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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

´́

´́

KÖZMEGHALLGATÁS. Győr Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi
Önkormányzata közmeghallgatást tart székhelyén (Baross Gábor út 29.)
december 12-én 13.45 órától.

December 12-én 9 órától ismét talált
tárgyak árverése lesz Győrben, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kor-
mányhivatal, Árpád út 36. szám alatti
mélygarázsban. A tárgyak már 8.30-
tól megtekinthetők.

Az árverés során értékesítik az el-
múlt időszakban talált tárgyként a győri
Polgármesteri Hivatalba leadott külön-
böző állapotú kerékpárokat is. Vannak
köztük jó állapotú, jó minőségű bringák,
és olyanok is, amelyek a fő funkciónak
megfelelnek, vagyis gurulnak.

Kalapács alá kerülnek még például
aranynak látszó, vagy egyértelműen
bizsu ékszerek is, női táska, cipő, ütve

• 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!

FOGADÓÓRA. Radnóti Ákos és dr. Gancz Tamás önkormányzati képvi-
selők december 11-én 17 órakor fogadóórát tartanak a Fekete István Ál-
talános Iskolában (Kodály Zoltán u. 31.). 

szöveg és fotó: pannon-víz

A robotépítés mellett a víz volt az idei ku-
tatási témája a „Nemak-Mobilis robot-
verseny – FLL Győr regionális forduló"
címmel megrendezett vetélkedőnek. 

A 14 csapatos regionális verseny
első két helyezettje, a budapesti Tövis-
Csapat és a győri Mobilis Bits jutott
tovább a versenysorozat februári, len-
gyelországi elődöntőjébe. 

A győri csapatok közül a zsűri kü-
löndíját az Apor Vilmos Katolikus Isko-
laközpont csapata nyerte el. Az apo-
ros diákok felkészülésük során a Rév-

Gazdát keresnek a kerékpárok és más elhagyott tárgyak
fúró és még a sajtó kíváncsiságát már
felkeltő fűnyíró is. 

Sok mindent elhagytak az embe -
rek ezeken a tárgyakon túl is, ezek egy
részét értéktelennek minősítette a
szakértő. 

A tárgyak listája megtekinthető a
gyor.hu oldalon. Megtekinthetők az
adatvédelmi okokból nem értékesíthe-
tő okos mobiltelefonok listája is. Ezeket
a készülékeket a hivatal nem bocsátja
árverésre, hogy senki adata, fényképes
emlékei, a készülék által őrzött doku-
mentumai ne legyenek más számára
zsákbamacskaként megvásárolhatók.
Ezeket a készülékeket még őrzi a hiva-

tal. Aki az utóbbi egy-két évben elvesz-
tette a készülékét és annak IMEI szá-
mát tartalmazó dokumentummal min-
den kétséget kizáróan tudja igazolni,
hogy az az övé, a jogszabályban szerep-
lő három hónap eltelte ellenére, átvehe-
ti a hivatal ügyintézőjétől.

A készülékeket a hivatal Honvéd li-
get 1. 4. emeleti, 419-es irodájában
lehet megtekinteni, ügyfélfogadási
időben. Időpont-egyeztetés lehetsé-
ges a 96/500-414-es vagy 96/500-
482-es telefonszámokon.

A meghirdetett napon el nem kelt
dolgok ismételt árverésére három hóna-
pon belül új időpontot tűz ki a hivatal.

A Pannon-Víz is segített 
a felkészülésben

falui Vízműtelepre is ellátogattak, az
itt szerzett ismereteket is beépítették
előadásukba. Övék volt az egyik leg-
jobb kutatási bemutató, egy profin
megszerkesztett televíziós híradó ke-
retében mutatták be eredményeiket. 

Kutatómunkában a Lukács Sándor
Mechatronikai és Gépészeti-iskola
szerzett különdíjat egy ötletesen meg-
szerkesztett ivókútadapterrel. Csapat-
munkában a Péterfy Sándor Evangé-
likus Oktatási Központ, Robot játék-
ban pedig a Mobilis Interaktív Kiállítá-
si Központ csapata bizonyult a leg-
jobbnak.
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BEJELENTÉS A HÉT TÉMÁJA

szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Az elmúlt időszak bizonytalan-
ságai után nagy bejelentés tör-
tént szerdán, a Városházán. Új
befektető érkezett az ETO FC-
hez, sőt, 96 százalékos tulajdont
is szerzett a Kft.-ben, és a gaz-
dálkodás racionalizálásával
kezdi a munkát.

Az elmúlt hetekben többször is
szárnyra kelt a hír, hogy komoly befek-
tető érdeklődik az ETO-val kapcsolat-
ban. Nos, a hét közepén kiegyenesed-
tek a kérdőjelek, hiszen megtörtént a
nyilvános bejelentés: a Mányi József
által tulajdonolt Ker-Gasztro Kft. mi-
nősített többségi tulajdont szerzett az
ETO Futball & Futsal Sportszervező
és Szolgáltató Kft.-ben.

„Az ETO sajnos az elmúlt időszak-
ban ismét bizonytalan, nehéz helyzet-
be került, számos panaszt kaptam
magam is a kifizetések elmaradása
miatt szülőktől, edzőktől, szolgáltatók-
tól. Szerencsére a nagycsapat teljesít-
ményére ez nem nyomta rá a bélye-
gét” – mondta el Borkai Zsolt, aki kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik
ennek ellenére kitartottak, játszottak,
dolgoztak, edzősködtek, vagy a léte-
sítmény területén a kiszolgálásban se-
gédkeztek. A polgármester azt is el-
árulta, hogy mindennek ismeretében
a győri önkormányzat és az akkor
még befektető-jelölt cég is átvilágítot-

Új idôszámítás
kezdôdhet az ETO-nál

ta a kft. gazdálkodását, amely sajnos
jelentős felhalmozott adósságot mu-
tatott, mint mondta, a felelőtlen gaz-
dálkodás csőd közeli helyzetet ered-
ményezett. „Az ezt követő tárgyalá-
soknak köszönhetően, és annak,
hogy Mányi József úr továbbra is lá-
tott fantáziát az ETO-ban, megszüle-
tett a megállapodás, amelynek értel-
mében a befektető minősített többsé-
gi befolyást szerzett a kft.-ben. Ezúton
is köszönetet mondok neki a döntésé-
ért, egyben azt kérem tőle, hogy kezel-
je saját gyermekeként az ETO-t, mert
Győrben rengeteg embernek fontos a
csapat sorsa.”

A polgármester azt is elmondta,
hogy a győri önkormányzat továbbra
is hozzájárul a zöld-fehérek jövőjé-
hez, hiszen bár az önkormányzat ez-
után sem lesz tulajdonos, és a fel-
nőtt csapat működését közpénzből

nem tudja segíteni, az utánpótlás-
nevelést azonban továbbra is támo-
gatni fogják, amihez az eddiginél jó-
val átláthatóbb gazdálkodás szüksé-
geltetik. „75 millió forintot már az év
elején átadtunk az egyesület után-
pótlásképzésének támogatására, to-
vábbi 75 millió forint pedig ugyaner-
re a célra el van különítve a költség-
vetésünkben. Ezt eddig visszatartot-
tuk, amíg nem láttuk biztosítottnak
a megfelelő és átlátható gazdálko-
dást a klubnál, most azonban új
helyzet állt elő, ezért átadjuk a pénzt
a gyerekek támogatására.” Mint ki-
derült, az iskola is nehéz helyzetbe
került, ezért az azt működtető alapít-
ványnak közel 11 millió forintos tá-
mogatást ítélhet oda a következő
közgyűlés, amennyiben a képviselők
is megszavazzák azt.

„Remélem, hogy az új befektető
érkezésével és az önkormányzat tá-
mogatásával a felnőtt csapat és a
klubnál pallérozódó fiatalok sorsa is
hosszú távra rendeződik. Köszönöm
Csányi Sándornak és a Magyar Lab-
darúgó Szövetségnek a segítséget,
amellyel a helyzet megoldását támo-
gatta.” A polgármester aláhúzta, a
többi ETO néven szereplő szakosz-
tályt semmilyen veszély nem fenye-
gette, hiszen különálló kft.-ről van
szó. Azt is hangsúlyozta, bízik ab-
ban, hogy az élet számos területén
sikereket elért vállalkozó szerepvál-
lalásával, valóban új időszámítás
kezdődhet a klubnál. 

„A hír igaz, a mai napon a Ker-
Gasztro Kft. 96 százalékos tulajdon-
részt szerzett az ETO Kft.-ben, de
megszületett a megállapodás a ma-
radék négy százalékról is, így 2018
májusában 100 százalékos tulajdo-
nos lesz a cég” – erősítette meg Má-
nyi József, a Ker-Gasztro tulajdono-
sa. Hozzátette, az ETO nagy múltú
klub, ahol kitűnő utánpótlás-nevelő
munka folyik, de a jelenlegi helyzet-
nél jobbat érdemel. Azt is elmondta,
hogy a korábbi ügyvezető, dr. Drucs-
kó Zoltán az aláírást követően lemon-
dott tisztségéről, de a vezetőség ösz-
szetételéről és szakmai kérdésekről
most még korai lenne beszélni, hi-
szen az elsődleges feladat a gazdál-
kodás racionalizálása, az adósságok
rendezése. „Szeretném, ha minden-
ki nyugodtan tudna karácsonyozni,
ezért először a kifizetéseket rendez-
zük” – hangsúlyozta az új tulajdo-
nos. Újságírói kérdésre azt is el-
mondta, hogy a jövőben a labdarú-
gás és a futsal útjai különválnak.
Szintén kérdésként hangzott el a tá-
jékoztatón, hogy tulajdonosként mi-
lyen célokat tűz ki a csapat elé. „Erre
is azt tudom mondani, hogy azok fe-
lelősségteljes megfogalmazásához
még egy kis időre van szükség. El-
sődleges feladatunk, hogy rendez-
zük a klub és az akadémia helyzetét,
először is rendet, nyugalmat és kie-
gyensúlyozott működést kell terem-
tenünk. Ezután következhet a célok
megfogalmazása!”

Elsôdleges
feladat a klub
és az akadémia
helyzetének
rendezése

Borkai Zsolt
és Mányi József
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fotó: marcali gábor, o. jakócs péter

Fénylik a város. Tisztán, ezüstösen a
Városháza előtti téren, s valahogy
mégsem hidegen. A fények elegán-
san mértéktartóak, engedékenyen
együtt hajladoznak a faágakkal, a
szárnypróbálgató decemberi szélben.
Sült gesztenye a tenyerünkben, or-
runkban szappanok, gyertyák, füstö-
lők és fenyőágak illatával, nézelődünk,
köszöntgetünk, kérünk egy forralt
bort, úgy fogjuk a műanyag poharat
két tenyerünk közé, mintha kedve-
sünk arcát tartanánk időtlenül.  

Este van, advent hangulata ilyen-
kor van emelkedőben. Az épületek ne-
künk, a kíváncsiskodóknak, a rácso-
dálkozóknak festik magukat, mond-
hatnánk, ruhát cserélnek, de illetlen
dolog volna, ha azt sejtetnénk, hogy a
Széchenyi téren mindenki szeme lát-
tára átöltözik egy egész rendház. 

Jégtáncosokkal kezdődött a győri
advent a tánc fővárosában. Voltak be-
szédek, szólt Borkai Zsolt polgármes-
ter a készülődés öröméről, az összefo-
gás erejéről, az egyházi méltóságok a
várakozás izgalmáról és a szeretetről,
majd kéretlenül, s csak a körülötte ál-
lóknak hallhatóan megszólalt egy lá-
batlankodó kisgyerek, a meseszerűre
festett rendházra mutatva: bele aka-
rok harapni. 

Az idén nem lézerek villognak disz-
kósan és omegásan, nem zöld sugár-
ral rajzolják falra az angyalokat és a
Mikulást, hanem fényfestők vizuális
képzőművészete alakítja át a teret. A
rendházra vetített naptár – a számok
mellett a naponta nyitogatható,
amúgy valóságos ablakok – például
hihetetlen telitalálat. 

Győr az arculatával, igényes kultu-
rális programjaival az első adventi na-
pokban is meg tudta mutatni, hogy az
önmagunkba nézés, a lelki számvetés,
elmúlt szeretteink felidézése a közel-
gő karácsony hangulatában megfér a
jelenvaló örömmel. 

