Nyitott ritmus című installációt kedden avat-
ták fel a zenetudósról elnevezett utca végén.

„Győr a kortárs művészet egyik legnagyobb felleg-
várává vált” – emelte ki beszédében Borkai Zsolt
polgármester és elmondta, a Halmi-Horváth Ist-
ván képzőművész tervezésével és Kelemen Zénó
Munkácsy-díjas szobrászművész kivitelezésével
elkészült alkotást a Kodály-emlékév alkalmából ál-
líttatta az önkormányzat. A Kossuth-
díjas népzenekutató, zeneszerző,
oktató, világhírű zenetudós, a
Magyar Tudományos Akadé-
mia tagja és elnöke halálá-
nak ötvenedik és születé-
sének 135. évfordulója
a 2017-es év, így adott
volt, hogy a róla elne-
vezett utcában le-
gyen egy olyan al-
kotás, ami hozzá
kötődik.

„Ahogy az okta-
tási rendszerben
hangsúlyos szere-
pet kap a zene,
azon belül is a Ko-
dály-módszer, addig
a mindennapi életünk
része is: például a Győ-
ri Filharmonikus Zene-
kar világszerte öregbíti
városunk hírnevét” –
mutatott rá a polgár-
mester.

Angyalok és pásztorok: 
újabb köztéri alkotás került Adyvárosba

Radnóti Ákos alpolgármester, a városrész önkor-
mányzati képviselője emlékeztetett, Adyvárosban
húsz éven át nem történt szoborállítás, ezért indí-
tották el a programot, hogy az egyik legsűrűbben
lakott városrészbe is kerüljenek ki újra köztéri alko-
tások. „Tavaly felavattuk Kelemen Zénó úszószobrát
az adyvárosi tónál, mely az ország első vízen lévő
köztéri alkotása, illetve az ország első üvegmozaik
szobrát a közelmúltban helyeztük a Kuopio parkba”
– idézte fel és hozzátette, több milliárd forintot köl-
töttek fejlesztésre a városrészben, de a kultúrára is
áldozni kell. Elmondta azt is, Győr pályázik az Euró-

pa Kulturális Fővárosa címre, ezért is fontos, hogy
a helyi kultúra sokszínűsége a kortárs alkotások ál-
tal is megmutatkozhasson.

Grászli Bernadett, a Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum igazgatója kifejtette, a kortárs
képzőművészeti alkotás a harmonikusan kompo-
nált geometrikus elemek gazdag színhasználatával
idézi meg Kodály Zoltán két énekkarra írt „Angyalok
és pásztorok” gyermekkórusának kottarajzát.

Az alkotás felállítása előtt sor került a zöldterület
rendezésére, az installáció esti megvilágítást is ka-
pott, valamint térfigyelő kamerát helyeztek ki.

Az alkotók, Halmi-Horváth István képzőművész 
és Kelemen Zénó szobrászművész
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szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Az épületegyüttest a tervek sze-
rint 2018 tavaszán adják át, no-
vemberben fontos mérföldkő-
höz érkezett az építkezés.

Idén a reformáció 500. évét ünne-
peljük Magyarországon is. 2013. ok-
tóber 31-én írta alá Orbán Viktor mi-
niszterelnök és Gáncs Péter elnök-
püspök a kormány és a Magyaror-
szági Evangélikus Egyház közötti
megállapodást. Ebben az szerepelt,
hogy a magyar kormány 4,7 milliárd
forinttal támogatja az Európában

Ismét mérföldkôhöz érkezett 
az Insula Lutherana felújítása

egyedülálló győri evangélikus sziget
épületegyüttes felújítását.

A program keretében már átad-
ták az óvodát és az öregtemplomot.
Elkészültek a Kossuth Lajos utca 16.
szám alatti lelkészlakások és telje-
sen megújult a levéltár épülete. Be-
fejeződött a régi iskola épületének
felújítása, az új tornaterem és iskola-
épület építése. Az örökségvédelmi
hatóság előírásai miatt még belső
munkák folynak a teljesen megújult,
külsejében már újjávarázsolt kon-
vent épületében. A kormány plusz tá-
mogatásának köszönhetően, belső
felújítási munkák lesznek még há-
rom hónapig a Szeretetházban, így

jobb körülmények között zajlik majd
az idősgondozás a jövőben.

A közelmúltban fontos mérföldkő-
höz érkezett az építkezés. A régi és az
új iskola épülete közötti átjáró folyosó
utolsó tégláit a projektet kezdeménye-
ző Kara Ákos országgyűlési képviselő
helyezte el. Ez az új folyosó teszi teljes-
sé újra az épületegyüttes ívét. Az új

épületek a régiekkel összefonódva,
körülölelik az „evangélikus szigetet". 

„Mindez szimbolizálja az új építések
lezárultát, az Insula Lutherana teljessé
válását. Az épületegyüttes felújítása
azonban nem csak az evangélikus egy-
házat gyarapítja, hanem Győr és a kör-
nyékbeli települések egész közösségét
is” – fogalmazott Kara Ákos.

December 4-ig csatornajavítás miatt teljes szé-
lességben le kellett zárni a Külső Baross utat, a
Herman Ottó utca és a Petz Lajos utca közti sza-
kaszon. Az autóbuszok terelő útvonalon közle-
kednek, az evangélikus templom helyett a Bar-
tók B. u.–Herman Ottó csomópontban lévő meg-
állóhelyen állnak meg. A hibaelhárítás idején az
ivóvízellátás és a szennyvízelvezetés folyamato-
san működik. Az okozott kellemetlenségért az itt
lakók és az erre közlekedők türelmét és megér-
tését kéri a Pannon-Víz Zrt.

Teljes útlezárás 
a Külsô Baross úton

A városüzemeltetési tapasztalatok és az
erőforrások megosztása is cél az Arrabona
EGTC területén lévő települések zöldebbé
tételére irányuló, intézményi együttműkö-
dés (BuilCoGreen) keretében.

A határon átnyúló projekt a társuláshoz tartozó tele-
pülések, önkormányzataik és településüzemeltetési
szolgáltatóik magasabb fokú együttműködését céloz-
za meg. „Városunk, régiónk és a felvidéki magyarlakta
települések között egyre szorosabb a kapcsolat,
amely ma már közös pályázatokban is megmutatko-
zik” – fogalmazott dr. Fekete Dávid, a projektindítás
alkalmával. Hozzátette, a program keretében a tele-
pülések megoszthatják egymással jó gyakorlataikat,
amely az ott élők mindennapjait teheti jobbá.

Dr. Herke Zoltán projektmenedzser elmondta,
olyan műhelymunkákat valósítanak meg, ahol az
említett jó gyakorlatokat mutatják be a tagtelepü-

Határon átnyúló városüzemeltetés
lések, például a zöldhulladék feldolgozása, a teme-
tők gondozása, a zöld területek kezelése, vagy a vi-
rágosítás terén. A szakmai tapasztalatokat a létre-
hozandó online kommunikációs platformon is
megosztják a projektben résztvevőkkel, ahol példá-
ul közös gépbérleti katalógust is működtetnek
majd, így az erőforrások, különböző eszközök meg-
osztásával is segíthetik egymást a települések. A
nyitóeseményen dr. Fekete Dávid alpolgármester
és Sárkány Péter, az Arrabona EGTC igazgatója írt
alá együttműködési megállapodást, amihez a helyi
városüzemeltetési cég, a Győr-Szol Zrt. is csatla-
kozik, hiszen jó gyakorlataival jelentős segítséget
nyújthat a projektben.

A program célcsoportja az Arrabona EGTC 31
tagtelepülése és lakosaik, futamideje 20 hónap, tel-
jes költségvetése pedig 273.373 euró. A BUILCO -
GREEN projekt az INTERREG V-A Szlovákia–Ma-
gyarország Együttműködési Programban valósul meg.
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szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Amikor a karácsonyi forgatag-
ban forralt bort iszogatva egy
kis melegségre, fényre vá-
gyunk, érdemes betérni az Es-
terházy-palotába, ahol Radosza
Attila győri képzőművész alko-
tásai vidíthatják fel a téli estéin-
ket.

Radosza Attila győri képzőművész,
művésztanár önálló kiállítása múlt
csütörtökön nyílt meg az Esterházy-
palotában, rendhagyó módon az alko-
tó gitárjátékával. A Gesztus és fény cí-
mű tárlatra a művész 11 év alkotásai-
ból válogatott, a termekben akár szí-
nek, akár technikák szerint is kalan-
dozhatnak a látogatók. A gesztus az
alkotó személyiségét tükrözi, mint egy
ujjlenyomat, amelyet csak ő készíthe-
tett, a fény pedig a fény-árnyék játé-
kosságára utal, amely az átlátszó felü-
leteken tárul elénk. A gesztus és a
fény dominál az anyagokon, a kiállított
alkotásokon, mindegyik más és más,
mégis egységes tárlatot létrehozva.

Radosza Attila folyamatosan kísér-
letezik, míg 2012-ben legutóbbi önálló

Gesztus és fény eddig nem használt technikával

tárlatán a polikarbonátra festett képeit
mutatta be, azóta a plexivel dolgozik:
hogyan lehet egy teljesen átlátszó felü-
letre festeni úgy, hogy az tükrözze azt
az érzést, amit szeretne átadni. Sikerült
neki. Olyan technikát talált ki, amelyet
rajta kívül senki nem használ. Elárulta,
a plexi hátuljára fest, így válik igazán jól

láthatóan egységessé az alkotás. Ame-
lyek, mint mondja, már nem is igazán
festmények, hanem szinte grafikák, de
hasonlítanak a szitanyomatokra is. A
védjegyévé vált kékek után ezúttal élén-
kebb színeket is használt, mert a plexi
azt is elviseli szerinte. A kiállított képek-
nek pedig azért nincs címük, hogy ne

befolyásolják a nézőket. Mindenki azt
lássa a művekben, amit látni akar, és
ne azt, amit az alkotó próbál sugallni –
vallja Radosza Attila.

A tárlatot Tolnay Imre képzőmű-
vész, művészeti író ajánlotta a látoga-
tók figyelmébe. Elmondta, Radosza
Attila évtizedek óta készíti a legkülön-
bözőbb méretekben többrétegű, erő-
teljes festőiségű, expresszív vászon-
képeit, amelyeken a 2010-es évek
elejéig dominált a kék szín. Aztán a
kékből először a szürke és fekete ár-
nyalatai felé fordult, majd az utóbbi
években a föld, a magma anyagai fe-
lé, a barnák, a vörösek, a narancsos
árnyalatok irányába. De a fekete, bar-
na, szürke árnyalatok a klasszikus
rembrandti–velázquezi atmoszféra
meghatározó pillérei maradtak fest-
ményeinek.

Képei emlékeztetnek a konkrét ter-
mészeti formákra és jelenségekre, lí-
rai alkatát ismerve azonban inkább a
festő gesztus anatómiájával, a festé-
szet biológiájával, a belső törvénysze-
rűségek evolúciójába avat be minket
– emelte ki Tolnay Imre.

A kiállítás 2018. január 14-ig láto-
gatható, hétfő kivételével naponta 10–
18 óra között.

Az alkotó gitározásával 
nyílt meg a kiállítás

Huszonkét éve támogatja a Győri Balett társulatát a művészetpártoló győri
Solymosi házaspár. Dr. Solymosi Péter és felesége, dr. Kiss Ilona, a Carmen cí-
mű balettelőadás hatására, Carmen étteremnek nevezte el a családi vállalko-
zásuk vendéglátóhelyét, és létrehozták a Carmen-díjat, amelyet minden évben
az arra legméltóbb győri táncosnak ítél oda a Győri Balett társulata. A pénzju-
talom mellé Eöry Emil Táncosnő című szobrának kis másolatát kapják a díja-
zottak. Az idei Carmen-díjat múlt szombaton A skarlátbetű című előadás után
adták át, az elismerést Matuza Adrienn magántáncos vehette át. 