Itt élünk ebben a városban úgy 130
ezren, egymás kortársai vagyunk a
sors, a Teremtő kiszakított nekünk a
végtelenből valamennyi időt, ki tudja,
mennyit, ötven, hatvan, nyolcvan évet,
s kénytelenek vagyunk ezt az időt va-
lahol itt a Földön, akár ebben a város-
ban együtt eltölteni. Miért ne tölthet-
nénk görcseinktől felszabadultan,
több mosollyal és megértéssel, na-
gyobb empátiával, kevesebb gyanak-
vással és gyűlölettel? 

Érezhetjük: itt és most jó helyen va-
gyunk. Méltó hozzánk a hely. És mél-
tóak vagyunk hozzá mi is.

Fénnyel festett december
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ADVENT JÓTÉKONYSÁG

szerző: havassy anna katalin
fotó: o. jakócs péter

Ahogy az már évek óta lenni szokott,
az adventi vásárral együtt a jótékony-
sági faház is várja a segíteni vágyókat.
Számos civil szervezet képviselteti
magát a karácsony eljöveteléig.

A szokott helyen, a Széchenyi tér
Czuczor Gergely utcai sarkánál vár
mindenkit a Jótékonysági faház,
amelynek ünnepélyes megnyitóját
pénteken tartották. „Az év legszebb
időszaka kezdődik. Győrben figye-
lünk arra, hogy az ünnepi forgatag
az advent kezdetével egybeessen,
nem akarjuk jóval előbb megnyitni a
vásárt, elkezdeni a programokat” –
kezdte dr. Fekete Dávid alpolgár-
mester. „Ezekben a hetekben többet
gondolunk a rászorulókra, a bajban
lévőkre, így a jótékonysági faháznál
mindenki segíthet, aki szeretne és

szerző: havassy anna katalin
fotó: police.hu

Az adventi vásár és a program-
jai minden évben rengeteg láto-
gatót vonzanak, akiknek bizton-
ságáról a rendőrség, a polgár-
őrség, a közterület-felügyelet
és biztonsági őrök is gondos-
kodnak.

Az állandó egyenruhás jelenlét a bűn-
cselekmények megelőzése érdekében
és a biztonságérzet növelése miatt is
fontos. A rendőrség, a közterület-fel-
ügyelet és a polgárőrség képviselői
idén is közösen vigyázzák a rendet, to-
vábbá minden helyszínen képzett biz-
tonsági őrök állnak helyt, éjjel és nap-
pal is. A Győri Rendőrkapitányság az
állománya mellett technikai eszközök-
kel is biztosítja a különböző helyszíne-
ket, amelyek a szélsőséges cselekmé-
nyek megelőzésének érdekében indo-
koltak. Így fizikai akadályok, azaz beton
terelőelemek is növelik az ünnepre
hangolódók biztonságát.

Fontos azonban a bűnmegelőzés
is, amiért a vásárba, a rendezvényre
látogatók is sokat tehetnek: a Győri
Rendőrkapitányság kéri, hogy akik
gépjárművel érkeznek, az utastérben
vagy más látható helyen ne hagyjanak

Egész adventben vár a jótékonysági faház

módja van rá. Szinte minden nap
más és más civil szervezet képvisel-
teti magát, az adományozókat pedig
minden nap forró teával várják egy

kis beszélgetésre is” – mondta el az
alpolgármester, majd Sütő Csabá-
hoz fordult, hogy átadja azt a 100
ezer forintot jelképező táblát, amely-

lyel a város segíteni kívánja a hajlék-
talanok ellátását

„Köszönjük, hogy ismét segítséget
nyújt a város” – reagált Sütő Csaba,
majd hozzátette: „Az elmúlt napok
időjárása ismét emlékeztetett minket,
hogy tél van, s nagyon komolyan helyt
kell állnunk a hajléktalanellátásban,
ami energia és pénz is. Nagyon kö-
szönjük a segítséget mindenkinek, aki
szívén viseli a hajléktalanok sorsát.
Ezekben az időkben még inkább gon-
dot kell fordítanunk a lelki törődésre is,
nem csak a fizikai ellátásra” – zárta a
Hajléktalanokat Segítő Szolgálat veze-
tője.

Ezt követően a történelmi egyhá-
zak vezetői megáldották a jótékonysá-
gi faházat, s Isten segítségét kérték a
rászorulók megsegítésére, illetve kö-
szönetet mondtak mindazoknak, akik
bármely módon segítő kezet nyújta-
nak az elesetteknek. 

Az adventi vásár 
biztonságáért dolgoznak

semmilyen értéktárgyat, kabátot, cso-
magot. Fontos, hogy a vásárlás, séta
közben értékeiket, pénztárcájukat ne
hagyják látható helyen, táskájukat ne
hagyják őrizetlenül, mert a tolvajok
ezekre a helyzetekre különösen figyel-
nek! A közlekedési balesetek megelő-

zése érdekében kérik, hogy a vásárok
környékén a sofőrök és a gyalogosok
fokozott körültekintéssel közlekedje-
nek, nemcsak a megnövekedett for-
galom, hanem a téli időszakban jelen-
tősen megváltozott közlekedési körül-
mények miatt is.

A győri Széchenyi téren került sor a
Katolikus Karitász „Tárjátok ki szívete-
ket” programsorozatának kiemelt ese-
ményére, az „Egymillió csillag a szegé-
nyekért” akció országos megnyitójára,
advent első vasárnapján.

Az eseményt Veres András győri
megyés püspök nyitotta meg, aki kö-
szöntőjében azok felé irányította a
hallgatóság figyelmét, akik talán ma-
guk előtt is szégyellik, hogy szükséget
szenvednek. A Karitász feladata, hogy
elérje ezeket a „szemérmes szegénye-
ket”. Kiemelte: a segítő szolgálat lé-
nyege a személyes kapcsolat, és buz-
dította a jelenlévőket, gyújtsanak egy
gyertyát a szegényekért.

Écsy Gábor elmondta, az akcióban
a Katolikus Karitász 11 szervezete
vesz részt, így az ország több mint
130 településén gyúlnak ki a szeretet
lángját szimbolizáló mécsesek. Az
adományozásra szánt 2.500 darab
mécsest a Győri Egyházmegyei Kari-
tász megváltozott munkaképességű
foglalkoztatottjai készítették.

Aki segíteni szeretne, a győri ka-
tolikus templomokban megteheti,
az „Egymillió csillag a szegénye-
kért” akció keretében, melynek so-
rán az adakozók egy adventi gyer-
tyát, egy jövő évi Karitász-naptárt
kapnak ajándékba.

A szeretet
lángjai
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A zeneóriást, Johann
Sebastian Bachot egyszer
megkérdezték arról, mennyi-
re nehéz megtanulni orgonál-
ni. „Igen egyszerû. Csak annyi
az egész, hogy a megfelelô
billentyût kell a megfelelô idô-
ben lenyomni” — hangzott a mes-
ter válasza. Életünk döntései — kü-
lönösen pénzügyi cselekedeteink —
ugyanilyen egyszerûek — olvasható
az Aegon Pénzügyi Akadémia online
képzésének elsô leckéjében. 

Mi kell ahhoz, hogy pénzügyi döntéseink
adekvátak és nyereségesek legyenek? —
teszi fel a kérdést már állandó szakértônk,
Zsidi Mária, az Aegon Biztosító megyei igaz-
gatója. Három fogalmat kell pontosan ismer-
nünk: ez az elv, a stratégia és a taktika.  A
stratégia az egy cselekvés, nem gondolkodás.
Van egy célunk és kiválasztjuk a leghatéko-
nyabb hozzá vezetô utat. A taktika nem más,
mint az apró lépések idôbeli és térbeli megterve-
zése. Az egész döntési folyamat felett
pedig az elvek állnak. Ezeket pe-
dig döntôen saját családi min-
táink, tanulmányaink, életta-
pasztalatunk alapján ala-
kítjuk ki. 

A karácsonyi vásárlási
ôrületben is maradjunk
higgadtak és tudatosak! Jó
tanács: ha hitelkártyával fize-
tünk, nem árt figyelembe vennünk,
hogy általában 30 napig ingyen
használhatjuk a bank pénzét, sôt még jóvá-
írást is kaphatunk vásárlásaink után. A prob-
lémát az jelenti, ha a hitelkártya használata
úgy épül be költési szokásaink közé, hogy
megveszünk egy csomó felesleges terméket és
szolgáltatást, és nem fizetjük vissza ezen ki -
adásainkat. Így elég csak egyszer megcsúszni
a banánhéjon, és nyakunkon a legalább 30
százalékos kamat. Zsidi Mária tanácsát fogad-
ják meg: csak nagyon fegyelmezett és tu-
datos embereknek ajánlott a hi-
telkártya használata! (x)

Szakértônk, 
Zsidi Mária
a témával

kapcsolatban
várja  kérdéseiket:

zsidi.maria@
aegonpartner.

com

Karácsony elôtt is
tudatosan

szerző: földvári gabriella
fotó: kun zoltán

Legtöbben álmélkodtak,
amikor advent első vasár-
napján beléptek a megújuló
győri székesegyházba. Mint-
ha kitágult volna a tér, meg-
világosodott volna a hely.

A győri székesegyház belső felújí-
tási munkálatai májusban kez-
dődtek, ami azzal járt, hogy hó-
napokra bezárták a templomot.
A beruházás első üteme lezárult,
így advent első vasárnapján a hí-
vek és a papság újra birtokba ve-
hették a győri bazilikát. Ma már a
betérőket egy világosabb, tága-
sabb belső tér és a Könnyező
Szűzanya megújult kegyoltára fo-
gadja. A szentély immár a cancel-
lus és a stallumok nélkül várja a
híveket, üzenve: a szentmiseáldo-
zatban mindenkinek része lehet
közvetlen közelről. A hívek ezen-
túl az apszisban elhelyezett szé-
keken is helyet foglalhatnak. 

Pénteken a sajtó képviselői
már betekintést nyerhettek az
épületbe, ahol dr. Veres András
megyés püspök arról tájékozta-
tott, hogy eljutottak a felújítás je-
lentős szakaszának befejezésé-
hez, a legporosabb, a legtöbb
kosszal járó munkával végeztek a
kivitelezők. Kicserélték a padlóza-
tot, megújult a fűtési rendszer, az
elektromos hálózat, kiépítették a
hangosítást, valamint a biztonsági
rendszert. A megyés püspök re-
méli, hogy aki belép a templomba,
az komfortosabbnak fogja találni
és megtapasztalja a megújulást.

Kitárta kapuit a megújuló
gyôri bazilika

Bognár István, a székesegy-
ház plébánosa is a megújulás
szükségszerűségéről beszélt.
„Abban az időszakban térünk
vissza ide, amikor új egyházi év
kezdődik az adventtel, ami azt jel-
zi, hogy nem csak a székesegy-
ház szorul még megújulásra bel-
sőleg, hanem mi hívek és papok
is egyaránt egy újabb esélyt ka-
punk a belső megújulásra.” A szé-
kesegyház másik nagy kincse, a
Szent László-herma ebben az év-
ben még a Szent László Látoga-

tóközpont Káptalandomb 13.
szám alatt található kiállítóteré-
ben látható. A Héderváry-kápol-
na biztonságtechnikai rendszeré-
nek kialakítását követően kerül-
het sor a herma visszatérésére.

A miserendben mindössze
annyi változás történt, hogy ad-
vent idején a hajnali misék reg-
gel 6 órakor kezdődnek, az esti-
ek változatlanul 18 órakor lesz-
nek. Vasárnap 8.30-tól, 10 órától,
12 órától és 18 órától mutatnak
be szentmisét.

A felújítás részleteiről Andor-
ka Miklós, az egyházmegye fő-
építésze, a munkálatok koordiná-
lója számolt be lapunknak. El-

mondta, több mint 300 négyzet-
méteren, a templom egészében
kicserélték a padlózatot, Horvát-
országból származó jura mészkő-
re, amely egy kemény mészkő, a
kopásállósága vetekszik a tardo-
si kő minőségével.

A padlólapok alatt kiépítették
a villamoshálózatot, van ahová
padlófűtés került. A falszerkeze-
tet utólagosan szigetelték, elké-
szült a biztonsági kiépítés riasz-
tóval, kamerákkal, valamint mo-
dern feliratozási rendszert alakí-

tottak ki, és a han-
gosítás is új lett, így
a körülmények már
21. századiak. A
székesegyház bejá-
ratainál szélfogók
beépítésével pedig
egyszerűbb, prakti-
kusabb lett a közle-
kedés.

Teljesen elkészült
a Mária-oltár restau-

rálása, visszakerült helyére a Köny-
nyező Szűzanya kegyképe. Az ösz-
szes mozdítható faelemet, az ara-
nyozott részeket leszedték, és mű-
helyekben restaurálták, majd visz-
szatették eredeti helyükre a kegy-
képpel együtt, eközben elkészült a
mennyezeti freskó restaurálása is,
valamint a márvány-, a kőfelületek,
a díszítőelemek kijavítása is.

A belső tér megújítása 2-3
éven át szakaszosan zajlik, szük-
séges a mellékoltárok, festmé-
nyek, szobrok, fal- és márványfe-
lületek felújítása, de a restaurálá-
si munkálatok miatt, a liturgikus
események zavartalanok lesznek
– ígérte a főépítész.

A látogatókat 
világosabb,
tágasabb belsô tér
fogadja
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Az óvodai, általános iskolai és gimnáziumi képzés mel-
lett 2017. szeptember 1. óta a szakképzésbe is bekap-
csolódott a győri Audi Hungaria Általános Művelődési
Központ. A következő tanévtől második alkalommal in-
dul az a kétéves idegen nyelvű ipari és kereskedelmi
ügyintéző szak, amelyre december 1-től 2018. február
15-ig lehet jelentkezni. A részletekről Andreas Mitter-
mair szakképzésért felelős vezető tájékoztatta lapunkat.

Elmondta, a kétéves képzés a diákok számára in-
gyenes, de komoly feltételei vannak. Azok jelentke-
zését várják, akik rendelkeznek érettségivel, vala-
mint minimum B2 középfokú német nyelvvizsgával
vagy német nyelvi diplomával (DSDII). További kö-
vetelmény, hogy a jelentkező megfeleljen a kiválasz-
tási eljáráson és vállalja, hogy szerződést köt egy
olyan céggel, amely együttműködési megállapo-
dásban áll az Audi Hungaria ÁMK-val.

A 2017–2018-as tanévben az iskola partnercé-
gei az Audi Hungaria, a BOS, a KACO, a MAN. A kö-
vetkező tanévtől a Duvenbeck és a Knüppel céggel
bővül a partnerek köre. Jelenleg további érdekelt
vállalatokkal is folynak egyeztetések. 

Andreas Mittermair elmondta, a felvételt nyert
hallgatók a képzés teljes ideje alatt cégüktől havi
rendszeres képzési juttatásban részesülnek. Duális
a képzés, vagyis hetente két napot töltenek az Audi
Hungaria ÁMK-ban elméleti képzésen, három na-
pot pedig cégüknél gyakorlati képzésen. Az elméle-
ti oktatás nyelve a német, kivételt képeznek a ma-
gyar jog és vállalatvezetés, valamint a gazdasági
magyar, valamint gazdasági angol című tantárgyak.

A kétéves képzés során modern munkakörülmé-
nyek között szerezhetnek gyakorlatot a hallgatók a be-
szerzési, gyártási, értékesítési, személyügyi, projektma-
nagement, valamint pénzügyi és számviteli területeken. 

A duális szakképzésben részt vevők számára, igény
szerint, korlátozott számban kollégiumi férőhelyet biz-
tosítanak, amennyiben a képzés helyszínétől távol lak-
nak. Vagyis a képzésre, amint a folyó tanévben is, az
egész országból várják a jelentkezőket. 

A második év végén a képzés vizsgával zárul. A
vizsga az Audi Hungaria ÁMK-ban a Magyar Keres-
kedelmi és Iparkamara felügyelete alatt zajlik és ál-
lamilag elismert OKJ-s bizonyítványt ad. 

A győri Lepke és a Répce utcai Idősek
Klub tagjai számára Kara Ákos ország-
gyűlési képviselő, a rendezvény fővéd-
nöke nyújtotta át az őszi jótékonysági
kerékpártúra támogatását. A több
mint 450 iskolást megmozgató ese-
ményt jövőre is megszervezik.

Szakképzés az Audi Hungaria Általános Mûvelôdési Központban

Idegen nyelvû ipari és kereskedelmi
ügyintézô két év alatt

Az intézmény a végzettség németországi elisme-
rése érdekében, támogatja a diákokat a kérelem be-
nyújtásánál az IHK FOSA Nürnberghez. Ezenkívül
lehetőség van arra is, hogy a diákok angol nyelvből
is szerezzenek nyelvvizsgát.

Mire jogosít a második év végén megszerzett ok-
levél? – kérdeztük végezetül a szakképzésért felelős
vezetőt. „Mindenekelőtt szeretném elmondani, hogy

a sikeres vizsga szakirányú továbbtanulás esetében a
felsőoktatási felvételin maximum 32 többletpontot je-
lent. Németországi tapasztalataim alapján azonban
mondhatom, hogy a végzősök nagy számban azonnal
munkalehetőséget kapnak attól a cégtől, ahol gyakor-
lati idejüket töltötték. Fontos szempont továbbá, hogy
a diákok gyakorlati képzésük során a vállalatok min-
den területét megismerik, és így az ott szerzett kom-
petenciák alapján, későbbi munkahelyükön ezen te-
rületek mindegyikén bevethetőek lesznek. Korábbi né-
metországi diákjaim egy része a kereskedelmi szak-
képzés során elsajátított kompetenciákat rendszere-
sen tudta kamatoztatni különböző súlypontú gazda-
sági tanulmányok sikeres elvégzése során” – kaptuk
a választ Andreas Mittermairtól. 

A már futó képzésben 12-en vesznek részt, a jö-
vő tanévtől induló csoportba 12–15 hallgatót vár-
nak. A tapasztalatok szerint sokkal többen jelent-
keznek, mint ahányan felvehetők. 

További információ az Audi Hungaria ÁMK honlap-
ján www.audischule.hu „Szakképzés/Kereskedelmi
szakképzés” alatt található, valamint a pályázati idő-
szak alatt a jelentkezési űrlap onnan letölthető.

Célba ért
a támogatás

> > > www.gymskik.hu < < <

Kamara már a Facebookon is!

A KAMARA MINDENKIÉ
PROGRAMAJÁNLÓ — GYÔR

Bôvebb információ és jelentkezés: 
www.gymskik.hu/rendezvenyek  

ANGYALOK A BELVÁROSBAN
JÓTÉKONYSÁGI AKCIÓ

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

A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Ke res ke -
delmi és Iparkamara által alapított Gyôri
Bevásárló Utcák Alapítvány jótékonysági
kampányt indított hátrányos helyzetû gyer-
mekek támogatására. 2017-ben a Pattan-
tyús Alapítvány a ked vez ményezett.

A szervezôk november 25. és december
23. között „perselyeket” helyeznek el az ak-
cióhoz csatlakozott üzletekben.

Várnak mindenkit Gyôr Bel városában!

ÉVZÁRÓ ÜNNEP 
KAMARAI SZOLGÁLTATÁSI
TAGOZAT 

A gálán garantált a fergeteges hangulat,
meglepetésprodukciók és -fellépôk szí-
nesítik az estet. A részvétel térítésmentes,
elôzetes online regisztrációhoz kötött. A je-
lentkezéseket december 10. vasárnap 12
óráig várják! (gymskik.hu/rendezvenyek)

Idôpont: december 11. (hétfô) 17 óra
Helyszín:  kamarai székház, 
9021 Gyôr, Szent István út 10/A.
Bôvebb információ: +36-96/520-222
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AUDI HIRDETÉS
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EGYEDI BÚTOROK MÉRETRE!

• Tervezés 
• Gyártás méretre
• Extra kiegészítôk 

és megoldások

szerző: koloszár tamás
fotó: o. jakócs péter

Először találkozott a média kép-
viselőivel Achim Heinfling, az
Audi Hungaria ügyvezetésének
elnöke, aki október elseje óta
tölti be ezt a posztot. A cég ka-
rácsonyi sajtófogadásán egye-
bek mellett elmondta, jövőre
lesz negyedszázada, hogy az
Audi letelepedett Győrben.
Mozgalmas év lesz a jubileumi,
új autóval és új motorokkal.

„2014-ig dolgoztam már Győrben,
mint a motorgyártásért felelős ügyve-
zető igazgató, az Audi Hungaria és a
város is közel áll a szívemhez, így jól ér-
zem magam ebben a pozícióban” –
kezdte beszámolóját Achim Heinfling.
S bár az év még nem ért véget, így
pontos számok nincsenek, annyit azért
érzékeltetett, a motorgyártásban és a
járműgyártásban is hozzák az előző év
számait. Kiemelte, hogy a Győrben ké-
szülő motorok a Volkswagen konszern
harminc telephelyére jutnak el a világ-
ba, a 2,5 literes, öthengeres erőforrás
pedig az év motorja lett.

2018-ban ünnepli a vállalat győri
otthonra találásának huszonötödik év-
fordulóját. Mozgalmas, izgalmas és ér-
dekes lesz a jubileumi év. Mindenek-
előtt megjelenik egy új autó az Audi
Hungaria palettáján, a TT és az A3 mel-
lett immár a Q3-as is Győrben készül.
Ugyanakkor megkezdik a felkészülést
egy újabb típus gyártására, a Q4-esek
2019-től készülnek a városban.

A motorgyártás is legalább annyi
újdonsággal szolgál. Mindenekelőtt
megkezdődik a villanymotorok széria-
gyártása. Közhelyszerűen írhatnánk,
e-motorok gördülnek le a szalagról, ez
azonban nem igaz, mert a hagyomá-
nyos gyártást felváltja az úgynevezett
moduláris gyártás. Szigeteket alakíta-
nak ki a gyárban, s a szigetek között

Új autóval és új motorokkal készül 
25. jubileumára az Audi Hungaria

robotok szállítják majd a motorokat.
Az első kétszáz nullszériás motor elké-
szült, s munkatársaikat e-szakértővé
képezték át. 

„Van aggodalom a világban, hogy a
villanymotorok gyártásához kevesebb
ember és kevesebb alkatrész kell, sze-
retnék azonban minden kételyt elosz-
latni, minden Audi-munkatársra szük-
ségünk lesz” – fogalmazott Achim He-
infling, s érvként elmondta: a na-
gyobb autókba két villanymotort épí-
tenek be, a belsőégésű motorokat pe-
dig a következő tíz évben biztosan
igényli a piac. Annak ellenére is, hogy
az autógyártás óriási átalakuláson
megy át. Az Audi is folyamatosan ke-
resi az új utakat, az alternatív hajtáso-
kat, ennek jegyében Győrben gázmo-
torok is készülnek. 

Idén gőzerővel folytatták a beruhá-
zásokat is. A Q3-as gyártásához egy
kilencvenezer négyzetméteres ka-
rosszériaüzem készült, ahol hétszáz
robotot állítottak munkába. Tizenöte-
zer négyzetméterrel bővítették a szer-
számgyárat is, itt készülnek egyebek
mellett a Bentley, a Lamborghini és az
Audi egyedi karosszériaelemei. A vi-
lágban most debütáló Lamborghini
Urushoz is szállít karosszériaelemeket
a győri gyár – tudtuk meg Achim He-
inflingtől.

„A digitalizáció és a robotizáció új
kihívásokat állít az autóipar elé, em-
berek nélkül azonban nem lesznek
gyártócsarnokok” – jelezte újra, hogy
minden munkatársra szükség lesz.
Olyannyira, hogy a jelenleg a Volkswa-
gen pozsonyi gyárában dolgozó Audi-
munkatársak a következő év közepén
visszatérnek Győrbe, az Audi Hunga-
riához.

„Az Audi negyedszázada sikertör-
ténet Győrben, 25 év alatt 8,5 milliárd
eurót fektettünk be a városba, a Q3, a
Q4 és az e-motorok pedig biztos jövőt
jelentenek” – fogalmazott az ügyveze-
tés elnöke.

Bemutatkozott Achim Heinfling, 
az Audi Hungaria ügyvezetésének elnöke 
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MEGHOSSZABBÍTVA DECEMBER 15-IG!

A Városházán tartotta ülését az idő-
sek érdekképviseletét biztosító Győr
Városi Idősügyi Tanács.  A szervezet
igyekszik olyan témákat tárgyalni,
amelyek információt nyújthatnak és
az idősek érdeklődésére számot tart-
hatnak. Ezért is volt napirenden a
nyugdíjasok foglalkoztatása – mond-
ta el Radnóti Ákos alpolgármester, az
Idősügyi Tanács alelnöke. 