Átadták a Carmen-díjat
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Nem győzzük kapkodni a fejün-
ket, egyik ámulatból a másikba
esünk, visszacsöppenünk gyer-
mekkorunk meghitt karácso-
nyaiba, amikor a Győri Egyház-
megyei Kincstárban berende-
zett karácsony és betlehem-ki-
állítást megnézzük.

Már a helyszín is arra késztet, fogjuk
vissza sietős lépteinket, engedjük át
magunkat a hely szellemének és az
advent, a karácsony hangulatának. A
vitrinekben az elmúlt másfél évszázad
karácsonyi tárgyai közül láthatunk né-
hányat, például sütikiszúrókat, gyer-
tyacsipeszeket, valamint megnézhet-
jük az első műfácskákat is.

Rácsodálkozhatunk a polgári, vala-
mint a szocialista időkben használt
díszekre: minden létező színű és for-
májú, a klasszikustól a modernig, sok-
féle stílusút kiállítottak. Szülők, nagy-
szülők itt megmutathatják a gyereke-
iknek, unokáiknak, milyen karácsony-
fadíszek, kiegészítők léteztek az ő
gyermekkorukban.

Karácsony a Káptalandombon
A megnyitón dr. Cseh Sándor, a

Győr Egyházmegyei Vagyonkezelő Köz-
pont igazgatója elmondta, a tárlat egy
részét a szentendrei Hubay Ház hozta el
Győrbe. A Szent László Látogatóköz-
pont által szervezett Karácsony Kiállítás
az ünnepre való hangolódást szeretné
segíteni a családok körében.

Hubay Éva, a kiállítás kurátora, a
Hubay Ház megálmodója elmesélte,
gyermekkorában olyan csodás kará-
csonyai voltak, hogy felnőttként is
mindig azokra a titokzatos ünnepekre
vágyott. Szorgalmasan gyűjtögette a
karácsonyi díszeket, tanulmányozta
az elmúlt korok ünnepeit, mígnem le-
hetősége nyílt arra, hogy Szentendrén
családjával megnyissa a saját kará-
csonyi házát, amely egész évben várja
a látogatókat. Ez az a ház, ahol a kará-
csony megállt egy pillanatra, öröm és
boldogság lengi be az épületet az év
365 napán. Ebből a hangulatból kap-
hatunk egy metszetet Győrben, meg
azokból a tárgyakból láthatunk néhá-
nyat, amelyek 1840-től napjainkig jel-
lemzik a karácsonyi díszeket.

A Győri Egyházmegyei Kincstár idén
harmadik alkalommal hirdetett betle-
hem-készítő versenyt. Az eredményhir-

detésre a Karácsony Kiállítás megnyitó-
ján került sor. Összesen 69 betlehem ér-
kezett a felhívásra, mindet láthatjuk az
egyik kiállítótérben. Számos, a gyerekek

által ismert és használt anyagot és tech-
nikát felvonultattak. Láthatunk kenyér-
ből, Legóból, mézeskalácsból, kekszből,
szotyiból, vagy éppen befőttesüvegből
készített betlehemet is.

A látogatók szavazatai alapján dől
el, hogy ki lesz a közönségdíj gazdája,

december 15-ig lehet szavazni! Vala-
mint a kiállításhoz kapcsolódva, szom-
batonként kézműves foglalkozásokat
tartanak a Kincstárban.

A tárlat 2018. január 7-ig tekinthető
meg, hétfőtől csütörtökig 10 és 18 óra
között, pénteken és szombaton 10 órá-
tól 20 óráig, vasárnap 10 órától 18 órá-
ig. A kiállítás zárva tart december 24-
én, 25-én és 26-án, valamint decem-
ber 31-én és 2018. január 1-jén.

A győri székesegyház belső felújítása májusban kezdődött, az első ütemben töb-
bek között kicserélték a bazilika teljes padlózatát. A templom kapui december 3-
án, advent első vasárnapján nyílnak meg újra a hívek előtt, amikor Veres András
megyés püspök a 10 órakor kezdődő szentmisén megáldja a megújuló Nagybol-
dogasszony-székesegyházat. Az ünnepen énekel a Palestrina-kórus, orgonán ját-
szik Cziglényi László. Az adventi időszakban a szentmisék hétfőtől szombatig 6
és 18 órakor kezdődnek, vasárnap változatlanul 8.30-tól, 10 órától, 12 órától és
18 órától mutatnak be szentmisét a megújult székesegyházban. Az épület felújí-
tásának második ütemében a falfestmények restaurálására kerül sor.

A Győri Rotary Asztaltársaság ételosz-
tást szervez hajléktalanok, rászorulók
számára december 4-én 17 órától, a
Győri Nemzeti Színház előtti téren. A
babgulyást az adakozó társaság készí-
ti, a teátrum művészei pedig műso-
rukkal teszik meghittebbé a vacsorát.

A Győri Rotary Asztaltársaság 24 év-
vel ezelőtt alakult újjá az első klubként
városunkban. Egy évvel ezelőtt pedig fi-
atalok keresték meg az egyik rotaristát,
hogy segítsen nekik egy kreatív, cselek-
vőkész klubot alapítani. Az Asztaltársa-
ság – így hívják a Rotaryban az alakuló-
félben lévő klubot – már több jótékony-
sági akciót is szervezett. Múlt év végén
karácsonyi műsorral és ajándékkal lep-
ték meg a Bárczi Gusztáv Gyógypeda-

Nyílik a székesegyház

Száz hajléktalant várnak vacsorára
gógiai Intézmény és Gyermekotthon di-
ákjait, márciusban egy baleseti szimu-
láció keretében mutatták be, mit kell
tenni, ha balesetet szenved egy utasok-
kal teli autóbusz, nyáron pedig a Győr-
kőcfesztiválon kínálták szörppel a gyer-
mekeket. Az így összegyűlt adomány
egy részét a Győri Lurkó Alapítvány kap-
ta.  A mostani akciójukkal arra szeretnék
felhívni a figyelmet, hogy a hajléktalan
embertársaink is a társadalmunk tagjai,
kötelességünk segíteni rajtuk.

A vacsora költségeit a Rotary Asz-
taltársaság tagjai, valamint barátaik
adták össze. Az akció szervezői arra
kérik a győrieket, hogy aki teheti, vi-
gyen magával tartós élelmiszert az
ételosztás ideje alatt.
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
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DIE MÄNNERGESANGSGRUPPE „RO-
RATE CAELI” zitiert uns bei ihrem Konzert
die Worte der Heiligen Mutter – dies im Sin-
gen einer dreihundert Jahre vergessenen
Handschrift, welche bis zu ihrer Entdeckung
vor Kurzem in der Krakkauer Wawwl-Kathed-
rale vor sich hinschlummerte. Der für die
wahre innerliche Weihnachtsstimmung im
Jahre 2005 gegründete Stadtchor garantiert
auch eine besonders poliphone Gesangs-
technik. Das Konzert beginnt am 15. Dezem-
ber um 19 Uhr in der Kossuth-utcaer katho-
lischen Kirche.

NÄCHSTES WOCHENENDE fin-
det in unserer Stadt das Internationale
Győrer Boogie Woogie Festival statt.
Am 9. Dezember gibt es eine grossan-
gelegte Konzertshow in der Audi Are-
na, diese mit dem Stargast Mungo
Jerry. Für die Produktion erscheinen
12 Auftretende aus 7 Ländern. 

RUPPERT ISTVÁNS ADVENTS -
ORGELKONZERT beginnt am 3. De -
zember um 17 Uhr in der Heiligen -
 geistkirche in Győr. Auf dem Programm
stehen die Werke des beliebtesten Or-
ganisten aus dem 19. Jahrhundert, die
des Franzosen Alexandre Guilmant.

ADVENTSKONZERT DES KAMMERENSEMB-
LES des Győrer Philharmonieorchesters am 2. Dezem-
ber um 19 Uhr im Prachtsaal des Pannonhalmer Bene-
diktinergymnasiums (Vár 1.). Auf dem Programm ste-
hen: A.Corelli: „weihnachtliches” Concerto Grosso in G-
Moll,  S. Mercadante: Flötenkonzert in E-Moll, A. Vivaldi:
Die Vier Jahreszeiten – Winter, W.A. Mozart: Divertimen-
to in D-Dur, G. Puccini: Cristantemi.

ADVENTLICHES KERZENANZÜN-
DEN UND EISZAUBERSHOW. Am 3.
Dezember um 17 Uhr wird am Riesen -
adventskranz auf dem Széchenyi-Platz
die erste Kerze angezündet. Ab 18 Uhr
findet auf der Eisbahn auf dem Dunaka-
pu-Platz die Aufführung „Eiszauber”
statt.

AM 3. DEZEMBER findet von 10-16 Uhr im Rómer-Haus (Teleki u. 21.) die 1. Design-Messe statt,
wo es von zahlreichen innovativen Designern Kleidung, Taschen, Schmuck und andere Accessoires
zu kaufen gibt.
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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!

AZ ÉNEM BOOGIS OLDALA
címmel nyílik meg Kajtár Csaba
önálló fotókiállítása a Kisfaludy
Károly Könyvtárban (Baross Gá-
bor u. 4.) december 8-án 17 óra-
kor. A kiállítás képei a Győri Nem-
zetközi Boogie-Woogie Fesztivá-
lok legjobb, legviccesebb és leg-
érdekesebb pillanataiba enged-
nek betekintést. A kiállítást Orosz
Sándor, a Győr+ Rádió műsorve-
zetője nyitja meg.

DECEMBER 6-
ÁN 18 ÓRAKOR
érkezik a Mikulás a
Pinnyédi Művelődé-
si Házba (Napfény
u. 1.). Az együtt töl-
tött estét a Budai
Bábszínház „Kalap
kaland" című elő-
adása színesíti. 

DECEMBER 3-ÁN 17 ÓRAKOR
gyújtják meg az első gyertyát az óri-
ás adventi koszorún a Széchenyi té-
ren, fellép a Vadvirágok Színjátszó-
kör és a Váci-iskola énekkara. 18
órától a Dunakapu téri korcsolyapá-
lyán Adventi jégvarázslat címmel a
Győri Nemak-Dana ETO HC Műkor-
csolya Szakosztálya előadását lát-
hatják az érdeklődők. 

Az „Egymillió csillag a szegényekért” akció országos megnyitójára
kerül sor a Széchenyi téren december 3-án 18.10-től. Az eseményt dr. Ve-
res András győri megyés püspök, valamint Écsy Gábor, a Katolikus Kari-
tász országos igazgatója nyitja meg. Az ünnepi műsor végeztével lehető-
ség nyílik adományozásra, melyet egy-egy adventi mécsessel és 2018-as
Karitász-naptárral köszönnek meg a szervezők.

RUPPERT ISTVÁN ÁDVENTI
ORGONAHANGVERSENYE
december 3-án 17 órakor lesz a
győri Szentlélek templomban. A
műsorban a 19. század legnép-
szerűbb orgonaművészének, a
francia Alexandre Guilmantnak
művei szerepelnek.

„7.134 MÉTER MAGASAN A
PAMÍR-HEGYSÉGBEN – Az
ötödik magyar nőként a Lenin-
csúcson” címmel Molnár Zsu-
zsanna élménybeszámoló elő-
adását hallgathatják meg az ér-
deklődők december 7-én 17
órakor a Dr. Kovács Pál Könyv-
tár és Közösségi Tér Központi
Könyvtár klubhelyiségében
(Herman Ottó u. 22.) az Úton –
határtalanul! sorozat keretében.

MESTERSÉGÜK MŰVÉSZEI
címmel jelent meg a Jeles pedagó-
gusok Győr-Moson-Sopron me-
gyében című sorozat legújabb kö-
tete, melynek bemutatója decem-
ber 5-én 16 órakor kezdődik, a TIT
Székházban (Munkácsy M. u. 6).