Az országos lefedettségű Szom-
szédok Közérdekű Nyugdíjas Szövet-
kezet a munkát vállaló nyugdíjasok
számára kínál lehetőséget, valamint
a munkáltatóknak is segítséget nyúj-
tanak a munkaerő közvetítésében.
Győrben az öt megyét összefogó
Északi Szomszédok Nyugdíjas Szö-
vetkezet működik, amely információt
adhat a munkát kereső idősek szá-
mára. Az ülés résztvevőit Margitics
Ákos területi igazgató tájékoztatta a
lehetőségekről, aki elmondta, jelen-
leg inkább könnyű fizikai munkalehe-
tőséget tudnak ajánlani, de várható-
an irodai munkára is lesz lehetőség a
szövetkezet közvetítésével. A munkál-

szerző: városi diák fórum

Rögtön az elnökválasztást követően,
a Városi Diák Fórumnál elkezdődtek
az előkészületek a Sportolkozz! 2. el-
nevezésű sporteseményre. A prog-
ramnak a Lukács-iskola adott otthont. 

A november végén megrendezett
vetélkedőn középiskolás diákok mér-
hették össze tudásukat és ügyességü-
ket. A megnyitón Szentpéteri Marian-
na igazgató köszöntötte a diákokat,
majd ezt követően, Csay Renáta kaja-
kozó, tizennyolcszoros maratoni kajak-
világbajnok tartott egy 25 perces be-

HIRDETÉS IDŐSEK, FIATALOK Generációk
Nyugdíjasok munkában

Ismét sportolkoztunk
melegítést. Összesen 19, ötfős csa-
pat vett részt az eseményen, melyet
végül az Apor Vilmos Katolikus Iskola-
központ csapata nyert meg. Az Apor-
iskolából két csapat is nevezett. A 11.
A osztály a 13. helyezést szerezte
meg, míg a 11. B csapata, az úgyne-
vezett La gajnantoj megnyerte a vetél-
kedőt és így egy évig birtokában lehet
a vándorkupa. 

Nyereményként a szponzorok aján-
dékait és a győri önkormányzat felaján-
lásait osztották ki. A nyertes csapat tag-
jai: Csuta Rita, Gaál Gergely, Kránitz Pé-
ter, Németh Luca és Vajda Lili. 

Az önkormányzat az elmúlt időszak-
hoz hasonlóan, támogatásáról biztosí-
totta a diákságot, mindemellett Fehér
Gábor, aki évek óta mentori szerepet
tölt be a Városi Diák Fórum életében, se-
gítette őket a felkészülési munkában. 

Az idei év lezárásaként, még egy
decemberi gyűlés vár a fiatalokra, me-
lyen összegzik a tapasztalatokat.

Amennyiben középiskolás diák
vagy, és szívesen csatlakoznál a Váro-
si Diák Fórumhoz, keress minket a
vdfgyor@gmail.com e-mail címen
vagy a www.facebook.com/VDFGyor
oldalon.

tatók számára is előnyösebb így fog-
lalkoztatni a munkavállalót, mert leg-
alább 5 százalékkal kevesebbe kerül,
és a munkáltatást a szövetkezet vég-
zi. Belépéskor minimális tagdíjat kell
fizetni, amelyet kilépéskor visszakap
a munkavállaló. 

Azok, akik munkalehetőségek iránt

érdeklődnek, a következő elérhetősé-
geken kapnak tájékoztatást: 

Északi Szomszédok Közérdekű
Nyugdíjas Szövetkezet
9023 Győr, Bartók Béla út 8.
Tel.: +36-96/822-514.
gyor@eszakiszomszedok.hu 
www.szomszedok.eu

Jelenleg könnyű fizikai 
munkalehetőséget tudnak ajánlani

az időseknek

Nem egészen fél év alatt 282 főt von-
tak be a programba, és már 161-en
részesülnek foglalkoztatási támoga-
tásban. A program 2018 év végéig
tart, de a meghosszabbítással 2021.
június 30-ig összesen 1,8 milliárd fo-
rintot költhetnek a munkaerőhiány
csökkentésére.

„Térségünkben nem a munkanélkü-
liség, sokkal inkább a munkaerőhiány
a probléma, ezért a 900 millió forintos
támogatással bíró program keretében
ezt igyekszünk orvosolni” – hangsú-
lyozta dr. Fekete Dávid alpolgármester,
a Foglalkoztatási Paktum csütörtöki fó-
rumán. A foglalkoztatási paktumot 11
szervezet alapította, és 38 további szer-
vezet csatlakozott a munkához, ami
már önmagában is mutatja, hogy a tér-
ség gazdaságának egészét érintő
problémáról van szó. Az összefogás ré-
vén azonban releváns válaszokat tu-
dunk adni a kihívásra” – tette hozzá az
ülést vezető alpolgármester.

A paktum eddigi működéséről Ba-
ráth Lászlóné projektmenedzser szá-
molt be, aki kiemelte, a 2018. december
31-ig tartó időszakban 600 főt kell be-
vonniuk, s 270 főt kell visszavezetni a
munkaerőpiacra. A célcsoporthoz tar-
toznak többek között a hátrányos hely-
zetűek, alacsony képzettségűek, GYES-
ről, GYED-ről visszatérők, a megválto-
zott munkaképességűek, a közfoglal-
koztatottak, a 25 év alatti és 50 év feletti
munkavállalók. A fórumon az is kiderült,
hogy a program meghosszabbításával
2021. június 30-ig összesen 1,8 milliárd
forintot használhat fel a paktum erre a
célra, és természetesen a bevonandó
személyek száma is nő, 1234-re.

A „Helyi foglalkoztatási együttmű-
ködések a Győri járásban” című pro-
jekt az Európai Unió és a magyar ál-
lam támogatásával valósul meg.

Eredményes
a Foglalkoztatási 
Paktum
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Ha igényes, minőségi, értékálló,
egyedi bőrcipőt szeretne viselni, ak-
kor keresse fel Győr Belvárosában, a
Király u.–Baross út sarkán található
Egypárcipő üzletet. A boltban kizá-
rólag spanyol, olasz, portugál és né-
met gyártók egyedi, válogatott mo-
delljeit kínálják. Minden modellből
csupán egyetlen párat találni, nin-
csenek belőlük különböző méretek,
nincsenek különböző színkombiná-
ciók. Egyetlen modell, egyetlen szín,
egyetlen méret. A minőséget ugyan
meg kell fizetni, de a cipők árai jóval
a külföldi árak alatt vannak. Érde-
mes kinyitni a pénztárcánkat a meg-
fizethető luxusért! 

Egypárcipô: az egyediség garantált
A tulajdonosok szeretnék elérni,

azért dolgoznak, hogy a győriek mer-
jenek színes, „bátor” cipőt hordani,
olyat, amelyben különlegesnek érzik
magukat, de egyben kényelmesek is.
A méretválaszték is meglepő az üzlet-
ben, a hölgyek 35-től 43-ig, a férfiak
39-től 53-as méretig válogathatnak.

És ha már megvette álmai vajpuha
bőrcipőjét, gondozza, ápolja azt, így él-
vezheti hosszú évekig a luxusérzést kí-
náló lábbeliket. A szabály az, hogy he-
tente háromnál többször ne vegye fel
ugyanazt a cipőt, esős időben impreg-
nálja, használat után tisztítsa le és kenje
be mélyápolóval, majd sámfázza ki. (x)

www.egyparcipo.hu

NYITOTT POZÍCIÓK
a Wuppermann gönyûi gyárában
A Wuppermann név egyet jelent az acélipari tapasztalattal és kom-
petenciával, az innovatív termékfejlesztéssel, a gazdaságos gyártás-
sal és az elsô osztályú minôséggel.
Termékpalettánk a horganyzott laposacél termékektôl, csövektôl és
lemezárutól az acélból, rozsdamentes acélból és alumíniumból ké-
szült integrált alkatrészekig és komplex részegységekig terjed.
Családi tulajdonban lévô közepes méretû vállalatként lapos szerve-
zeti struktúrával, rövid döntési utakkal és hatékony folyamatokkal
támogatjuk házon belül a vállalkozó szellemet. Lehetôséget adunk
minél elôbb az önálló felelôsségvállalásra, kollegiális légkört és
sokrétû fejlôdési lehetôséget biztosítunk. 

A fent említett pozíciókhoz kapcsolódó elvárásokról
és fôbb feladatairól további információkat talál a

http://www.wuppermann.de/hu/allasajanlatok.html weboldalon.

Ha valamelyik nyitott pozíciónk felkeltette érdeklôdését és szakmai
kihívásnak érzi, kérjük, küldje el jeligével ellátott e-mailben magyar
és amennyiben meg van jelölve német vagy angol – nyelvû szakmai
önéletrajzát a toborzas@wuppermann.com címre.

Dinamikusan bôvülô csapatunkba folyamatosan keresünk
elkötelezett munkatársakat a következô pozíciókba:

• mûszakvezetô (jelige: WH_SL)
• gépkezelô (jelige: WH_PO)
• minôségügyi munkatárs (jelige: WH_QS)
• mechanikus karbantartó (jelige: WH_MTD)
• elektrotechnikai karbantartó (jelige: WH_ETD)
• elektromos karbantartási

csoportvezetô/mérnök (jelige: WH_ETD-GL)
• raktári anyagmozgató (jelige: WH_HLS)
• raktári csomagoló (jelige: WH_HLS_VP)
• könyvelô (jelige: WH_FI)
• gyártástechnológiai mérnök (jelige: WH_PT)
• szenior alapanyag-beszerzô (jelige: WH_SMM)

Adventi játékot indítunk a Győr+ On -
line és Facebook felületünkön. A nyer-
tes egy 43 colos Full HD televízióval
lesz gazdagabb!

Játsszon ön is velünk! Nyeremény-
játékunk középpontjában a karácsony
áll. A témán belül bármivel pályázhat
– fotóval, videóval, gyermekrajzzal,
festménnyel, dallal, zenével, történet-
tel, verssel… – ami az ünnephez köthe-
tő és az ön karácsonyára a leginkább
jellemző.

Játékunk december 9-én kezdődik
és december 20-án hirdetjük ki a sze-
rencsés nyertest. A Győr+ háromtagú
zsűrije (Marcali Gábor – fotóriporter,

TV-t a fa alá!

Kaszás Kornél – szerkesztő műsorveze-
tő és Tóth András grafikus) a legötlete-
sebb és legkreatívabb alkotást fogja dí-
jazni. A beérkezett művek a Győr+ Mé-
dia Facebook oldalán és a www.gyorp-
lusz.hu oldalon is folyamatosan megte-
kinthetők és követhetők lesznek.

Nincs más dolga tehát, mint elkül-
deni nekünk pályázatát a jatek@
gyorplusz.hu e-mail címre. Fontos,
hogy a levél tárgya „TV-t a fa alá” le-
gyen.

Játsszon velünk, hogy öné lehes-
sen a 43 colos Full HD felbontású te-
levízió, melyet a győri Best Byte Home
and Elektro Outlet üzlet ajánlott fel!
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HIRDETÉS MOZAIK

Ebben az évben a Rómer Ház jóté-
konysági akciója a Győr-Moson-Sop-
ron megyei mentőszervezetek műkö-
dését támogató alapítványt segíti. A
jótékonysági akció decemberben kez-
dődött, a felajánlás pedig nagyon egy-
szerű módon történik.

„Aki nálunk decemberben belépőt
vált – legyen szó akár kiállításról, kon-
certről, vagy mozijegyről – az belépő-
jegye árával hozzájárul jótékonysági
kezdeményezésünkhöz. A decemberi
jegybevételből ugyanis százezer forin-
tot felajánlunk a Szent Kamill Közhasz-
nú Mentőalapítvány javára. Az alapít-
vány kiemelt célokra fordítja majd az
összeget” – mondta lapunknak Ta-

Rómer Ház: mindannyian segíthetünk
kács Krisztián, a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeum kommuni-
kációs csoportvezetője.

„Többek között szakmai továbbkép-
zésekbe, speciális munkaruhák vásárlá-
sába – és ami a legfontosabb – életmen-
tő orvostechnikai eszközök beszerzésé-
be fektetjük a felajánlást, kiegészítve
meglévő forrásainkat. A Rómer Háztól
szabad kezet kaptunk, így mi dönthe-
tünk arról, hogy milyen céllal járulunk
hozzá a megyei mentőszervezetek sike-
res és betegeket maximálisan szolgáló
munkájához” – fejtette ki dr. Tihanyi Ka-
talin oxyológus szakorvos, belgyógyász,
az idén 15 éves Szent Kamill Közhasznú
Mentőalapítvány alapítója.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: orosz sándor

Kalandos lányregénynek indu-
ló, romantikus szépségű, katar-
tikus alkotást tűz műsorára a
Győri Nemzeti Színház, Szabó
Magda Abigéljét láthatjuk a
nagyszínpadon. Az ősbemuta-
tót Forgács Péter igazgató ren-
dezi, premier szombaton.

Szabó Magda fogalom, az Abigél pe-
dig örök – tartják a Kossuth-díjas író,
költő rajongói. A huszadik század
egyik legnagyobb alkotójának művei
a filmvásznon és színpadon is megél-
nek, s az írónőt számos külföldi or-
szágban ugyancsak ismerik. Az Abi-
gél ifjúsági regényként jelent meg
1970-ben, s népszerűségére jellemző,
hogy tévésorozat, hangoskönyv, sőt
musical is készült belőle.

A második világháború idején ját-
szódó, kalandos lányregénynek indu-
ló, romantikus szépségű, katartikus
alkotás során a főszereplő, Gina sze-
szélyes kislányból felelősségteljes fel-
nőtté válik – ez a történet esszenciája,
amit Forgács Péter rendező szürreális

Rengetegen várják Abigélt a színházba
eszközökkel prezentál a nézőknek. A
vidéki református internátus „fekete-
fehér” világának bemutatásán túl ér-
zékelteti az országra telepedő hábo-
rús hangulatot, s annak értelmetlen-
ségét, a történet idején ugyanis Buda-
pest ostroma előtt járunk.

Szabó Magda száz évvel ezelőtt szü-
letett, de Forgács Péter nem elsősor-
ban ezért döntött úgy, hogy a győri szín-
padon is bemutatja a sokak által ked-

velt történetet. Kezébe került a regény,
később a Zsurzs Éva által rendezett
filmbe is belenézett, ekkor fogalmazó-
dott meg benne, szeretné színre vinni a
regényt, ám nem szokványos adaptáci-
óban. Az előadást Pozsgai Zsolt alkal-
mazta színpadra. „A kilencvenes évek

elején, amikor darabjaimat Budapes-
ten elkezdték játszani, a premierek ál-
landó vendégei voltak Jókai Anna és
Szabó Magda, mindig együtt jöttek, pe-

dig a viszonyuk nem volt felhőtlen. Iro-
dalmi örökösüknek gondoltak, ezt
mondták mindig, és ez engem, a fiatal
írót hallatlan boldogsággal töltött el.”

A főszerepet az idei évadban be-
mutatkozó Dunai Csenge játssza, aki
a rendező szerint fantasztikusan mu-
tatja be a tizenéves lány jellemfejlődé-
sét. „A hibái, s a fiatal korából adódó
nyersesége ellenére látszik, nagy szí-
nésznő lehet belőle” – mondta el
Csengéről Forgács Péter.

A huszonöt éves színésznő az Éjjeli
menedékhely című drámában mutatko-
zott be Csankó Zoltán partnereként. A
színész most az édesapját játssza. „Nem
szabad előre ilyet mondani, de én biztos
vagyok benne: Csenge nagyon jó lesz
Gina szerepében” – hangsúlyozta, és a
viszonyukról szólva azt is elárulta, egye-
dül ő hívhatja a lányt Zsengének.

Dunai Csenge már az évad-beha-
rangozó sajtótájékoztatón beszélt róla,
gyerekkori vágya vált valóra azzal, hogy
megkapta a szerepet. „Gina tudatos,
erőszakos, elkényeztetett lánygyermek,
pontosan tudja, hogy mit akar, de aztán
felnőtté válik. Abszolút rá lehet ismerni
a mai tizen- és huszonévesekre” – kör-
vonalazta karakterét a színésznő. 
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A Boogiefeszt – Győri Nemzetkö-
zi Boogie-Woogie Fesztivál im-
már egy kerek évtizede a boogie-
woogie, a blues és a feledhetet-
len szórakozás fesztiváljaként
pezsdíti fel minden évben a téli
hangulatot. Idén december 9-én
egy nagyszabású koncertshow-
val ünnepli jubileumi évfordulóját
az Audi Aréna Győrben.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

A Győrkőcfesztivál, a Barokk
Esküvő, a Magyar Táncfesztivál
és az Öt Templom Fesztivál ré-
szesült hazai és nemzetközi elis-
merésben. A város fesztivál-
életének nívóját is jól mutatják
a díjak.

A Magyar Fesztivál Szövetség ünnep-
ségén, Százhalombattán adták át a
múlt héten a Fesztivál Regisztrációs
és Minősítési Program tanúsítványait
22 hazai és határon túli fesztivál szer-
vezőjének. Városunkból minősített
fesztivál lett a Győrkőcfesztivál és a
Barokk Esküvő.

Ezt követően az Európai Fesztivá-
lok Szövetségének (EFA) nemzetközi
minősítési programjának díjazottjai
következtek. Az EFFE (Europe for Fes-
tivals, Festivals for Europe) projekt
második értékelési időszakában har-
minc magyar fesztivál is kiérdemelte
az „Remarkable Festival” címet. A dí-
jazottak között szerepel városunkból
a Győrkőcfesztivál, a Magyar Tánc-
fesztivál és az Öt Templom Fesztivál is.
Ahogy arról lapunkban is beszámol-
tunk már, a „Remarkable Festival”-ok
közül fölkerült a „Laureate Festivals"
(koszorús) listára az Öt Templom Fesz-
tivál, ami azért nagy szó, mert a győri
rendezvény egyedüli magyarként ka-
pott helyet a 26 európai között. Márta
István, a szövetség elnöke az átadón
méltán emelte ki, hogy ez az ered-
mény nemzetközi szinten is Európa él-
mezőnyébe juttatta hazánkat. „Na-
gyon nagy öröm és egyúttal remek
szakmai visszaigazolás, hogy a hazai
fesztiválok a nemzetközi megmérette-
tésben is helyt tudnak állni. A nemzet-
közi zsűri az egyediséget, az önálló ar-
culatot, a minőségi tartalomban való
gondolkodást díjazta” – mondta.

„A győri kulturális intézmények,
társulatok és fesztiválok magas szín-
vonalát, a városban zajló minőségi
művészeti tevékenységet is jól mutat-
ják az elismerések, szívből gratulálok
a díjazottaknak, egyúttal köszönöm
azt a munkát, amelyet Győr kulturális
életéért végeznek” – fogalmazott la-
punknak Borkai Zsolt polgármester,
aki elmondta, számos olyan teljesít-
ményre és értékre lehetünk büszkék
városunkkal kapcsolatban, amely ér-
demes a még szélesebb körű bemu-
tatásra. A hazai és nemzetközi elis-
merések is megerősítésként szolgál-
nak arra nézve, hogy ott a helyünk az

Újabb elismerések a gyôri fesztivál-

Európa Kulturális Fővárosa 2023-as
pályázói között!

„Bár a Magyar Táncfesztivál indulása-
kor sokan voltak szkeptikusak a vidéki
helyszín miatt, de ma már nemhogy or-
szágos, de egyre inkább nemzetközi
fesztiválról beszélhetünk, ahol a táncélet
színe-java képviselteti magát” – osztotta
meg lapunkkal gondolatait Kiss János,
a Magyar Táncfesztivált szervező Győri
Balett igazgatója. „Győrben rengeteg
olyan érték van, amely alkalmassá teszi
városunkat arra, hogy 2023-ban Európa
Kulturális Fővárosa legyen, s bízom ben-
ne, hogy a Magyar Táncfesztivál is hozzá
tudja segíteni otthonunkat a sikerhez.”

„Amikor tíz évvel ezelőtt megszüle-
tett a Győrkőcfesztivál ötlete, s a vá-

rosvezetéstől is zöld utat és kiemelt tá-
mogatást kapott a rendezvény, ma-
gunk sem gondoltuk, hogy egy több
mint 50 ezer főt vonzó, családokat
megszólító fesztivál indul útjára egy
egész város összefogásával.

Azóta háromszor ítélte oda a Győr-
kőcnek a Magyar Fesztiválszövetség
a „Kiváló Művészeti Fesztivál" címet,
és az EFFE elismerése is azt jelzi,
hogy a Győrkőcfesztivál európai szin-
ten is a legjobbak közé tartozik” –
emelte ki Kocsis Rozi, a Győrkőcfesz-
tivált rendező Vaskakas Bábszínház
igazgatója. „Köszönet és hála minden-
kinek, aki hitt a Vaskakas Bábszínház-
ban, és akiknek fontos a gyermekek
öröme” – tette hozzá.

Tóthné dr. Kardos Krisztina, a Győri
Művészeti, Fesztivál- és Művelődési
Központ igazgatója az augusztusi prog-
ramok egyik legismertebbikéről nyilat-
kozott: a Belváros barokk jellege a leg-
csodálatosabb díszlete a Barokk Eskü-
vőnek, amely Győr legrégebbi fesztivál-
ja. Az idei jubileumi, 25 éves évforduló,
illetve Győr EKF-pályázata időszerűvé
tette, hogy a barokk hagyományok ápo-
lása mellett a jövőben nagyobb figyel-
met szenteljünk a megújulásra. Célunk,
a Barokk Esküvő programsorozatot
olyan háromnapos közösségi élmény -
elemmé, lelki és szellemi erőforrássá
fejleszteni, amely hozzájárul a lokálpat-
riotizmus erősítéséhez, és növeli a vá-
ros imázsát a hazai turisztikai palettán.
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Az Öt Templom Fesztivál nemzet-
közi sikeréről már beszámoltunk a
Győr+ hasábjain, Pál Kálmán, a feszti-
vál igazgatója és Borsa Kata program-
igazgató akkor úgy fogalmazott, ez a
díj egy út vége és egy új út kezdete.
„Egy rangos társaságba került a ren-
dezvény, egy olyan európai hálózat
tagja lett, amelyből sokat profitálhat a
fesztivál és a város.” Az Öt Templom
Fesztivál küldetéséről pedig így vallot-
tak: „Nincs bonyolult, megfejthetetlen
üzenet, ez a fesztivál egyszerűen a
szeretetről és az elfogadásról szól.”

Bár az évnek lassan vége, a győri
programkínálatnak azonban még ko-
ránt sem. Jelenleg is zajlik az Advent
Győrben és az Öt Templom Advent

programsorozat, amely szakrális és vi-
lági programokat, gyerekeknek és fel-
nőtteknek szóló élményt, és különle-
ges hangulatot kínál a látogatóknak.
Az év utolsó napjára is marad fesztivál,
ekkor rendezik ugyanis a Szilveszteri
Vigasságokat, amely alkalmat ad arra,
hogy együtt búcsúztassuk az óévet,
és köszöntsük az újat. Idén a 64U
Party Band gondoskodik majd a jó
hangulatról, a koronát pedig ezúttal is
a tűzijáték teszi fel az éjszakára. Vége-
zetül térjünk vissza egy mondat erejé-
ig az Európa Kulturális Fővárosa
2023-as pályázatra: Annak anyagát a
város jelenleg is készíti, a pályázati do-
kumentációt pedig december 20-ig
kell benyújtani. 

Az Öt Templom Fesztivál házigazda
gyülekezetei és a fesztivál szervezői
idén decemberben is összefogtak,
hogy közös ünnepvárásra hívjanak
minden érdeklődőt, mert hisznek ben-
ne, hogy ünnepeik annál szebbek le-
hetnek, minél többen ünneplik azokat.

A karácsonyig hátralévő napokban,
szinte minden estére jut program. Hol
itt, hol ott gyúlnak a fények a Kossuth
utca templomaiban, és hívogatnak iz-
galmas programokra, koncertre, szín-
házba mindenkit, felekezeti hovatarto-
zástól függetlenül.

A következő hét a Győri Tánc- és
Képzőművészeti Iskola Kollégiumá-
nak koncertjével indul a görög katoli-
kus templomban, és a zsidó hitközség
hanuka ünnepével zárul a zsinagógá-
ban. A kettő között olyan kivételes
programok sorakoznak, mint a Buda-
pest Bár és a Budapest Klezmer Band
közös koncertje az evangélikus öreg-
templomban (sajnos lapzártáig min-
den jegy elkelt), vagy a Quintetto Con-
servatorio ingyenes karácsonyi kon-
certje az Evangélikus Szeretetház
dísztermében, szombaton.

A színház kedvelőinek 16-án,
szombat estére, Jáger András: Ál-
mom az Isten című, egyszemélyes ze-
nés-bábos-verses estjét ajánljuk, Ady,
Babits, Faludy, Pilinszky verseivel. Az
egyemberes Isten-keresés megindító
kalandját végigkísérve, talán a nézők
között is lesznek olyanok, akik köze-
lebb kerülnek saját Istenükhöz, és ka-
rácsonyi vagy hanukai ünnepük meg-
hitt pillanataihoz is.