TEMESVÁR ÉS A BÁNSÁG címmel Pintye Tamás tanár, a Győri Erdélyi Kör vezetője tart előadást december 4-
én 17 órakor, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pannon Egyesülete Székházában (Munkácsy u. 6.).

A REFORMÁCIÓ – LUTHER
ÉS KÁLVIN, a reformáció ma-
gyar irodalma címmel dr. Boros Ist-
ván filozófiatörténész tart előadást
december 7-én 17 órakor, a TIT
Székházban (Munkácsy út 6.).

A FENYŐLEGENDA című me-
sét nézhetik meg a gyerekek Ip-
csicsné Gönye Anikó papírszín-
házában december 8-án 17 óra-
kor, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és
Közösségi Tér Központi Könyv-
tárának klubhelyiségében (Her-
man Ottó u. 22.). A foglalkozás
során a meséhez kapcsolódóan
együtt mondókázhatnak, játsz-
hatnak a gyerekek.

A PANNONHALMI
FŐAPÁTSÁG de cem -
ber 2-án 17.30-tól vár-
ja az ünnepelni vágyó-
kat, hogy közösen
gyújtsák meg az idei
advent első gyertyáját.
Az ünnepen a Szent
Benedek Iskola Pan-
nonhalmi Tagintézmé-
nyének diákjai műsor-
ral kedveskednek a
vendégeknek.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló  
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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!”

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
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(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat a Győr+ Televízión!
A Zooo+ magazint a you tube-on is megtalálja.)

SZERKESZTI: NAGY FERENC 

szerző és fotó: nagy ferenc

A hosszú szőrű cicák szelídek,
gyengédek és barátságosak,
megjelenésük méltóságteljes,
tartásuk nem igényel rendkí-
vüli hozzáértést. Intelligens
és szociálisan is nagyon ér-
zékeny állatok. A fenséges
megjelenésének ára a napi
rendszeres szőrápolás,
amiben speciális, lekerekí-
tett végű kefék és fésűk segí-
tik a gazdákat. Az elhanyagolt,
fésületlen macskaszőr filcese-
dik, ami nemcsak a macska meg-
jelenésének árt, de az állat finom és
érzékeny bőrét is irritálja. A menthetet-
lenül összecsomósodott szőrt le lehet vág-
ni (olykor a helytelen gondozás miatt a
macska teljes testén rövidre kell vágni
a szőrt). Nem árt tudni, hogy né-
mely színváltozat esetében előfor-
dulhat az is, hogy a nyírás he-
lyén más árnyalatú szőr nő a
régi helyébe, vagyis a macs-
ka színt vált. A többi típussal
ellentétben, képtelenek
megbirkózni pazar bundá-
juk önálló gondozásával.
Természetesen a többi
macskához hasonlóan, sza-
badidejét legtöbbször tisz-
tálkodással tölti, de nem ké-
pes csupán a nyelvével kifé-
sülni hosszú szőréből a fránya
gubancokat. És ha sikerülne is,
cserébe kilószámra nyelné a
hosszú szőrt. Ez pedig a belek el-
salakosodásához, végül bélelzáró-
dáshoz vezethet! Vagyis a cica szőrének
nem csupán esztétikai, de egészségügyi
okokból is rendszeres gondozásra van szüksé-
ge. A kiscicákat ajánlott egy-két hetes koruktól fog-
va fésűhöz szoktatni. Nagy türelemmel, kedvesen
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végezzük ezt a kezdetben kényelmetlen műveletet,
így a cica is nagyobb eséllyel tolerálja. Sőt, később

nem csak hozzászokik, de meg is
szereti! Ha a cica szőrének fé-

sülése közben gubancba
szaladunk, ne kezdjük

el azonnal a tövétől
fogva tépni. Elő-

ször próbáljuk az
ujjainkkal szétvá-
lasztani, majd
egy ritka fogú fé-
sűvel a szőrcso-
mó végétől kezd-

ve bontogassuk
óvatosan. Minél rit-

kábban fürdessük,
akkor is csak speciális

kímélő samponnal. Fülei
és szemei is rendszeres gon-
doskodást igényelnek. Ha a

macska fülei egészségesek, ele-
gendő egyszer egy héten enyhén be-

nedvesített szivaccsal óvatosan ki-
törölgetni a fülkagyló látható ré-

szét. Ami a táplálkozást illeti, tö-
rekedjünk a változatos, kie-
gyensúlyozott, minőségi ét-
rend kialakítására. Gondos-
kodjunk számára elegendő
macskafűről, máshogyan
ugyanis nem tud megszaba-
dulni a mosakodás következté-
ben gyomrában felgyülemlett

szőrcsomóktól. A macskafű
emellett megfelelő vitamin- és

folsavforrást is biztosít a macs-
kák számára. Tehát egy kifogásta-

lan megjelenésű cicáért a gazdájá-
nak is meg kell dolgoznia! A titok a

macska szőrének lelkiismeretes ápolásá-
ban, és a kellő gonddal összeállított étrend-

ben rejlik. De ne feledkezzünk meg a macska fi-
zikumáról sem!

A hosszú szôrû cicák gondozása
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szerző  és fotó: nagy ferenc

A természet megörökítése minden kezdő és haladó
fotós kedves időtöltése. Előző részünkben (szep-
tember 22.) a madarak fotózásának részleteiben
merülhettünk el. Azt tapasztaltuk, hogy a madárfo-
tózás komoly felkészültséget és meglehetősen drá-
ga felszerelést igényel. A természetfotózás különbö-
ző válfajai, különféle eszközök meglétét tételezik fel.
Ezek lehetnek olcsóbb és természetesen akár drá-
ga holmik is. Mindazonáltal az igazán minő-
ségi fotók általában magasabb árkate-
góriájú berendezésekkel érhetők el.
Digitális világunkban az utómun-
ka is jelentős felkészültséget
igényel. Téves az az elképze-
lés, hogy egy kis felbontású
géppel nem érdemes útnak
indulni. Ezt csak a most ki-
alakult, technológiahajhász
világ próbálja nekünk bead-
ni, de ne higgyük el! Igenis
egy egyszerű, kis tudású
géppel is be lehet menni a ter-
mészetbe és értékelhető, nem
ritkán kifejezetten remek termé-
szetfotók születhetnek hozzáértő, el-
hivatott kezek alatt. A fotókat az ember
készíti, a gép csak eszköz. Elődeink a
mostani gépek tudásánál jóval gyengébb
masinákkal járták a természetet és ké-
szítettek remek fotókat. Tehát aki nem
tud komoly felbontással és optikával
bíró gépet szerezni, netán várja azt
a pillanatot, hogy megszerezze
áhított gépét, és csak azután veti
bele magát a természetbe, az is
induljon útnak a meglévő felsze-
relésével. Gépünket töltsük fel
jól, és vigyünk feltöltött pótakku-
mulátorokat is, szükség lesz rá-
juk (pláne télen, amikor körülbe-
lül feleannyi idő alatt lemerül-
nek). A nyári időszakban felké-
szülhetünk jó sok fényre, ergo a
képzaj csökkentése végett a leg -
alacsonyabb ISO-beállítást válasz-
szuk. Hangsúlyozom, ez a beállítás
vadállatok fotózásához nem javasolt!
A WB-t használhatjuk automata mód-
ban, de nyugodtan kiválaszthatjuk a
NAPFÉNY fehéregyensúlyt is. Borús idő-
ben nyilván kevesebb a fény és a FELHŐS
fehéregyensúlyt érdemes használni, de ilyen-
kor ne reménykedjük túl érdekes felvétel elkészí-
tésében, mert érdekes fények nincsenek, minden
szürke, sötét. Ha tehetjük, fotózzunk időautomatika
(Av, A) vagy manuális (M) módban, hiszen a termé-
szetfotózásnál a záridőnél jóval fontosabb a helyes
rekeszérték kiválasztása. Amennyiben elég a fény,
gépünk úgyis helyes záridőt rendel majd a kiválasz-
tott rekeszértékhez. Tájfotóknál nyugodtan rekeszel-
jük le az objektívet, mivel nagyobb mélységélesség-
re lesz szükségünk. Ehhez persze több fény kell, így

ZOOO+ DECEMBER

(Amennyiben Ön a növények vagy az állatvilág szerelmese, keresse havi műsorunkat 

Természetfotózás: mer

2.

3.

1.



1. Tipikus tájfotó folyómederrel.
20 mm-es, nagy látószögű

objektívvel, állványról.
2. Virágfotózás nyitott blendével, 

kis fókusztávolsággal.
3. Erdei út 70 mm-es objektívvel készült. 

Kevésbé húzza szét a képszéleket.
4. Közeli madárfotó nyitott blendével,

135 mm-es objektívvel.
5. 8 mm-es ékszerbéka fotózása makroobjektívvel, 

13-as rekesszel.
6. Kaméleon. 35 mm-es makroobjektív, 6,3 rekesszel.

7. Lila akác 50 mm-es, 1,8-as fényerejű 
objektív, nyitott blendével.
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ha szükséges, emeljük az érzékenységet a még
használható szintig (kompaktoknál ezt ISO200-nál,
DLSR-nél ISO800/ISO1600-nál érjük el). A fénymé-
rés és a fókuszállás többnyire mindegy, kezdők nyu-
godtan használják a mátrix fénymérést, haladók pe-
dig manuális módban exponáljanak. Tájképeknél a
fókuszálást végezhetjük manuálisan: egyszerűen te-

kerjük el a fókuszt a végtelenig. Makrofotózás-
nál a helyes mélységélesség beállítása és

a pontos élesség a legfontosabb. Mi-
vel a makroobjektívek általában na-

gyon kis mélységélességűek,
ezért fontos az objektív lereke-

szelése, hogy témánknak ne
csak egy pár milliméteres
része legyen éles. Ezért
ajánlott f8-as vagy na-
gyobb rekeszérték beállítá-
sa, de ez téma- és objektív-
függő. A megfelelő fényerő

is fontos, így ha tehetjük, ál-
lítsuk kicsit magasabbra az

érzékenységet, lerövidítve ezzel
gépünk expozíciós idejét. A vad-

fotózás, madárfotózás már komo-
lyabb technikát és még komolyabb el-

hivatottságot, türelmet igényel. Az ilyen té-
mákhoz minimum 300 mm-es teleobjektív

ajánlott, de minél nagyobb a gyújtótávolsá-
gunk, annál jobb helyzetben vagyunk. Az

érzékenységet ilyenkor minimum
ISO200-as értéken, de inkább felette

érdemes használni, mert a vadálla-
tok gyorsan mozognak, és fotóink

könnyen bemozdulhatnak (per-
sze az esetek nagy részében ez
nem is akkora probléma). Az
állvány kötelező kellék egy
ilyen fényképezésnél, ami mi-
nél stabilabb, masszívabb, an-
nál jobb. Mindenkinek jó idő-
töltést és sok sikert kívánunk
az élő környezet fotózásához!

a Győr+ Televízión! A Zooo+ magazint a Facebookon és a you tube-on is megtalálja.)

Ne feledjék, ZOOO+ a mi műsorunk! Ha ön az állatvilág, a növények, a természet szerelmese,
várjon minket havonta megjelenő magazin műsorunkkal, itt és a Győr+ Televízióban is!

Kérem, kövessen minket a youtube-on,  illetve a Győr+ Televízió honlapján!
Jó szórakozást!

rjük megpróbálni kis tudású géppel is!

4.

5.

6.

7.
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szerző és fotó: xantus-állatkert

A fogvacogtató tél beköszöntével
sem kell mellőzni az egzotikus szóra-
kozást, a trópusi éghajlatú Füles

Bástyában ugyanis folytatódik az ok-
tóberben útjára indult családi napok
sorozata. Kollégáink december 2-
án, szombaton várják az érdeklődő
kicsiket és nagyokat, akik kipróbál-

KÖZLEMÉNY

Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési
Főosztály a www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezésiterv-módosí-
tások és partnerségi egyeztetés címszó alatt folyamatosan tölti fel a tele-
pülésrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a tisztelt érdeklődőket,
hogy a honlapot folyamatosan kísérjék figyelemmel!