A verset kedvelők a következő hé-
ten is figyeljenek, Udvaros Dorottya
20-án este Ady és Pilinszky költemé-

Öt Templom Advent

Közös ünnepi készülôdés
az öt templom utcájában

nyeivel érkezik, Kamarás Iván és Fe-
nyő Iván pedig 21-én Arany és Petőfi
izgalmas levelezésével. Az Öt Temp-
lom Advent műsorfüzetében a szerve-
zők a zenei és színházi programokon
túl, egy csokorba gyűjtötték a gyüle-
kezeti alkalmakat, a templomban zajló
zeneiskolai koncerteket, az ünnepi is-
tentiszteleteket, miséket és a hanukai
gyertyagyújtás időpontját is.

Az egyre rövidülő nappalok lélek-
melengető estékbe folynak át észre-
vétlen, ahogy közösen siettetjük az
időt, várva a fény születését. Az Öt
Templom Advent arra tanít mindenkit,
hogy pénz helyett ajándékozzunk időt,
és előítéletek helyett figyelmet. Legye-
nek vendégek egy utca öt templomá-
ban idén decemberben is! (x)

A békés
egymás mellett
élés példája
az egyedi
kulturális
fesztivál
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MÉSZÁROS JÁNOS ELEK, SIEGER DES „CSILLAG SZÜ-
LETIK” – Kontests gibt am Samstag, 9. Dezember um 6 Uhr
ein Adventskonzert in der Szabadhegyer Reformationskirche
(József Attila utca 31.).

ADVENT IM MUSEUM – Volkkunst -
ausstellung am 9. Dezember um 11 Uhr
im Esterházy-Palast(Király u. 17.) Die
Volkskunstausstellung der Sammlung
des Rómer Museums Múzeum zeigt ad-
vendzeitliche Objekte und ausgewählte
Werke von Volkskunstdesignern und
Handarbeitern. Die Ausstellung ist mit
einem ganztägigen Familienprogramm
von 10-18 Uhr verbunden. Im Rahmen
der Veranstaltung können alle Interes -
sierte traditionelle Designstücke mit
herkömmlichem Schmuck und kleinen
Geschenken fertigen, es gibt Perlen ein-
fädeln, Bärchenbasteln und Herstellung
von Salonbonbons.

ZUM IX. INTERNATIO-
NALES HIRTENSPIEL -
TREFFEN treffen auch di-
eses Jahr aus den ver -
schiedensten Ecken und
Landschaften des Landes
Hirtenspielgruppen, wel-
che von 9-15 Uhr ihre Auf-
führungen auf dem Szé-
chenyi-Platz darbieten.

ZUM TRADITIONELLEN WEIHNACHTS-
PROGRAMM des Hauses der Generationen
sind alle Familien am 15. Dezember von 17-19
Uhr willkommen. Bei der Veranstaltung gibt es
ein Handarbeits-Spielhaus, wo Weihnachtskar-
ten und Dekorationen von den Teilnehmern ge-
bastelt werden können und auch das Lebku-
chenbacken nicht ausbleibt.

„GAYER MÁTYÁS TRIO”
– Konzert für alle Interessier-
te am 13. Dezember ab 19
Uhr im Rómer-Haus (Teleki
L. u. 21.). Die Mitglieder des
Jazz-Trios: Gayer Mátyás –
Klavier, Hofecker Mátyás –
Bass, Xaver Hellmeirer –
Percussion.
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló  

GYÛJTÔPONTOK, ahol munkaidôben beadhatóak a csomagok:
Laura Divat (Belváros – Király u. 7.)
Benetton üzlet (Gyárváros – ETO Park)
Balázs Bácsi Játszóháza (Marcalváros – Kika Áruház)
Kwik Fit Autószerviz (Nádorváros – Szent Imre út 55.)

LEGYÉL TE IS TITKOS MIKULÁS!
Gyôrben is adományozhatsz a Mikulásgyárnak!
Várjuk a tartós élelmiszereket, a jó minôségû játékokat!
Segíts megszépíteni a karácsonyt a rászoruló családoknál!

DALLOS BOGI ad ingyenes
koncertet december 14-én 18
órától a Móra Ferenc Általános Is-
kola és Szakgimnáziumban (Ko-
dály Z. u. 20-24.).

AZ ÚJVÁROSI REHABILITÁ-
CIÓ első, 2013–2015 közötti üte-
mének megvalósulásáról Kalmár
Ákos önkormányzati képviselő,
projektmenedzser tart előadást a
Kisfaludy Károly Könyvtárban
(Baross út 4.) december 11-én
17 órától. 

A GYŐRI KÉSZ december 16-án 15
órakor tartja születésnapi koncertjét a
bazilikában. A koncerten fellépnek a
győri Liszt Ferenc Kórus tagjai Csorba
János karnagy vezényletével, orgonán
kísér Somfai Elemér.

ADVENT A MÚZEUMBAN –
népművészeti kiállítás nyílik de -
pcember 9-én 11 órakor az Ester-
házy-palotában (Király u. 17.), a
Kisalföld Kultúrájáért Egyesület
és a Kisalföldi Népművészek
Egyesülete közreműködésével. A
kiállításhoz családi program is
kapcsolódik 10–18 óráig.  

MÉSZÁROS JÁNOS ELEK, a
Csillag születik verseny nyertese
ad adventi koncertet december
9-én 18 órakor, a szabadhegyi re-
formátus templomban (József At-
tila utca 31.).

RUPPERT ISTVÁN OR-
GONAMŰVÉSZ decem-
ber 10-én 16 órakor ad ad-
venti hangversenyt a sza-
badhegyi református
templomban.

LÁMPÁST VISZEK címmel a
Generációk Háza (Aradi vértanúk
útja 23.) hagyományos karácso-
nyi programjára várja a családo-
kat december 15-én 17–19 órá-
ig, kézműves játszóházzal, mé-
zeskalácssütéssel.

AZ ÖT TEMPLOM ADVENT ke-
retében, december 20-án 19 óra-
kor kezdődik a Menház Színpadon
az Őszi vázlat / Csend – Törékeny –
Üres – felolvasó színházi előadás
Ady Endre és Pilinszky János mű-
veiből, Udvaros Dorottya és Seres
Tamás közreműködésével.

A KISS CSALÁD KARÁCSO-
NYI KONCERTJE hallható de -
cember 9-én 16.45-től, a Szent-
háromság templomban (Kálóczy
tér 5.). A hangversenyen magyar,
angol és francia karácsonyi dalok,
népénekek, klasszikus művek, va-
lamint saját szerzemények csen-
dülnek fel.

65 ÉVES A GYŐRI LISZT FE-
RENC KÓRUS, ez alkalomból
hangversenyt adnak december
13-án 19 órakor a zsinagógában.
Közreműködik Somfai Elemér or-
gonán, vezényel Csorba János
karnagy.

JUBILEUMI JÓTÉKONYSÁ-
GI HANGVERSENYT szervez a
Süss fel Nap Alapítvány és a Ra-
dó Tibor Általános Iskola és Egy-
séges Gyógypedagógiai Mód-
szertani Intézmény december 15-
én 17 órakor, a zsinagógában
(Kossuth Lajos u. 5.). Fellép: Kiss
Márton zongoraművész.

CSILLAG A VÍZ ALATT címmel,
élőzenés-verses est kezdődik a
FILO-Pontban (Kálóczy tér 15.)
december 15-én 18 órakor. Az ér-
deklődők válogatást hallhatnak
Weöres Sándor, Reményik Sán-
dor és más költők írásaiból és
megzenésített verseiből.
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Szeretettel várjuk Gyôrben, 
a Honvéd utca 7. szám alatt. 
Tel.: +36 96 411 506

Bruder játékok, makettek, 
John Deere ruhák, kiegészítôk
kicsiknek és nagyoknak.

Óriási karácsonyi
JÁTÉKVÁSÁR 

A JD — TECHNIKÁNÁL

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Régi idők játékai, mackók, ba-
bák különleges kiállítása várja a
látogatókat a Dunakapu téri De-
likát Házban.

A húszéves Győri Babaklub munkái-
ból rendeztek egy reprezentatív válo-
gatást az adventi programok kereté-
ben. Amikor belépünk az épületbe,
máris meghitt karácsonyi miliőben ta-
láljuk magunkat, ízelítőt kapunk a régi
idők játékaiból, antik babák másolata-
it, bababútorokat, és egy mackócsa-
lád karácsonyi jelenetét láthatjuk.

A nagyobbik terem ad otthont a ba-
baklub alkotóinak. A hölgyek amatőr
babarajongóként alapították a klubot,
és a hosszú évek alatt magas szintre
fejlesztették a babakészítés művésze-
tét. A klub tagjai profi szakemberektől
sajátítják el a különböző babakészítési
technikákat, van közöttük olyan alko-
tó, mint Paray Julia Gyöngyi, aki el-
nyerte a népi iparművész címet népvi-
seletes babáival. A tagok az Országos
Babakészítési Versenyeken szép ered-
ményeket érnek el a különböző kate-
góriákban.

A Hazánk című független politikai na-
pilap 1956. november 4-én jelent
meg, és összesen 27 alkalommal ke-
rült az olvasók kezébe. Az ’56-os for-
radalom egyik legjelentősebb sajtó-
termékének a felelős kiadója a forra-
dalom későbbi mártírja, Szigethy At-
tila volt, a szerkesztője pedig Simon
Lajos. A lap szerkesztősége a helyi és

A Hazánk címû napilap
emléke elôtt tisztelegtek

a térségi ellenállás központja volt az
orosz megszállás, a Kádár-rezsim
színrelépésének első heteiben. Az év-
forduló alkalmából dr. Fekete Dávid
és Radnóti Ákos alpolgármesterek
megkoszorúzták a lap egykori szer-
kesztőségének homlokzatán találha-
tó emléktáblát, a Városháza tér 3.
szám alatt.

Baba-mennyország a Delikát Házban

A tárlaton többek mellett láthatunk
egy „barokk sarkot”, történelmi visele-
tekbe, díszmagyarba öltöztetett babá-
kat és mesejeleneteket, mint a Piros-
ka és a farkas, vagy a Három kívánság.

A másik teremben kaptak helyet
Wiedra Berzsenyi Monika babái, aki
nélkül ma nem élne ez a mozgalom.
Annak idején ugyanis Keglovich Fe-
rencné Zita, a babaklub alapítója Mo-

nika nénitől vette az ötletet a klub elin-
dítására. A Németországban élt ma-
gyar babakészítő 1999-ben ajándé-
kozta a 73 babából és kellékekből álló
gyűjteményét Győrnek. Az alkotások
egy ideig a Zichy-palotában állandó
kiállításon kaptak helyet, most újból
megcsodálhatjuk őket. A babákon
megismerhetjük a divat történetét a
román kortól napjainkig, valamint az

apró kellékek és kiegészítők, bútorok
alkotják az érdekes tárlatot. Az életké-
pek által – például a Kártyaparti vagy
a Kalapszalon – a múlt század polgári
hangulatába csöppenünk.

Az Adventi Babakiállítás december
22-ig, hétfőtől csütörtökig 14-től 18
óráig, pénteken, szombaton és vasár-
nap 10-től 20 óráig látogaható ingye-
nesen.
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PR-CIKK  HIRDETÉS

Hogyan kell helyesen szeretni a gyer-
mekünket? – ez lesz a témája a Gyer-
kőcökkel Suttogó program életre hí-
vójának, Pribránszki Marianna viselke-
déspedagógus előadásának, melyen
a szülői lét legfontosabb kérdései ke-
rülnek terítékre. A szakember immár
második alkalommal, s hagyományte-
remtő szándékkal abban szeretne se-
gítséget adni nyilvános előadásával,
hogy a gyerekek később kiegyensú-
lyozott, magabiztos, önbizalommal és
tudásvággyal rendelkező fiatalként
nézhessenek szembe a világ kihívása-
ival és szépségeivel. Mint mondja, eh-
hez a legfontosabb alapot a harmoni-
kus szülő–gyermek kapcsolat jelenti,
de a felgyorsult világban egyre töb-
ben küzdenek a gyermeknevelés ne-
hézségeivel. Karácsony előtt pedig
még nagyobb a rohanás, és sajnos a
feszültség is több otthon, pedig az
lenne a legfontosabb, hogy a konflik-
tusokkal teli világot kizárhassuk, az
otthon pedig a nyugalom szigetét je-
lentse. „Ha a szülők hagynának időt
saját maguk megismerésére, sokkal

Helyesen szeretni
Ismét ingyenes elôadást tart a Gyerkôcökkel Suttogó

könnyebb dolguk lenne a gyerkőcök-
kel. A gyermek ugyanis a szülő tünete”
– mutat rá Marianna, aki szerint, ha
egy gyermek nem kap elég figyelmet,
akkor bizony követel magának. A ki-
csiknek leginkább következetességre,
határozottságra, rendszerre és termé-
szetesen szeretetre van szükségük.
Vallja, nincs problémás gyermek,
csak gyermek problémákkal. A hiszti
is segélykiáltás a felnőttek felé, hiszen
a gyerkőcök igénylik az említett ren-
det. „Tisztázni kell, hogy ki a főnök a
családban, az pedig nem jó, ha az a
válasz, hogy nem a szülő irányít” –
hangsúlyozza a szakember, aki az ese-
tek többségében helybe megy, a csa-
lád otthonában segít. Gyakran olyan
szülők hívják, akik már jártak pszicho-
lógusnál, nevelési szakembereknél,
mindhiába.