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

SZTM 2016-037 Győr-Pinnyéd Új sor, 9987/2 hrsz., 9853/10 hrsz.
Napfény utca által határolt tömb szabályozása

SZTM 2017-040 Győr-Szabadhegy, Szabadi út 00601 sz. és 00603 sz.
tömbök szabályozási és GYÉSZ-előírások módosítása

SZTM 2017-073 Győr-Bácsa, Üstökös FC-telephely, szabályozási terv

TSZTM, SZTM 2017-078 Győr-Révfalu, 01131 sz. övezet Lke-ből Lk-s
területbe sorolása

véleményezési tervanyagát

A lakossági fórum időpontja: 2017. december 11. (hétfő) 9 óra
A lakossági fórum helyszíne: GYMJV Polgármesteri Hivatala, Díszterem

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

A módosítási anyagok megtekinthetŐk: 2017. december 1-tŐl december 19-ig a város interne-
tes oldalán a www.gyor.hu\innováció\rendezési terv\partnerségi egyeztetés címszó alatt.

A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐek, a kitöltött és aláírt adatlapnak
az alábbi címek valamelyikére történŐ eljuttatásával: Postacím: GyŐr Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatala, 9021 GyŐr, Városház tér 1. E-mail cím: partnerseg@gyor-ph.hu

Állati jó családi délután
a Füles Bástyában

hatják, milyen is lehet gondozónak
lenni. A vállalkozó kedvűek elkészít-
hetik a kis dzsungellakók kedvenc
csemegéjét, amit látványetetés ke-
retén belül szervírozhatnak nekik, és
természetesen az állatsimogatás
sem maradhat ki a lajstromból. Állat-
kerti „vendégek” is hivatalosak ezen
a napon a Bástyába, akik bemutató-
val kedveskednek a látogatóknak,
továbbá a különleges hangulatot fű-
szerezni fogja a Mikulás-várás kéz-
műves foglalkozása is.

Programtervezet:
• 14–15 óráig ételek elkészítése
• 15–16 óráig látványetetés
• 16–18 óráig változatos programok
– Állatbemutató állatkertből

érkező állatokkal
– Állatsimogatás
– Kézműves foglalkozás
– TapiZoo-láda kincsei
– Állatos „Ki Mit Tud”-totó 

Sok szeretettel várjuk látogatóin-
kat, a nap jelmondata pedig: „Legyél
Te is Gondozoo!”
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Szerző: KISTÉ

24 / + / 2017. december 1.

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

Török gyerek megvágta, ma-
gyar gyerek gyógyítja – áll a ré-
gi gyerekdalban. A mai valóság
azonban ettől homlokegyenest
más. A törökök ugyanis nagyon
kedvelik a magyarokat. Megvá-
gásról tehát szó sem lehet. Azaz
talán mégis. De csakis a bazár-
ban. És csak akkor, ha nem va-
gyunk jó alkudozók.

Törökország Európához közel eső, dél-
nyugati partvidékét jellemzően csak
úgy emlegetik: a török riviéra. Vagy
úgy: a türkiz part. Mindkettő sokat-
mondó elnevezés. És még csak nem
is túlzó. Çeşme és Alanya között
ugyanis egy sor kiváló minőségű, las-
san mélyülő homokos és kavicsos
strand, valamint tagolt, varázsos szép-
ségű tengerpart várja az utazót.

Szintén adott a tökéletes nyaralás-
hoz a délies vendégszeretet, a törökök

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

info@timetravelutazas.hu •  MKEH: U-001741

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

Foglalja le idén 2018-as nyaralását!

Corfu Pelagos 3*+:
528 €/fô félpanziós ellátással

Angela Beach 3*:
573 €/fô all inclusive ellátással

Marilena Sea View Hotel 3*+
492 €/fô félpanziós ellátással

www.timetravelutazas.hu

KORFU: 
2018. június 16—23. 8 nap/7 éjszaka

TÖRÖK RIVIÉRA:
2018. június 18—25. 8 nap/7 éjszaka

Sea Planet Resort & Spa 5*:
656 €/fô all inclusive ellátással

SunConnect Sea World Resort 5*:
640  €/fô all inclusive ellátással

Alba Resort 4*+:
696 €/fô all inclusive ellátással

ugyanis alapvetően nagyon közvetlenek
és barátságosak. Anélkül, hogy ez tola-
kodónak tűnne. Ráadásul különösen
kedvelnek minket, magyarokat, hiszen
szentül hiszik, hogy testvérnépek va-
gyunk. És hogy közös ősünk volt Attila,
a hun fejedelem. (Mely ponton persze le
lehetne állni vitázni, és előhozakodni a
finnekkel meg az ugorokkal, de – valljuk
meg őszintén – érdemes? Inkább csak
mosolyogjunk, bólogassunk, és örül-
jünk annak, hogy ilyen szívesen látott
vendégek vagyunk errefelé.)

A türkiz part szállodái zömükben vi-
szonylag újak, mutatósak, és egy egész
sor kényelmi szolgáltatást nyújtanak.
Persze az is igaz, hogy az itteni települé-
sek nagyobbik fele komolyabb történel-
mi múlt nélküli üdülőfalu. Ami állhatna
akár a görög Olympic Beach-en vagy a
spanyol Costa del Solón is. Azazhogy
mégsem egészen. A müezzin imára hí-
vó éneke ugyanis viszonylag ritkán hall-

ható európai üdülőhelyen. Ahogy a min-
denhol működő, jellegzetes bazársor is
tipikusan török specialitás.

Apollótól Szent Miklósig
A riviéra egyik üdülőhelye, Side

büszkélkedhet a környék legkomo-
lyabb ókori romvárosával, melyet még
a görögök alapítottak a Krisztus előtti
7. század körül. Később aztán járt itt
Nagy Sándor, de állt a város az egyip-
tomi ptolemaioszok irányítása alatt is.
A ma látható romok közül az Apolló-
templom korinthoszi oszlopsora, illet-
ve az amfiteátrum a leglátványosabb,
de jó állapotban maradt fenn az egy-
kori település több más épülete is.

Maradva a történelmi hírességek-
nél: szintén a türkiz part vidékén, a
mai Demre közelében született, majd
Mira város püspökeként halt mártírha-
lált az a Szent Miklós, akiről a Mikulás
alakját formálta meg a nyugati népha-
gyomány, és aki az ortodox egyház
egyik legnépszerűbb szentje. Noha a
püspök földi maradványainak jó ré-
szét nem itt, hanem az olaszországi

Bariban és Velencében őrzik, a szent
szülőhelye mindenképp megér egy lá-
togatást.

Végül szólnunk kell a természeti
látnivalókról is, melyek közül két dol-
got tudnánk nagy hirtelen kiemelni.
Az egyik Pamukkale, ahol az eger-
szalókihoz hasonló, de talán még an-
nál is látványosabb, az UNSECO világ -
örökségi listájára is felvett mészkő-
medencékben gyönyörködhetünk.
Vagy akár fürödhetünk. A másik pe-
dig a lenyűgöző szépségű, és helyen-
ként a romantikus kalandfilmek
édenkert-jeleneteit idéző szurdok-
völgy, a Zöld Kanyon.
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9024 GYÔR, 
WESSELÉNYI U. 6.

(Leier City Center)
• Információ 

és idôpontfoglalás:
+36-96/769-196, +36-70/430-4082

• www.rofe.hu

• Teljeskörű biorezonanciás
állapotfelmérés Magnet Space-szel,
homeopátiás orvosi tanácsadással

• BEMER mágnes-és fényterápia
bőrelváltozások, érszűkület,
sportsérülések kiegészítő kezelésére

• Fülakupunktúra felső légúti 
és nőgyógyászati problémákra

• Hatékony testsúlycsökkentés
• Dietetika, számos speciális étrend 

összeállítása 
• Talpreflexológia a hormon- 

és emésztőrendszer kiegyensúlyozására
• Gyógytorna, manuál- és mozgásterápia
• Regeneráló gyógymasszázs 
• Kiegyensúlyozó Access Bars - kezelés
• Egzotikus, relaxáló tibeti hangtálterápia
• Tartós, prémium bőrfiatalító

arckezelések

Karácsonyi 
AJÁNDÉKKÁRTYÁK 
ÓRIÁSI kedvezménnyel!
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A győri pénzügyi tanácsadó iroda és az
MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Köz-
pontja a pénzügyi szolgáltatásokkal kap-
csolatos kérdésekben, illetve a panaszok
kezelésében nyújt támogatást ügyfelei-
nek. A Pénzügyi Békéltető Testület ingye-
nes eljárása az anyagi, elszámolási jogvi-
tákban hoz döntést a fogyasztók és a
pénzügyi intézmények közt.

A Győri Pénzügyi Fogyasztóvédel-
mi Tanácsadó Iroda független, hozzá-
értő, tanácsadó szolgáltatásként
pénzügyi kérdések, panaszok esetén
díjmentesen áll bárki rendelkezésére
a Szent István út 10/A. (ITC-székház)
alatt. Az iroda a Magyar Nemzeti Bank
(MNB) támogatásával működik, egy
jegybanki pályázat révén. A tanács -
adók sokéves tapasztalattal, jogi, köz-
gazdasági végzettséggel rendelkező,
elhivatott szakemberek. 

Az iroda az elmúlt években több
ezer üggyel foglalkozott, havonta átla-
gosan száznál is többen keresik fel. Itt
lehetőség van olyan szakembert is
megkérdezni egy-egy pénzügyi szer-
ződés megkötése előtt, aki nem érté-
kesítő. A tanácsadók az esetleges
kockázatokra is felhívják a figyelmet,
segíteni tudnak a problémák megelő-
zésében, szakszerű panaszlevelet,
méltányossági kérelmet készítenek,
és szükség esetén elkészítik a fo-
gyasztóvédelmi beadványt vagy a
Pénzügyi Békéltető Testület eljárásá-
nak megindításához szükséges kérel-
met az ügyfelek részére.

Szomszédban a pénzügyi 
fogyasztóvédelem — Gyôrben is

Pénzügyi Békéltető Testület
Ügyfélszolgálat címe:

1013. Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: Pénzügyi Békéltető Testület 

H-1525 Budapest Pf.: 172. 
Telefon: +36-80/203-776

E-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
www.mnb.hu/bekeltetes

Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ
Ügyfélszolgálat:

1013 Budapest, Krisztina krt. 39.
Levélcím: 1534 Budapest BKKP

Postafiók: 777 
Telefon: 06-80/203-776

e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu
www.mnb.hu/fogyasztovedelem

Pénzügyi Tanácsadó Irodahálózat
A Győri Iroda elérhetőségei:

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.,
II. emelet 208-as iroda (az ITC-székházban)

Telefon: 06-30/923-4942
(ügyfélfogadási időben!)

e-mail: gyor@penzugyifogyaszto.hu
Ügyfélfogadás: hétfő: 8:00–14:00, 

szerda: 8:00–14:00, csütörtök: 11:00–17:00
www.penzugyifogyaszto.hu

A Pénzügyi Békéltető Testület az
MNB által működtetett, bíróságon kí-
vüli alternatív vitarendezési fórum,
amely a fogyasztók és a jegybank által
felügyelt pénzügyi szolgáltatók közötti
fogyasztói jogviták békés rendezésére
ad módot. Hitelintézetek, pénzügyi
vállalkozások, biztosítók, befektetési
szolgáltatók, pénztárak és pénzügyi
közvetítők, illetve követeléskezelőkkel
szembeni anyagi, elszámolási jogvi-
tákban illetékes.