A Gyerkőcökkel Suttogó program
2015 tavaszán indult, a Facebookon
ma már több mint húszezren követik.
Pribránszki Marianna az őt bizalmuk-
ba fogadó szülőknek köszönetet sze-
retne mondani, ezért december 17-

én 17 órától előadást tart az ETO Park
Hotelben arról, miként találhatnak rá
a szülők a legoptimálisabb útra a gye-
reknevelésben. Az előadás díjmentes,
azonban a helyszínen a Gyermek In-

tenzív Terápiáért Alapítvány számára
gyűjtenek, akik egy ultrahangkészülé-
ket szeretnének vásárolni. A programra
jelentkezni a regisztracio@gyerkocok-
kelsuttogo.hu e-mail címen lehet. (x)
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Borlap
A GYÔRI BORKULTÚRA LAPJA

A
Gyôr, Pálffy u. 3. • www.borhalo.com/gyorI. évfolyam 10. szám

December 27-én ünnepeljük János evangélista
napját, amely a középkor végétől a borászok köré-
ben is népszerűvé vált, a premontrei szerzeteseknek
köszönhetően. Ezen a napon történt ugyanis a ha-

gyományos borszentelés, amely még
az egyházi liturgiába is belekerült. (A
napjainkban is működő szokás egyik
legszebb példája a Pannonhalmi Fő -
apátságban e napon lezajló borszen-
telés.) A boros gazdák szinte mind-
egyik borvidékünkön egy-egy üveg
bort vittek a templomba, ahol azokat
liturgikus szertartás közben meg-
szentelték. A borokat ezután hazavit-
ték, és gyakran gyógyításra használ-

ták, de több helyen a boroshordókba csurgatták,
ezzel biztosítva az egész borkészlet egészségét.

Szent János napjának jelentősége hasonlatos volt
Szent Mártonéval, aki az új borok „szent bírálója” volt.
A késői érésű fajtákból készített borok ugyanis Márton
napjára nem készültek még el, ennek ideje épp de -
cember végére jött el. A borászatok jelentős részében
– főként a kisparaszti gazdálkodás idején – épp kará-
csony és újév között történt meg a borok fejtése, a hor-
dók megkezdése.

Aki gyakran jut el borkóstolókra, és serényen járja a magyar borospincéket, gyakran
találkozik azzal a kifejezéssel visszakóstoláskor vagy a kóstolás végén, hogy „igyuk
meg a Szent János-áldást”, vagy „ürítsük az utolsó poharunkat Szent János tiszteleté-
re”, s gyakorta elhangzik a „Szent János pohara” mondás is.

NAGY RÓBERT
gyor@borhalo.com

Rozmaring Pincészet — Kacér rosé 

KURUCZ KINGA
gyor@borhalo.com

Merlot fajtából készült. Üde, málnás-szamócás illatával flörtöl, enyhén fű-
szeres zamatával tetszeleg. Huncut, neveletlen hercegnő. Felpezsdíti a vér-
keringésedet. A Bor, Mámor, Borháló rendezvény egyik legkedveltebb ro-
séja! Mi is imádjuk! Csak nálunk!

Az új bor ünnepe

1.490 Ft/
0,75 l palack
1.987 Ft/liter

Magnum Borcsomagunk tartalma:
• Lisicza Sándor – Ravasz Fehér Cuvée,
2017 1,5 l, Magnum • Polgár Pincészet
– Serum Veritas Cuveé, 2015 1,5 l, Mag-
num • Nagy és Nagy Pincészet – Bada-
csonyi Olaszrizling, 2016 1,5 l, Magnum
• Lisicza Sándor – Rosé, 2017 1,5 l, Mag-
num • Mészáros Pál Pincészete – Caber-
net Cuvée, 2 l • Twickel Birtok – „Hold-
fogyatkozás", 1,5 l, Magnum

12.480 Ft helyett 9.990 Ft.

Várunk az üzletben, amíg a készlet tart!

A Borháló győri csapata igyekszik mindenki
számára közelebb hozni a különleges ma-
gyar borkultúrát, és lehetőség szerint minél
több borkedvelőnek megmutatni az ország
és Győr környékének legjobb borait. Bor-
kóstolókat, borsulit, kisebb-nagyobb boros
rendezvényeket, borhajót eddig is szervez-
tünk már, örömmel jelenthetjük, ismét ki-
nőttük magunkat! A nagy sikerre és érdek-
lődésre tekintettel, tovább bővítjük a bor-
kóstolási lehetőségeket. Az üzletünk köz-

Megnyílt a Borháló-Rendezvényterem, a Borháló üzlete mellett. Tökéletes helyszín
privát borkóstolóra, céges rendezvényhez, csapatépítő tréningeknek vagy akár csa-
ládi összejövetelre.

vetlen közelében, a Saru közben megnyílt
az új rendezvénytermünk, amelyben 40 fő-
ig tudjuk biztosítani a kulturált borkóstolók
lebonyolítását. A baráti társaságoknak, cé-
ges rendezvényeknek ideális, a komfortos
helyszínen a borok és az igényes előadások
mellé, igény szerint pogácsát, borhoz illő fa-
latkákat tudunk biztosítani. 

Ha szívesen használnád legújabb rendez-
vénytermünket, hívj minket a 96/310-797-es
telefonszámon!

Megkönnyítjük 
számodra a borok
beszerzését
az ünnepekre! 
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A Borháló törzskö-
zönsége már tudja,
hogy a győri üzlet
választéka jelentő-
sen kibővült. A
rengeteg kiváló mi-
nőségű vodka, gin,
whisky mellett szá-
mos kiváló rumot
is tartunk, amelyek
közül néhány igazán különlegeset
is találhatunk a polcokon. Ilyen az
Osztrák–Magyar Monarchia hadi-
tengerészetének hivatalos itala,
amely 1863 óta létezik. A rum
alapanyagát, a cukornádat Barba-
dosról szerezték be, amelyet tölgy-
fa hordóban 8–16 éven keresztül
érleltek. Ez manapság is ugyanígy
zajlik. 18-20 fokon kóstolva adja
ki igazi komplex ízvilágát, s egyből
elvarázsol minket, még hajó és
tenger nélkül is! Cheers! Győrben
csak nálunk!

SZTANITY SZILÁRD
sztanity.szilard@borhalo.com

Austrian
Empire Navy Rum
Reserva

Már első pillantásra is érettséget mutat, mely benyomá-
sunk az illatot vizsgálva csak fokozódik. Aszalt gyümölcsök bóléja, amely pu-
haságával simogatja testünket-lelkünket. Exkluzív tétel csak nálunk. Malatinszky Csa-
bának bizonyára még az ereiben is cabernet franc folyik. Szőlőit féltő gonddal ápolja 30 hek-
táros birtokán, Dél-Magyarország Villány-Siklósi borvidéken. A korábban sommelier-ként tevékeny-
kedő borász birtokán 2009 óta biotermeléssel készülnek a borok. Pincészete híres harmonikus, komp-
lex vörösborairól.

14.990 Ft/ 0,7 l 
21.414 Ft/liter

4.990 Ft/
1,5 l magnum palack

3.327 Ft/liter

Az év végi ünnepkör a gasztronómiában is különleges, és így volt ez már századokkal ezelőtt is, ám az is
igaz, hogy a karácsonyt és az újévet csak az utóbbi évszázadokban ünnepeljük a mai formában. A XVI. szá-
zadig Magyarországon (is) karácsonykor kezdődött az év. Később, amikor a hivatalos évkezdés januárra
esett, az újévi szokások is átkerültek erre a napra, máshol azonban a karácsonyi ünnepen is megmaradtak.

A kereszténység előtti időkben az év-
kezdet a nomád és földművelő népek-
nél inkább a tavasz és az ősz volt. A ka-
rácsonyi ünnepek előzménye pedig a po-
gány téli napforduló ünnepéből szárma-
zik, amikor is bőséggel áldoztak az iste-
neknek, bőségvarázslásokat tartottak,
szerencsét, gazdagságot kívánva egy-
másnak. A mai ünnepi asztalokra is na-
gyon sok finomság kerül, ezek közül né-

hánynak már-már kultikus szerepe van.
A teljesség igénye nélkül nézzünk meg
néhányat.

A karácsony nem múlhat el bejgli nél-
kül, mondják sokan. Ez az étel nem ma-
gyar eredetű, valószínűleg Sziléziából ke-
rült hozzánk német közvetítéssel, a XVI.
században. A szó a német beugen (meg-
hajlít) szóból eredeztethető. Minden -
esetre a reformkorban gyorsan elterjedt,
a hagyomány szerint Pozsonyban ké-
szült a legfinomabb ilyen édesség, amit
sok leírásban pozsonyi finom mákos
vagy diós kalácsnak, mákos, diós patkó-
nak neveztek. Pedig a kaláccsal ellentét-
ben, az eredeti bejgliben nincs élesztő.
A töltelék szerepe is fontos volt, a hiede-
lem szerint a mák bőséget és termékeny-

Ünnepi fogások, 
bejglitôl a sült malacig

séget hozott a házhoz – mákos tésztát
enni például jó házasságot jelentett a ha-
gyomány szerint.

Sok karácsonyi asztalra kerül káposz-
tából készült étek, például töltött ká-
poszta. Ennek az eredete is a középkorig
nyúlik vissza, amikor még az amerikai
zöldségfélék ideérkezése előtt az egyik
legnépszerűbb, vitamindús étel volt. Sok
levele miatt szintén a bőség szimbólu-

mának tekintették. Egy XVII. századi le-
írás is jelzi a káposzta gasztronómiai je-
lentőségét: „Ez a Magyaroknál olly kö-
zönséges palánta, hogy alig élhet az sze-
gény ember annélkül. Sőt a savanyú ká-
posztát még az eleinktől maradott név-
vel Magyar Ország tzímerének szokták
nevezni.”

Újévkor különleges étkezési megha-
gyások élnek a mai napig. A közismert
lencseevés, amely sok pénzt, gazdagsá-
got jelent az új esztendőben, talán a leg-
ismertebb. Több helyen ilyenkor nem
szabad baromfit enni, mert az „elkapar-
ja” a szerencsénket, vagy halat, mert az
meg csúszóssága miatt, a szerencsével
együtt kicsusszan a kezeink közül. Erre
ellenkező hagyomány, hogy igenis

együnk halat, mert a sok-sok pikkely
épp a rengeteg pénzt hozza az új évben.
Nos, ezeken a hiedelmeken túl van egy
étel, ami viszont tipikusan újévi, ez pe-
dig nem más, mint a sült malac. A disz-
nóhús, a disznó, mint áldozati állat
gasztronómiai eredete az ókorig nyúlik
vissza. A disznó sok kultúrában a bőség,
a szerencse szimbóluma volt. Érdekes,
hogy a magyar hagyományban is ekkor
indultak a disznóvágások. Azt tartották,
hogy a malac szerencsét hoz, mert „elő-
túrja” a szerencsénket, s ha megfogjuk
a disznó vagy malac farkát, azzal a jobb
sorsunkat ragadjuk meg. Az alma és a
citrom persze nem maradhat el a malac
szájából, amit a középkor eleje óta álta-
lában nyárson sütöttek. A középkori Pá-
rizsból származik ez a recept, amely ma
is jól megállja a helyét, természetesen a
mértékegységeket már a mai rendszer-
ben olvashatjuk:

„20 tojást főzz 9 percig lobogó víz-
ben, majd hűtsd ki hideg vízben, pu-
cold meg és válaszd szét a sárgáját a fe-
hérjétől. Hámozz meg 50 szem geszte-
nyét, tedd egy lábasba, önts rá vizet, és
forrald 20 percig. A lábosból kivéve
húzd le hártyáikat is. Vágd össze a gesz-
tenyéket a tojássárgákkal, 250 gramm
tehéntúróval, ugyanennyi főtt sonkával,
jól keverd össze, és fűszerezd sóval,
borssal, sáfránnyal és gyömbérporral.
Töltsd meg a malacot a töltelékkel,
varrd be a hasüregét, és a hátán fektet-
ve hajtsd a lábakat a comb és a lapocka
alá. Messd be a bőrét a fejétől a lapoc-
kákon át a combokig, hogy sütés köz-
ben ki ne repedjen. Tűzd fel a malacot
a nyársra. Kend be 10 dekányi zsírral,
és tölts alá a léfogó tálba 1 deci vízzel
kevert vajat. Forgasd két órán keresztül
az oldalánál lobogó erős tűznél, és lo-
csolgasd gyakorta.”