A békéltetők elsődleges célja,
hogy egyezséget hozzanak létre a fe-
lek között. Az eljárás előnye a gyors
ügymenet, az ingyenesség, illetve az
is, hogy a fogyasztó dönthet arról,
hogy maga vagy meghatalmazottja
útján vesz részt abban (meghatal-
mazott bárki lehet, nem kell ügyvé-
det fogadni).

A békéltető szakemberek pénz-
ügyekben naprakész ismeretekkel, ko-
moly tapasztalattal rendelkező jogá-
szok és közgazdászok. Azok, akik
elektronikusan kötötték meg vitás
pénzügyi szerződésüket, online vita-
rendezést vehetnek igénybe, nincs
szükségük személyes jelenlétre sem.

Az MNB célja a hazai pénzügyi kul-
túra fejlesztése. A tudatos pénzügyi
magatartás támogatása érdekében a
jegybank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi
Központja széles körű tájékoztatással,
a pénzügyi tárgyú panaszok, jogsérel-
mek orvoslásával segíti a fogyasztó-
kat. A jegybank folyamatosan megúju-

ló fogyasztóvédelmi honlapján, közös-
ségi médiaoldalain, kiadványaival és
praktikus, informatív alkalmazásaival
támogatja a tudatos pénzügyi döntés-
hozatalt, segítséget nyújt a tisztesség-
telen vagy jogosulatlan szolgáltatói
gyakorlatokkal szemben. Az MNB a
kormány, illetve a civil és a verseny -

szféra társadalmilag elkötelezett sze-
replőivel együttműködve segíti elő a
pénzügyi tudatosság fejlődését Ma-
gyarországon.

Az MNB ügyfélszolgálatának mun-
katársai a fővárosban, míg a Pénzügyi
Tanácsadó Irodahálózat 13 megye-
székhelyen érhető el. (x) 
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JELENTKEZZEN BE

MOST!

INGYENES
LÁTÁSELLENŐRZÉS
ÉS SZAKTANÁCSADÁS

2017

Üzleteinkben rendelnek:

Dr. Nagy Éva
szemész szakorvos

Thern Bernadett
diplomás optometrista,
kontaktológus

Szakács Krisztián
diplomás optometrista,
kontaktológus

TREND
OPTIKA

9021 Gyôr, 
Baross G. út 19.

Telefon:
96/488-341

Látás Hónapja 

a TREND Optikában!

Meghosszabbítva
december 15-ig!

Hétfőn állították fel a Széchenyi
téren azt a 11 méter magas, mint -
egy 20 éves ezüstfenyőt, amely a
város karácsonyfája lesz idén. A
különösen szép fenyőfa lakossági
felajánlásból származik. 

Győr-Ménfőcsanakon, a Csanakhegyi
úton lévő magántelken a növény jelentő-
sen túlnőtte az életterét. Az ingatlan tu-
lajdonosa emiatt úgy döntött, szívesen
látná közterületen, mindenki karácsony -
fájaként az időközben megkedvelt fát. Az
egyeztetéseket követően, a Győr-Szol
Zrt. koordinálásában, alpintechnika be-
vonásával hétfőn reggel megtörtént a fe-
nyő szakszerű kivágása. A fát platós te-
herautón szállították a Széchenyi térre,
ahol befaragták, majd beállították a tér
korábbi fejlesztésekor erre a célra kiala-
kított karácsonyfatartóba. Az óriásfenyőt
az eldőlés ellen acélsodronyok védik az
esetleges szélben. A hagyományoknak
megfelelően, Győr városrészeinek köz-
pontjaiban, illetve a városi köztemetők-
ben is lesznek  mindenki karácsonyfái,
amelyek 2017-ben összesen 42 helyszí-
nen díszlenek december 1-től. 20 helyen
meglévő, élő fa az ünnep szimbóluma,
22 helyszínen pedig fát állítottak.

A Győr-Szol Zrt. szervezésében a
hét elején fenyőgirlandok kerültek a
Városháza főbejáratára, a Kormányhi-
vatal épületére, valamint a Jókai és a
Révai parkolóházak homlokzatára.

Mindenki karácsonyfái Győrben:
1. Adyváros: Ifjúság krt. 77. sz. előtt
(támfal mellett) 2. Ifjúság krt. 38. sz.
mellett (támfal mellett) 3. Kuopio park
4. Szigethy Attila út–Szabolcska u. sa-
rok 5.  Szigethy Attila út–Szabolcska u.
sarok 6. Nővérszállóval szembeni zöld-
terület, Tihanyi Árpád út mellett 7. Bá-
csa: Új Bácsai út–Szabadrév utca ke-
reszteződése. Új helyszín 8. Bácsai út–
Votinszky u. sarok 9. István király út–Fe-
nyőszer u. sarok 10. Belváros: Széche-

Negyvenkét helyszínen
díszlenek karácsonyfák

nyi tér 11. Belváros–Városrét lakó-
park: Gyóni Géza sétány 12. Gyárvá-
ros: Mátyás tér 13. Gyirmót: Zúgó 14.
Győrszentiván: Váci Mihály út–Déryné
út kereszteződése 15. Molnár Vid Ber-
talan Művelődési Központ udvara 16.
Jancsifalu: Ipar út OMV-kúttal szem-
beni „Papagáj-ltp.” 17. József Attila-
ltp.: ABC bolt előtt 18. Kismegyer: Sá-
gi út–Arató utca kereszteződése 19. Li-
kócs: Pesti út–Kövecses u. játszótér 20.
Marcalváros I.: Aluljáró 21. Nagy Imre
út–Lajta út sarok 22. Marcalváros II.:
TESCO–OTP–Gyógyszertár 23. Mén-
főcsanak: Győri út–Győzelem úti park
24. Sokorópátkai út–Győri út körforga-
lom 25. Nádorváros: Bem tér 26. Vá-
sárcsarnok előtti tér 27. Pinnyéd: Mű-
velődési ház mellett 28. Révfalu: Rév-
falui híd szennyvízátemelő melletti zöld-
terület 29. Sárás: 14-es sz. főút–kerék-
párút közötti zöldterület 30. Szabad-
hegy: Rózsák tere 31. Sziget: Kígyó ut-
ca–Radnóti Miklós utca kereszteződé-
se 32. Újváros: Liget utcai emlékke-
reszt 33. Kossuth-szobor mellett

Mindenki karácsonyfái a győri
köztemetőkben: 1. Koroncói úti te-
mető 2. Malomsori temető 3. nádor-
városi köztemető régi bejáratánál 4.
nádorvárosi köztemető új bejáratánál
5. révfalui temető 6. Sugár úti temető
7. szabadhegyi új temető 8. Templom
úti temető 9. újvárosi temető.

Köszönjük a felajánlásokat!
A Győr-Szol Zrt. ezúton köszöni
azoknak, akik a közszolgáltató fel-
hívása alapján saját fenyőfájukat
ajánlották fel a városi közterületek
adventi díszítésére. Fenyőfa-fel-
ajánlók 2017 karácsonyára: Balá-
zsi Edina, Bazsó Pál, Bilacz Jenő-
né, dr. Csele Balázs, Éri Zoltán,
Farkas Róbert, Felkai Ferencné,
Gotterhald László, Gregosits Szi-
lárd, Horváth Jenő, Joó Károly-
né, Kelemen Tímea, Kiss Mihály,
Konkolyos Tibor, Kupi Ferencné,
Orbán Károly, Orosvári Tamásné,
Sulyokné Tímár Bea, Szabó
Lászlóné, Szalay Ilona, Szalay Im-
re, Takács László, Teldi József, Tí-
már László Mártonné, Tüske Pé-
ter, Újvári Ferencné.
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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: Dr. Fodor Judit.

KERESZTREJTVÉNY SKANDINÁV



2017. december 1.   / + / 31

w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

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

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Győrújfalu csendes, új építésű részén kí-
nálom eladásra ezt a minden igényt ki-
elégítő ikerházat. A ház saroktelken ke-
rül felépítésre, közös faluk nincs. A 80
nm-es házhoz tartozó telekrész 350 nm.
Elosztása: nagyméretű, amerikai kony-
hás nappali + 3 hálószoba. A nappalihoz
12 nm terasz kapcsolódik.

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

Győrújbarát és Győr-Ménfőcsanak ha-
tárán, a Százszorszép lakóparkban épül
ez a 12 lakásos társasház, melyben eladó
ez a bruttó 56 nm-es lakás. A gyönyörű
panorámát a 17 nm-es teraszról élvezhe-
ti. Az elosztása: 2 szoba + konyha. 

Ár: 14,9 M Ft. 
Búza Tímea: +36-70/425-5590

Győrújbarát és Győr-Ménfőcsanak ha-
tárán, a Százszorszép lakóparkban épül
ez a 10 lakásos társasház, melyben eladó
ez a 62 nm-es lakás. A gyönyörű panorá-
mát az 5 nm-es erkélyről élvezheti. Elosz-
tása: 2 szoba + nappali. Tökéletes válasz-
tás ez az ingatlan azoknak, akik szeretik
a zöldövezetet és a nyugalmat. 

Ár: 17,5 M Ft. 
Búza Tímea: +36-70/425-5590

Győr-Szabadhegy elején, csendes zsák-
utcában épül ez a 9 lakásos társasház
2018 tavaszi átadással. Ez a földszinti
lakás 68,93 nm területű, 11,8 nm terasz
tartozik hozzá. Elosztása: nappali + 2
szoba. Belső udvari elhelyezkedésű és
K–Ny-i tájolású.

Ár: 25,5 M Ft. 
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Kezdje az új évet új otthonában! Győr-
szentiván csendes zsákutcájában 95
nm-es, 3 szoba + nappalis, amerikai
konyhás, belső kétszintes ikerház rész
eladó. Az ingatlan emelt szintű fűtés-
kész készültségi szinten áll, a lakásbel-
sőt alakítsa ki Ön saját ízlésére!

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

Győr-Szitásdombon új építésű, magas
minőségű, társasházi lakások eladók. Ez
az 52 nm-es lakás a földszinten található.
Elosztása: tágas, nagyméretű nappali,
konyha, valamint 1 hálószoba. A nappa-
liból léphetünk a 10 nm-es teraszra, mely-
hez saját, 70 nm-es kert kapcsolódik. 

Ár: 17,7 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Pinnyéden, új építésű, 6 lakásos
társasházban, amerikai konyhás nappa-
li + 3 szobás, 75,24 nm-es, első emeleti
lakás eladó 4,3 nm-es nyugati tájolású
terasszal.

Ár: 24,5 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Szabadhegy új építésű lakópark-
jában, csendes, zöldövezeti környezet-
ben eladó egy második emeleti,  66 nm-
es, 7 nm-es, nappali kapcsolatos erkély-
lyel rendelkező lakás. Élhető méretű,
tágas terek jellemzik az ingatlant.
CSOK, hitel igényelhető.

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

Győrszent iván
központjához kö-
zel, csendes, nyu-
godt környezet-
ben eladó ez a 127
nm-es, alápincé-
zett, 2 szintes, sor-
házi ingatlan, 500
nm-es telken,

nagy garázzsal és az udvaron egy kü-
lönálló épülettel. A lakás egy 20 nm-es
nappaliból, 14 nm-es konyha + étkező-
ből, 2 szobából és padlástérből áll,
amely beépíthető szobának is. 

Ár: 21,3 M Ft. 
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

KULCSRAKÉSZEN,
BOMBA ÁRON,
22.500.000 Ft-ért új
lakás, akár 10 + 10-
es CSOK-ra is! Győr
kedvelt, zöldövezeti
részén, Szabadhe-
gyen, csendes kör-
nyezetben praktikus
elrendezésű lakások

eladók. A második emeleten eladó ez a
62 nm-es lakás. A tágas, amerikai kony-
hás nappali mellett 2 hálószoba került
kialakításra.

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

Győr-Adyvárosban
eladó ez a 62 nm-es,
6. emeleti panella-
kás egy 10 emeletes
házban. Elosztása: 3
szoba + hall, a kis
szobából egy 2 nm-
es, zárt loggiára lép-
hetünk ki. A lakás
részben felújítandó,
a szobák parkettásak,
a többi helyiség járó-

lapos. A lakáshoz tartozik egy saját tá-
roló, valamint egy közös tároló is.

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

Győrújbaráton, a Százszorszép lakó-
parkban épül ez a 90 nm-es ikerház,
melyhez 640 nm-es saját telek tartozik.
Elosztása: 3 szoba + nappali, ezért tö-
kéletes választás lehet nagyobb csalá-
dok részére is. Mindenkinek ajánlom,
aki zöldövezeti, családi házas helyen
szeretné élni mindennapjait.

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

Győr déli határán, Kismegyeren új,
modern kialakítású lakóparkban, tár-
sasházi lakások eladók. Ez a 45 nm-es,
erkélyes lakás a második emeleten ta-
lálható. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 1 hálószoba. A lakáshoz 3,20
nm-es erkély kapcsolódik.

Ár: 14,9 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

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

Ár: 21,8 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

Révfalu kedvelt utcájában eladó ez az új
építésű, 45,6 nm-es, földszinti lakás. A
lakáshoz 4,9 nm-es terasz és 40,3 nm
kertkapcsolat tartozik. Elosztása: ameri-
kai konyhás nappali + 1 szoba. A 20 la-
kásos, liftes társasházban 38 nm és 57
nm közötti lakások kerültek kialakításra.

Ár: 17,4 M Ft. 
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Piny-
nyéd csalá-
di házas ut-
c á j á b a n
épül ez a 3

lakásos sorház, melyben 110 nm-es,
belső kétszintes lakások eladók. A föld-
szinten étkezős konyha + nappali + 1
szoba + fürdő, az emeleten pedig 2 szo-
ba + fürdőszoba található. Az emeleten
14 nm-es tetőterasz található. A laká -
sokhoz zárt udvari, térkövezett gépko-
csibeálló és egy tárolóhelyiség tartozik,
melyet az ár tartalmaz.

Ár: 33 M Ft. 
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718
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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 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-Bérügyi 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), villanyszereló́´́ ´́

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladékgazdálkodási
Nonprofit Kft. felvételt hirdet az alábbi
munkakörök betöltésére:

HULLADÉKUDVAR-
FELÜGYELÔ

Munkavégzés helye: Gyôrszemere és Té-
nyô településeken mûködô hulladékudvarok

Feltétel: • min. szakmunkás iskolai végzett-
ség • számítógépes ismeret • B kategóriás
jogosítvány • saját gépjármû

HULLADÉKUDVAR-
FELÜGYELÔ

Munkavégzés helye: Gyôrszentiván,
Ho moksori úton mûködô hulladékudvar

Feltétel: min. szakmunkás iskolai végzett-
ség • számítógépes ismeret • B kategóriás
jogosítvány • saját gépjármû

Bérezés: munkabérrôl és juttatásokról szemé-
lyes elbeszélgetés során adunk tájékoztatást

Érdeklôdni lehet: Bacskó Dávidnál, a 06-20/299-
7853-as telefonszámon. Szakmai önéletrajzát a kö-
vetkezô e-mail címre várjuk:  hulladekudvar@
gyhg.hu Kérjük, az e-mail tárgyában tüntesse fel a
„hulladékudvar-felügyelô” jeligét.

szöveg és fotó: pannon-víz

Az előre nem tervezhető többletfel-
adatok miatt december 11-ig, munka-
napokon 8–15 óráig továbbra is szá-
mítani kell kisebb-nagyobb vízelzárá-
sokra az Ifjúság körúton. 

Az érintett szakasz a Ifjúság körút
páratlan oldala 1-től 97-ig, a páros ol-
dal 2-től 76-ig (kivéve a 34., 50. és
64.) továbbá a Földes Gábor u. párat-
lan oldala 1-től 7-ig. 

Nagyobb területet érintő vízelzárás
esetén ivóvizes tartálykocsit biztosí-
tunk. A felújítás idejére érdemes ott-
hon néhány palack ivóvizet tartalékol-
ni. Javasoljuk, hogy mosógépeiket in-
kább az esti órákban vagy hétvégén
működtessék. 

A vízelzárások alkalmával meg fog
változni az ivóvízáramlás iránya, így a
környéken átmeneti víznyomás-inga-
dozásra és ivóvíz-elszíneződésre lehet
számítani. 

Az elszíneződést a vízben lévő
vasvegyületek okozzák, melyek nem
károsak az egészségre, de az ivóvíz
háztartási célú felhasználását meg-
nehezítik. 

Amennyiben bármilyen problémá-
juk merülne fel, kérjük, forduljanak éj-
jel-nappal hívható diszpécser szolgá-
latunkhoz a 06-80/20-40-86-os tele-
fonszámon. 

Az esetleges kellemetlensége-
kért és a közlekedés akadályozásá-
ért szíves elnézésüket és türelmü-
ket kérjük. 

December 11-ig tart az Ifjúság
körúti vízvezeték-felújítás

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

Üzleteinkbe felveszünk
KIEMELT bérezéssel mûszakvezetô,
eladó, pénztáros, hentes, bolti kisegítô

munkakörbe kollégákat.
Gyedes ellátásban lévõk, megváltozott

munkaképességûek jelentkezését is
várjuk, akár részmunkaidõsként is! 
Diákmunka lehetõséget kínálunk.

Partnerünk: Pannon Work. 

Nyugdíjaskorúak munkavállalási
lehetõsége az AKTIVITÁS Nyugdíjas

Szövetkezet  partnerségével.

Jelentkezés helyben az üzletvezetõnél
vagy fényképes önéletrajzokat

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

Pecsenyekacsa comb 1679 Ft
Pecsenyekacsa máj
fagy. 500 g, 718 Ft/kg 359 Ft
Pecsenyekacsa nyak 239 Ft
Pecsenyekacsa far-hát 119 Ft
Formázott bôrös
sertéscomb 990 Ft

Friss pecsenyekacsa
„A” minôségû

899 Ft/kg

Farmer tejföl 
20%-os, 330 gr
651,52 Ft/kg

215 Ft/db

1699 Ft/kg

Akció: 2017. december 1—7.

Marhalábszár

Medve sajt
200 gr, 1995 Ft/kg

10 csomag TCHIBO kapszula
vásárlásakor AJÁNDÉK
KÁVÉGÉP

399 Ft/cs

A Gyôri Ipari Park
központi Szolgáltatóházában
(Gyôr, Gesztenyefa u. 4.)

18—20 m2-es, légkondicionált
IRODAHELYISÉGEK,
hosszú távra KIADÓK.

Gyôri Nemzetközi  Ipari Park Kft.
(Gyôr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.)
96/506-978, 96/506-979

konferenciaterem

modern környezet

ingyenes parkolás

étterem, kávézó

bankautomata
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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

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.

ÁLLÁS 
Zafír-Bútor Áruház győri mun-
kahelyre keres tapasztalt értékesítő mun-
katársat, munkatársnőt rész- vagy teljes
munkaidőre. Jelentkezni lehet személye-
sen az áruházban, munkaidőben. Győr,
Külső-Veszprémi út 10–12.

Részmunkaidős tálalószakácsot
győri éttermünkbe felveszünk. Ér-
deklődni lehet a 96/431-330, vagy a 06-
30/811-2020-as telefonszámon.

CNC-gépkezelőket, forgácso-
lókat, CO2-hegesztőket, darusokat (felül-
ről vezérelt), üzemeltető villanyszerelőket,
géplakatosokat, méréstechnikusokat, ko-
vácsokat keresünk győri munkahelyre.
06-70/941-0185; 06-70/911-0994
majsamunka@ indamail.hu

Az UNI-WORKER KFT. nyitott
pozíciói: könnyű fizikai munkás, takarító,
fröccsöntőgép-kezelő, targoncavezető, sorki-
szolgáló, mechanikai megmunkálás területre
gépkezelő, kesztyűgyárba betanított munkás,
CNC-marós. Érdeklődni lehet: +36-96/283-
281 vagy info@uni-worker.hu

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

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

Lomtalanítást és költözte-
tést 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 elszállí-
tással. Hívjon bizalommal: 06-
70/675-0654. 

Villanyszerelést és villanyboj-
lerek javítását vállalom Győrben és kör-
nyékén. 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, eltakarí-
tom limlomját, ingyen elszállítom felesleges
holmiját. 06-20/996-7268

Sövényvágás, fakivágás, gyökérkivé-
tel, faültetés, fametszés, koronaalakítás,
ásás, bozótir tás! 06-30/403-6810;
96/826-322.

Szobafestés, mázolás, tapé-
tázás, laminált padló lerakása, tisztasági
festések, homlokzatfestés és gipszkarton
rendszerek kivitelezése. Tel.: 06-70/245-
8931.

EGYÉB
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. sárga konténer.

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

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

INGATLAN
Belvároshoz közel 55 nm-es, 2 szo-
ba+étkezős, erkélyes, felújított panellakás, gép-
kocsibeállóval eladó. 16.680.000 Ft. 06-
70/940-4046

Marcalváros I-en 1+2 fél szobás, 53
nm-es, felújított panellakás eladó. 14.600.000
Ft. 06-70/940-4046

Győr-Nádorvárosban lakás, garázs
kiadó, Bükfürdőn üdülési jog kiadó, eladó.
Tel.: 06-30/302-6149.

Új lakás – 66 nm, Révfaluban, igényesnek,
családi házban kiadó. Nappali, hálószobák, gé-
pesített, felszerelt, egyedi kazán. Parkolás meg-
oldható, nincs közös költség, alacsony rezsi.
Azonnal költözhető. Bérleti díj 160.000 Ft+2
hó kaució. 06-20/590-4546

Neue Wohnung 66 Qm ist in Révfalu
im Familienhaus zu vermieten. Wohnzimmer,
2 Schlafzimmer, Küche ausgerüstet, eigene
Heizung CIRKO. Parkmöglichkeit. Keine Ger-
neinsamskosten, niedrige Nebenkosten. Für
sofort. Mietpreis: 160.000 Ft pro Monat. +36-
20/590-4546 

Győr-Ménfőcsanak, Horgas utca, 680 nm-es,
lakóövezeti panorámás telek, privát lakópark-
ban eladó. Ár: 14,99 M Ft. +36-20/950-3185
www.ingatlan.com/23041650

Győrben, 57 nm-es, 3 szobás, egyedi gázfűtéses
téglalakás, garázzsal eladó. Irányár: 19,99 M Ft. Tel.:
+36-20/801-0281 www.ingatlan.com/24602848

Bp., III. ker. Hadrianus u. 5. sz. alatti, panelprogramos,
keleti fekvésű lakás eladó. 18 M Ft. +36-70/436-
6430 www.ingatlan.com/24676543

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

06-96/505-000

Sárási, 2 szobás, 56 nm-es, komfortos,
könnyűszerkezetes faház, kerttel, fatüzeléses,

határozott idejű bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 36-55 nm-es, határozott-határozatlan, er-
kélyes, 1+fél szobás, révfalui, nádorvárosi, ady-
városi bérleményre. (Hirdetésszám: 420.) 

Szigeti, 1 szobás, 34 nm-es, összkomfor-
tos, távfűtéses, jó fekvésű, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 35–103 nm-es, 2–
4 szobás, lehetőleg földszinti, határozott-hatá-
rozatlan idejű bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár u. kizárva. Tartozásátvállalás lehet-
séges. (Hirdetésszám: 421.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, műanyag nyílászárós,
felújított, határozott idejű bérleti szerződé-
ses lakást cserélne, erkélyes, 1+2 fél szobás,
határozott-határozatlan idejű bérleti szerző-
déses, adyvárosi bérleményre. (Hirdetés -
szám: 422.)

Nádorvárosi, 1 szobás, 43 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújításra szoru-
ló, bérleti szerződéses lakást cserélne 2 szo-
bás, 50–60 nm-es bérleményre. (Hirdetés -
szám: 424.) 

Szigeti, 2 szobás, 46 nm-es, összkomfor-
tos, távfűtéses, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 3-4 szobás, 60–100 nm-
es, határozatlan idejű bérleményre. Újváros ki-
zárva. Tartozásátvállalás lehetséges. (Hirde-
tésszám: 425.) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es, kom-
fortos, egyedi gázfűtésű, közepesen felújított,
határozott bérleti szerződéses lakást cserélne
50–70 nm-es, 2-3 szobás, gyárvárosi, határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre. (Hirde-
tésszám: 426.) 

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 43 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, felújított, határozat-
lan bérleti szerződéses lakást cserélne 2-3 szo-
bás, 50–70 nm-es, belvárosi, nádorvárosi, sza-
badhegyi, határozatlan idejű, megvásárolható
bérleményre. (Hirdetésszám: 427.) 

ÉPÍTŐANYAG
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EGYEDI BÚTOROK MÉRETRE!

• Tervezés 
• Gyártás méretre
• Extra kiegészítôk 

és megoldások

régi fényképezőgépet, film-
felvevőt, vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

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 
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A győri szervezők az Európai Olimpiai Bi-
zottság (EOC) zágrábi közgyűlésén ad-
tak összegzést az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztiválról (EYOF) múlt héten. Az
eseményen a jövőbeli rendezők és kan-
didálók is városunk tapasztalataira vol-
tak kíváncsiak.

Az úgynevezett Final Reportban össze-
gezte a szervezőbizottság a rendezvény szá-
mait, ebben mutatták be a verseny összeg-
zését. A háromórás előadás keretein belül
az EYOF következő rendezői kérdezhették
a győrieket a tapasztalataikról, így interaktív
formában volt lehetőségük az információ-
szerzésre, a főbb kihívások megismerésére.
Az EOC elöljárói mellett a 2019-es rendező
Baku részéről az azerbajdzsáni sportminisz-
ter, a 2021-es házigazda Kassa, sőt a követ-
kező téli EYOF szervezői, Szarajevó képvise-
lői is jelen voltak.

Az EOC közgyűlésének harmadik nap-
ján Borkai Zsolt polgármester, az EYOF
szervezőbizottságának elnöke tartotta
meg angol nyelvű beszámolóját, amelyet
a győriek összegző kisfilmje követett.
Győr rengeteg dicséretet kapott, váro-
sunk magasra tette a mércét, ami a rende-
zés és a helyszínek színvonalát illeti. Hang-
súlyozta, hogy Győrben egyöntetű volt a
rendezés támogatottsága. „A telt házas
csarnokok, a pozitív visszajelzések, az inf-
rastrukturális fejlesztések, amelyek az
EYOF után a győrieket szolgálják, megerő-
sített bennünket abban, hogy jó döntés
volt az EYOF megrendezése.”

Janez Kocijancic, az Európai Olimpiai
Bizottság elnöke köszönetet mondott
Borkai Zsoltnak azért, hogy ilyen magas
színvonalon rendezte meg Győr az
EYOF-ot, mint mondta, a kisalföldi me-
gyeszékhely egy gyönyörű város, jó gaz-
dasággal, kitűnő adottságokkal, és elkö-
telezett szervezőkkel, ezért bízik benne,
hogy az EOC-nek lesz még alkalma
együtt dolgozni a győriekkel. Az elnök
tolmácsolta a résztvevő ötven ország vé-
leményét, amely szerint a győri volt az
eddigi legjobb szervezésű és leghangu-
latosabb nyári EYOF.

Joseph Cassar, az EYOF Győr 2017
Koordinációs Bizottságának elnöke évek
óta követi a szervezést, és ennek tükrében
úgy fogalmazott, nagyszerű volt együtt
dolgozni a szervező csapattal, akik min-
den területen magasra tették a mércét. Is-
mertette a 2017-es EYOF fő számait, s ki-
emelte a nemzetközi média fokozott ér-
deklődését (149 hazai és 77 külföldi, ösz-
szesen 226 médiamunkás akkreditált az
eseményre 22 országból), ami szintén jól
mutatja a rendezvény színvonalát. Mint
mondta, a résztvevők pozitív élményekkel,
jó hangulatban távoztak, és biztos benne,
hogy sokan visszatérnek még Győrbe a
későbbiek során.

Jó példa a gyôri EYOF
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fotó: marcali gábor

Lapozgatom a bejegyzéseit, fo-
tóit a Facebookon, az Instagra-
mon, és újabb visszaigazoláso-
kat kapok arra, hogy a csapat-
kapitány különleges egyéniség,
akinek világa nem szűkült le
csupán a sporttal kapcsolatos
dolgokra. Míg a pályán vezér,
remekül olvassa és átlátja a já-
tékot, összefogja társait, a par-
ketten kívül előbújik belőle a
művészetet, gasztronómiát, ter-
mészetet, és úgy összességé-
ben, az életet szerető és nagyra
tartó ember. A soproni születésű
Gombás Gábor a kosárlabda
mellett munkájában is megta-
lálta számításait, és hosszú táv-
ra tervez Győrben.

„Én voltam a legmagasabb az osztály-
ban, így ránézésre választott ki a torna-
tanárunk, és a kosárlabdaedző arra,
hogy kezdjem el ezt a sportágat, har-
madikos koromban. Addig úszással
próbálkoztam. Gyorsan jöttek a sikerél-
mények, a '96-os idényben például
mindent megnyert a csapatunk. Elsők
lettünk a diákolimpián, az országos baj-
nokságban és a Budapest-bajnoksá-
gon is aranyérmet szereztünk. Egész jó
évjárat volt a miénk, többen NB I/A cso-
portos játékosok lettek abból a gárdá-
ból” – emlékszik vissza a kezdetekre az
Agrofeed-Széchenyi Egyetem Győri
KC 32 éves játékosa, akinek édesanyja
korábban szintén Sopronban kosárlab-
dázott, ezért Gábor is azt vette a fejébe,
hogy ebben a városban teszi le névje-
gyét játékosként. „Alakulhatott volna
jobban az élvonalbeli pályafutásom, de
nem vagyok elégedetlen így sem. Saj-
nos a rengeteg légiós mellett nehéz
volt bekerülni a csapatba, minden
egyes percért kemény küzdelem
ment. Büszke vagyok az SKC-val
szerzett Magyar Kupa-bronz -
éremre, de legfőképpen arra,
hogy egy évig csapatkapitánya
lehettem annak az együttesnek.”

Gombás Gábor szülővárosából
Győrbe szerződött, a másodosztály-
ba. Ekkor már úgy tervezte, hogy éle -

Gombás Gábor a világra nyitott kosaras
rom romba dönteni azt, amit eddig el-
értem” – mondja mosolyogva, aztán
komolyra fordítja a szót. „Örülök, hogy
bevállaltam ezt az idényt, hiszen na-
gyon jó csapat jött össze, ahol nem az
egyéniségek vannak többségben, ha-
nem a csapatjátékosok. Egy ilyen kö-
zegben én is jobban élek. Szerencsére
sok tehetséges fiatal van a keretben,
köztük azok a győriek, akik itt ismer-
kedtek meg az alapokkal, és váltak jó
játékosokká. Többek között Horváth
Ádám és Nagy Tamás is sokra viheti
még. Ha egyszer eljön az idő és vissza-
vonulok, később is szeretnék a sportág
közelében maradni, akár edzőként is el
tudom képzelni magam.”

A csapatkapitány nem csak labdá-
val a kezében találja fel magát, nyitott

az új dolgokra, sok minden érdekli, és
sok mindent ki is próbál. „Rajzolni na-
gyon szeretek, az egyik amerikai csa-
pattársam tanítgatott, és úgy látszik,
nem vagyok teljesen tehetségtelen,
egész jól megy. Olajfestmények is ké-
szültek már, és bár kiállítást nem ter-
vezek, hobbinak nagyon jó ez a tevé-
kenység, kikapcsol, ahogy a fotózás
vagy a főzés is. Ha közösségi oldalra
készül egy kép, azt általában telefon-
nal csinálom, egyébként pedig na-
gyon megfogott a filmre fényképezés.
Az, hogy harminc képkockád van ar-
ra, hogy valamit megörökíts, úgy,
ahogy te látod. Aztán meg izgalmas a
várakozás, az előhívásig, nagyításig,
hogy mi is látszik majd abból, amit fo-
tóztál. Kísérletező típus vagyok, ami
érdekel, abba belevágok. Imádom a
gasztronómia világát, a jó ételektől a
minőségi borokig mindent. Gyakran
járunk borkóstolókra, de a vacsorák-
hoz is kijár egy-egy pohárral valami
különlegesebből. A pannonhalmi bo-
rok az abszolút kedvencek.” Gábor
úgy érzi, az itt eltöltött öt év alatt győri
lett, bár eltartott egy ideig, amíg Sop-
ron után igazán otthon érezte magát
egy nagyobb városban. „Kinyílt előt-
tem a világ, nagyon szeretem ezt a he-
lyet, az embereket, Győrben képze-
lem el a jövőmet. Odavagyok a Rába-
partért, mindegy, hogy csak sétálga-
tunk ott, vagy biciklivel járjuk be a kör-
nyéket. A Püspökerdő is azok közé a
helyek közé tartozik, amelyek a szí-
vemhez nőttek.”

A győri kosárlabdázó úgy érzi, játé-
kos pályafutása rövidesen lezárul, maxi-
malistaként arra törekszik, hogy a civil
életben is megállja a helyét, és a kosár-
labdának is visszaadjon valamit abból,

amit a sportágtól kapott „Rengeteg él-
mény, barátok, sikerek, sok mindent

felsorolhatnék, amit a sportnak kö-
szönhetek. Ha edző leszek, nem
szeretnék középszerű lenni, sike-
reket akarok elérni az adott terü-
leten, legyen az az utánpótlás,
vagy egy felnőtt együttes. Ha pár
évet ugranánk az időben, és úgy
képzelném el magam, akkor azt
látnám legszívesebben, hogy

édesapaként és a munkámban is
kiteljesedtem, és boldog életet élek.”

tében a sport mellett komoly szerepet
kap civil karrierje is. „A soproni évek
után éppen csapatot kerestem, amikor
úgy alakult, hogy Győrben munkát is
kaptam a játéklehetőség mellett. Tu-
dok kosárlabdázni, közben pedig test-
hezálló feladatok találnak meg, hiszen
az egyetemen környezetkutatóként vé-
geztem, és geofizikai kutatás volt a te-
rületem. Egy olyan cégnél dolgozom,
ahol van lehetőség az előrelépésre, így
itt is jöttek a siker élmények, amelyek
nem csak a pályán éltetik, motiválják
az embert.” Gombás Gábor ötödik idé-
nyét kezdte el klubcsapatánál, és azt
mondja, nyáron már nehezen tudott
dönteni, folytassa-e a játékot. „Kértem
a srácokat, hogy ha látják, hogy kezdek
szánalmas lenni, szóljanak, nem aka-
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Több mint kétszáz induló, köz-
tük a világranglista első húsz
helyezettje is ott lesz pénteken,
szombaton és vasárnap a győri
Audi Arénában, a Gerevich-Ko-
vács-Kárpáti férfi kard egyéni
Világkupán, valamint a vasár-
napi csapatversenyen, amelyre
25 válogatott nevezett.

Gerevich Aladár, Kovács Pál és Kárpá-
ti Rudolf: a magyar kard, a magyar ví-
vás, a magyar sport legnagyobb alak-
jai, hárman összesen 19 olimpiai
aranyérmet nyertek 1932 és 1960 kö-
zött. A tiszteletüknek adózva, rendezik
meg évente a kardvilág egyik legran-
gosabb versenyét, a GKK férfi kard
egyéni Világkupát, melynek színhelye
a tavalyi évhez hasonlóan, a győri Audi
Aréna lesz. Ugyancsak itt lesz a férfi
kardcsapat Világkupa, mellyel a vala-
ha volt egyik legnagyobb magyar
kardmesterre, Zarándi Csabára emlé-
keznek a szervezők.

„A vívás a 2016-os olimpiát követő-
en idén is kiemelkedően sikeres évet
zárt. Az eddigi világklasszisok mellé
ismét felnőttek újabb tehetségek, baj-
nokok. Itt Győrben őket is láthatják
azok a nézők, akik kilátogatnak a hét-
végén az Audi Arénába. A nevezők
számából és abból, hogy a világrang-
lista első húsz helyezettje is indul, az
látszik, hogy jó versenyt rendeztünk
tavaly. A vívók is érezhetik, hogy a győ-
riek szeretettel fogadják őket. Igazán
mozgalmas lesz sport tekintetében a
hét utolsó néhány napja a városban,
hiszen az Olimpiai Sportparkban a
Mesterfokú Tornászbajnokság mező-
nye méri össze tudását” – mondta
Borkai Zsolt polgármester.

A győri versenyen ismét találkoz-
nak a világ legjobb kardvívói, hatal-

Szilágyi Áron és Szatmári András is
pástra lép városunkban

mas mezőny nevezett, négy konti-
nensről kétszáz induló várható, köztük
magyar klasszisainkkal, a kétszeres
olimpiai bajnok Szilágyi Áronnal és a
lipcsei vb-aranyérmes Szatmári And-
rással, valamint a világbajnoki ezüstér-
mes csapat tagjaival.

„A tavaly Győrben szerzett bronz -
érmet szeretném tovább fényesíteni,
és a csapattal is reális elvárásnak tű-
nik a fináléba jutás. Jó formában va-
gyunk, és az országos bajnokságról
gyakorlatilag lendületből érkezünk az
Audi Arénába, amely az egyik legcso-
dálatosabb helyszín, ahol eddig vív-
tam. Tavaly nagyon jó hangulatot va-
rázsoltak ide a nézők, remélem, hét-
végén is hasonló vár ránk” – nyilat-
kozta Szatmári András.

Decsi András vezetőedző azt
mondta, akkor lenne elégedett, ha a
kardcsapat folytatná a 2017-es ered-
ménysort, vagyis ezúttal is dobogóra

állhatna. A Szatmári András, Decsi Ta-
más, Szilágyi Áron, Gémesi Csanád
összeállítású válogatott akár a Világ-
kupa-győzelmet is megszerezheti.

Csampa Zsolt, a Magyar Vívó Szö-
vetség elnöke ezúttal is világszínvona-
lon megrendezett viadalra számít. „Bí-

zom abban, hogy a döntőkben ma-
gyar zsűrik nem kapnak szerepet, ez
azt jelentené, hogy magyar sportolók
jutottak el a finálékig.”

December 1-jén, pénteken a ver-
seny selejtezőit bonyolítják le, a cso-
portmérkőzések 14 órakor kezdődnek,
a mezőny a legjobb 64-ig jut el. A más-
napi folytatás 10 órakor kezdődik, di-
rekt kieséses rendszerben, négy pás-
ton zajlanak majd az asszók. A délutáni
nyolcas döntő 16.30-kor lesz. Vasár-
nap a csapatversennyel zárul a győri
kardgála, melyet Zarándi Csaba emlé-
kére rendeznek. A program 9 órakor
kezdődik, a döntő 15 órakor lesz.

A két egyesület közösen dolgozik a
2018 tavaszán 33. alkalommal meg-
rendezendő nemzetközi kézilabda-
utánpótlás torna kibővítésén, és azon,
hogy ezúttal is minél színvonalasabb
megmérettetésen vehessenek részt a
fiatal sportolók.

„A Győri Audi ETO KC harmadik
éve rendezője a kiemelkedő, nem-
zetközi tradícióval rendelkező után-
pótlás-sporteseménynek, az Audi
ETO Balázs Kupának, amelyet
2018 tavaszára szervezési és finan-
szírozási okok miatt, kisebb volu-
menben, csak lány csapatok szá-
mára hirdetett meg. Értesülve a
kényszerű változtatásokról, az ETO-
SZESE megkereste a rendezőt és
felajánlotta szakmai és szervezői tu-
dását, kapacitását az esemény
rangjához méltó, a hagyományokat
megőrző, a fiú mérkőzések teljes
programját is figyelembe vevő ren-
dezés érdekében.

A két klub vezetése egyetértett
abban, hogy megvizsgálják annak
lehetőségét, hogy a nagy múltú tor-
na következő tavaszi és jövőbeni ta-
lálkozói is a lány és a fiú kézilabdás
utánpótlás nemzetközi hírnevű
győri rendezvényei maradhassa-
nak. Az Audi ETO Balázs Kupát
2018. március 25–28-a között ren-
dezik Győrben” – áll az Audi ETO
és az ETO-SZESE közleményében,
amelyet dr. Bartha Csaba, az Audi
ETO KC elnöke és Auer Károly, az
AGROFEED ETO-SZESE klubveze-
tője írt alá.

Közösen tervezi
a Balázs Kupa
jövôjét a Gyôri
Audi ETO KC és
az ETO-SZESE
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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,

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!

A Rába ETO a Magvassy Mihály
Sportcsarnokban, hazai közön-
ség előtt 6–4-re legyőzte az
olasz Luparensét az UEFA Fut-
sal Cup elitkörének utolsó mecs-
csén, a múlt hét végén, ezzel
története során először bejutott
a sportág Bajnokok Ligájába, a
négyes döntőbe!

A bravúrhoz az is kellett, hogy a cso-
port 3. fordulójának másik mérkőzé-
sén az ukrán MFC Kherson nyert a fe-
hérorosz Sztalica Minszk ellen, így
ugyanis a győrieknek „mindössze”
annyit kellett tenni a záró találkozón,
hogy mindhárom pontot megszerzik
az addig százszázalékos Luparense el-
len. Ez nem ígérkezett egyszerű fel-
adatnak, hiszen az ETO a selejtező so-
rozat korábbi szakaszában 5–0-ra ki-
kapott az olaszoktól. Az elitkört felve-
zető sajtótájékoztatón a továbbjutási
esélyekkel kapcsolatban a győri veze-
tők szájából legtöbbször a „csoda”
szó hangzott el. Az ETO csoportgyő-
zelme ugyanis ebbe a kategóriába tar-
tozott. A fiúk mégis úgy gondolták,
hogy megpróbálják véghezvinni a le-
hetetlent, és sikerült. Hiába vezetett a
Luparense háromszor is, végül a Győr

A gyôri futsalcsoda: történelmet írt a Rába ETO
6–4-re győzött, és a sportág történel-
mének első magyar klubjaként, ott le-
het Európa legjobb négy együttese
között, ahol a portugál Sporting CP,

valamint két spanyol top-klub, az FC
Barcelona, és a Movistar Inter lesznek
az ellenfelei. A final fourt 2018. április
19–22. között rendezik, a helyszínt ké-
sőbb jelöli ki az UEFA.

Dr. Drucskó Zoltán, az ETO FC elnö-
ke a meccset követő ünneplés közben
azt mondta, a magyar labdarúgás nap-
ján írt a klub sporttörténelmet. „Óriási

tisztelet a fiúknak! Az álom valóra vált!”
Javi Rodríguez, a sportág legendája,
az ETO vezetőedzője azt mondta, a
mérkőzés előtt nem létezett olyan em-
ber, aki jobban akarta volna a sikert ná-

la és játékosainál, a papírforma ellené-
re, több góllal szerettek volna nyerni.
„Óriási erőfeszítéssel, akarattal végre
sikerült olyan játékot produkálnunk,
ami meghozta a sikert a Luparense el-
len. Gratulálok a csapatnak!”

A csapatkapitány, Juanra játszott
már sokkal erősebb játékoskerettel
rendelkező ETO-ban is, mégis most
sikerült neki először a final fourba ke-
rülni a zöld-fehérekkel. „Hihetetlen,
nem gondoltuk volna a torna előtt,
hogy továbbjutunk. A csapat úgy
ment ki a mérkőzésekre, ha van egy
kis esély, azt meg kell ragadni. Ez ma
este sikerült, egy szenzációs mecs-
csen győztünk, óriási öröm ez szá-
munkra.” Az ETO saját nevelésű, válo-
gatott kapusa, Alasztics Marcell re-
mek teljesítménnyel vette ki a részét a
sikerből. „Álmunkban sem gondoltuk
volna, még a selejtezők előtt sem,
hogy sikerül Final Fourba jutni. Hatal-
mas élmény volt ez a hét, én győriként
különösen boldog vagyok. Rengeteg
ismerősöm, a családom is tanúja le-
hetett a sikernek, a külföldi csapattár-
saim családtagjai közül is sokan itt vol-
tak velünk, ez is plusz erőt adott. Ké-
szülünk, és azon leszünk, hogy a né-
gyes döntőben is helytálljunk.”
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A sérült Tomori Zsuzsanna és
Szucsánszki Zita nem tagja a
magyar női kézilabda-váloga-
tott 16 fős szűkített keretének,
amely a pénteken kezdődő né-
metországi világbajnokságra
utazik.

Kim Rasmussen szövetségi kapitány
elmondta, Tomori a térd-, Szucsánsz-
ki pedig a vállsérülése után még nincs
tökéletes állapotban. Az átlövő és az
irányító továbbra is a klubjában – a
Győri Audi ETO-ban, illetve a Ferenc-
városban – készül, de a magyar válo-
gatott szakmai stábja folyamatos kap-
csolatban áll majd velük, és ha szük-
ség lesz rájuk, illetve az egészségi ál-
lapotuk is megengedi, a torna közben
csatlakozhatnak a nemzeti együttes-
hez. A szövetségi kapitány azt mond-
ta, hosszú a világbajnokság, ezért
mind a 16 játékosára egyformán szá-
mít. „Már rögtön az elején arra kell
gondolnunk, mi lesz a negyedik és az
ötödik meccsünkön, aztán ha elég jók
vagyunk, akkor jöhet a rendkívül fon-
tos hatodik és hetedik találkozó. Nem
lesz könnyű dolgunk, de jó hangulat-
ban készül a csapat."

Tomori nem utazik a vb-re
Görbicz Anita csapatkapitány

úgy nyilatkozott, szeretnének tiszta
lelkiismerettel és jó eredménnyel ha-
zatérni Németországból. „Nagyon
fogunk küzdeni, minden mérkőzésre
úgy készülünk, hogy nyerni akarunk.
A Möbelringen Kupán voltak hibá-
ink, de megpróbáljuk kiküszöbölni
ezeket" – szögezte le. A magyarok a
norvégiai felkészülési tornán a házi -
gazdák világ- és Európa-bajnok csa-
patától, valamint az olimpiai bajnok
Oroszországtól kikaptak, a Koreai
Köztársaság együttesét legyőzték. A
pénteken kezdődő németországi vi-
lágbajnokságon a magyar csapat
Norvégiával, Svédországgal, Cseh-
országgal, Argentínával és Lengyel-
országgal szerepel azonos csoport-
ban, a csoportokból az első négy jut
tovább. A csoportmérkőzéseket Bie-
tigheim-Bissingenben, a nyolcad-
és negyeddöntőt Lipcsében rende-
zik. A torna folyamán van lehetőség
játékosok cseréjére, de akik csatla-
koznak, azok csak a 28 fős bő keret
tagjai közül kerülhetnek ki. A vb-re
utazó csapatban a Győri Audi ETO-t
Görbicz Anita mellett Bódi Berna-
dett képviseli.
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