Malatinszky Kúria — Liliomfi, 2011 

HORVÁTH BENCE
horvath.bence@borhalo.com
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Nem kis várakozás előzte
meg a 2015-ös évjáratú Infu-
sio palackba, majd piacra ke-
rülését. A 2014-es rendkívül
gyenge szőlőtermés miatt
ugyanis az Apátsági Pincé-
szet legutoljára csak a 2013-
as évjáratból készítette el
zászlósborának számító há-
zasítását, az pedig a korláto-
zott mennyiség miatt már

2016 elején kifutott. A borszerető kö-
zönség azóta vár, a hosszú várakozási
idő pedig szép lassan legendát teremtett
a sűrű, telt vörösborból. Folyamatosan

nőtt azok aránya, akik hallottak róla, és
csökkent azoké, akik kóstolták is.

Marketing szempontból sem lenne
utolsó ötlet tehát a fogyasztók „megvá-
rakoztatása”, az érdeklődés fokozása, a
Liptai Zsolt vezette pincészet azonban
természetesen a minőség miatt döntött
az évjáratvesztés mellett. Illés Tamás,
marketing- és kereskedelmi vezető ér-
deklődésünkre elmondta, kimondva-ki-
mondatlanul, folyamatos kihívást jelent
a borászat számára az a piaci követel-

mény, amely elvárja, hogy egy-egy tétel
minősége ne legyen rosszabb az előző
évinél. Az Infusio esetében ez hatványo-
zottan igaz, ezért a 2014-es év gyenge
terméséből nem készítettek csúcsbort.
Hozzátette, a visszalépés nem megen-
gedhető, ezért szűkül az Infusio mennyi-
sége: az október végi szüretnek köszön-
hetően, koncentráltabb alapanyagot
használnak fel, amit tovább szűr, hogy
a lehető legegészségesebb szőlővel dol-
goznak. Ezután a hordók között is erős
a szelekció, így marad meg végül az a
minőségi mennyiség, amely később pa-
lackba kerül.  

Az Apátsági Pincészet egyébként a
2006-os évjáratból készítette el először
a kétharmad részben merlot, egyhar-
mad részben cabernet franc fajtákból
álló házasítást. Ahogy Illés Tamás
mondja, a borvidék klimatikus és talaj-
tani adottságai miatt kékszőlő tekinte-
tében ők a pinot noir-ra helyezik a
hangsúlyt, de mivel az korai érésű fajta,
kierjedését követően szabad termelési
kapacitás kínálkozik későbbi érésű faj-
ták feldolgozására is. Ez utóbbiak kö-
zül a merlot és a cabernet franc átlagos
évjáratban is viszonylag megbízható
bort tud adni, kiváló évjárat esetében
azonban komoly potenciállal bíró vö-
rösbor erjedhet belőlük.

S hogy honnan a név, miért lett In-
fusio a bogyózás után 50 hektoliteres
fakádban erjesztett, hosszan héjon tar-
tott, majd 228 literes első- és másod-
töltésű hordókban másfél évig érlelt
különleges tétel?

WURMBRANDT
ANDRÁS

Infusio: 
a szerzetesek
csúcsbora

A bencés hagyományokhoz nyúlt vissza a Pannonhalmi Apátsági Pincészet, amikor 2006-ban nevet
keresett bordeaux-i stílusú presztízs-házasításának. Mára elfogultság nélkül mondhatjuk, az Infusio
egyike az ország öt legjobb prémium vörösborának.

A marketing- és kereskedelmi igazga-
tó a bencés örökséget, hagyományokat
hozza magyarázatul. Az Infusio névvá-
lasztását is könyvtári-levéltári kutako-
dás előzte meg. Így derült ki egy 17–
18. századi írásból, hogy a bencés
szerzetesek három különböző ka-
tegóriájú bort különböztettek
meg: az első volt a cselédbor, a
másik a liturgiához, mindenna-
pi étkezéshez fogyasztott, úgy-
nevezett konventbor, a harma-
dik pedig a keresztény ünne-
pekkor, különleges alkalmak-
kor felszolgált tétel, az Infusio.
Ez a bor volt az adott évjárat
legkiemelkedőbb termése,
amely így aztán nem volt fajtá-
hoz kötve, sokkal inkább a le-
szüretelt szőlő minőségéhez.
Közvetlenül a palackból töltöt-
ték a pohárba, innen a „betöl-
tés”, latinul infusio megnevezés. 

Illés Tamás szerint kézenfek-
vő volt, hogy így nevezzék el az
Apátsági Pincészet csúcsborát,
amit természetesen ők is kiemel-
kedő alkalmakkor ajánlanak fo-
gyasztásra. Már csak azért is,
mert a különleges minőség mi-
att a 2015-ös évjáratból is csak
korlátozott számú palack áll ren-
delkezésre.

Jó hír azonban, hogy a 2016-
os termés minősége miatt nem
kell még egyszer ennyit vár-
nunk a legendás házasítás kö-
vetkező megjelenésére.

A különleges minôség miatt
csak korlátozott számú 
palack áll rendelkezésre 
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szöveg és fotó: xantus-állatkert

A győri Xantus János Állatkert csodá-
latos ajánlattal lepte meg látogatóit. A
fennállásának idén 50. évfordulóját
ünneplő intézmény ugyanis különle-
ges meglepetést ajánl akár a kará-
csonyfa alá: hogy igazi ajándékként
tekinthessünk a bérletre, minden láto-
gatónk rendkívül kedvező áron, össze-
sen öt jegy árából megvásárolhatja,
és ez korlátlan számú belépést bizto-
sít egy éven keresztül. Fizethető: kész-
pénzzel, bankkártyával és Széchenyi
Pihenőkártyát is elfogadunk (szabad-
idő alszámla).

A bérletes látogatóink természete-
sen várakozás és sorban állás nélkül
léphetnek be állatkertünkbe az év 365
napján, valamint elsőként értesülhet-
nek az állatkerti hírlevélen keresztül a
park eseményeiről, rendezvényeiről.

A közelgő karácsony alkalmából
idén limitált kiadású díszcsomagolás-
ba bújtatva kínáljuk bérletünket, érde-
mes tehát a leggyorsabb ajándékva-
dászok között lenni! Ezzel karöltve jár
a különleges és izgalmas „VIP- titulus”
is, ugyanis a november 27-től decem-
ber 19-ig megvásárolt bérlettel ren-
delkező látogatóink exkluzív élmény-
ként, december, január és február hó-
napokban kipróbálhatják a gondozói

munkakör szépségeit a Füles Bástyá-
ban, ahol előzetes regisztrációt köve-
tően megélhetik, milyen csodálatos
érzés gondoskodni az egzotikus ked-
vencekről.

Nem is lehet egyedibb, tartalma-
sabb és személyesebb meglepetést
kitalálni, mint egyévnyi fantasztikus él-
ményt ajándékozni szeretteinknek,
barátainknak, kollégáinknak, akik így
nyomon követhetik állatkerti kedven-
ceik életét, fejlődését, és állandó ré-
szesei lehetnek a főszezon díjmentes
szolgáltatásai közé tartozó Zooshow-
nak vagy éppen a Kalandozoo fan -
tázia nevű, látványetetéssel egybekö-
tött szakvezetésnek.

Figyeljék honlapunkat
(zoogyor.com) és a Füles Bástya hon-
lapját (fulesbastya.hu) a további rész-
letes információkért! (x)
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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!”

HIRDETÉS ÁLLATKERT

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

Ajándékozzon egyévnyi különleges élményt és VIP-érzést!

A legjobb meglepetés,
„bármikor az állatkertben”!
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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

• Teljes körű 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!

Kéri a lakosságot, hogy 2017. dec-
ember 14–15-i napokon – a köl-
tözködés előkészületei miatt – szí-
veskedjenek tájékozódni a felnőtt
háziorvosi, fogorvosi rendelőkben
az esetleges helyettesítési rendről.

A házi gyermekorvosok, dr. Jan-
csó Zsuzsanna és dr. Török Violet-
ta december 8-tól, dr. Juhász Éva
december 11-től kezdik meg ren-
deléseiket a felújított rendelőkben. 

A felnőtt háziorvosok (dr. Her-
mann Mátyás, dr. Merczel Ágnes,
dr. Patyi Olga, dr. Pápai Péter, dr.
Páros Veronika és dr. Zselló Fe-
renc) és fogorvosok – fogszabályo-
zás is – (dr. Fónad Andrea, dr. Né-
meth Zsolt, dr. Prohászka Imre, dr.
Sayour Rim és dr. Oross Ákos, va-

A saját parkolóval rendelkező, DrD-Dental a Lázár Vil-
mos utca 21-es szám alatt található, s bár nemrég
nyitott, máris rengetegen szavaznak bizalmat a ren-
delőnek. Nem véletlen, hiszen a névadó és egyben ve-
zető orvos, dr. Takács Dávid tizenkét éve a hivatásá-
nak él, ebből tizenegyet dr. Szőcs József rendelőjé-
ben töltött. „Sokat tanultam ott, amit köszönök. Or-
vosként fejlődtem és megtaláltam a személyiségem-
ben, ahogy a betegeimmel foglalkozni szeretnék.  A
DrD-Dentált már úgy alakítottam, ahogy megálmod-
tam: betegközpontú ellátás, a legmodernebb felsze-
reltség, otthonos hangulat és mindenkire annyi idő,
amennyi csak szükséges. S ez még csak a kezdet…”

Takács doktor szeret beszélgetni a betegeivel, vallja:
a stresszoldás és a kezelés ismertetése ugyanolyan
fontos feladat, mint maga a beavatkozás. A DrD-Den-
tal minden munkatársa azért dolgozik, hogy a pácien-
sek elégedetten és nyugodtan várakozhassanak és
tudják: ide mindig félelem nélkül térhetnek vissza.
„Olyan fogorvos vagyok, aki nem szeret fogat húzni, s
ezen még mindig sokan meglepődnek! Pedig a legfon-
tosabb, hogy a saját fogat addig tarthassa meg a be-
teg, ameddig csak lehet. Így az esztétikai tömések, fog-
pótlások, a gyökérkezelések és a mozgó fog megmen-
tése a fő feladat. Most így hirtelen nem is emlékszem,
mikor kellett utoljára húznom.” 

A DrD-Dental egyébként a legmodernebb techni-
kával felszerelt, így a panorámaröntgen is adott, s a

„Nem szeretek fogat húzni”
A DrD-Dental a fogmegtartásra esküszik

Befejezôdött a felújítás
a Tihanyi úti rendelôben

lamint a fogászati röntgen decem-
ber 18-tól ismét a Tihanyi úti ren-
delőben várják betegeiket.

A Győr, Tihanyi út 51. szám
alatti védőnők (Zsámboki Eszter,
Lehner Orsolya, Kőháziné Lud-
man Dóra és Dívós Lívia) tovább-
ra is a Győr, Sport út 9. szám alat-
ti rendelőben nyújtják a szolgál-
tatást. A védőnők visszaköltözé-
sének várható időpontja 2018. ja-
nuár 15.

A rendelési időkről és a lakossá-
got érintő információkról tájéko-
zódni lehet a www.eeszi.hu webol-
dalon, a lakossági tájékoztató me-
nüpont alatt, valamint a Tihanyi
rendelőben kihelyezett tájékoztató
anyagokon.

Az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy a Győr, Tihanyi Árpád út 51. sz. alat-
ti rendelő felújítása befejeződött. 

web: drdental.hu
telefon: +36 20 245 82 96 
e-mail: info@drddental.hu
facebook: drddental.hu
cím: 9023 Győr, Lázár Vilmos u. 21.

-Dental

helyszínen található a fogtechnikai labor is. Így a pá-
ciensek a kezelés elejétől a végéig egy kézben érez-
hetik sorsukat, ami a tapasztalatok szerint roppant
megnyugtatóan hat mindenkire. „Amit mindenképp
szeretnék kiemelni, hogy nálunk már elérhető a mo-
dern fogászat egyik legtökéletesebb vívmánya, a
computeres gyökérkezelés, amely segítségével mi
fogorvosok sokkal pontosabb és tökéletesebb mun-
kát végezhetünk, így is elősegítve a fogmegtartást.
Számos „halálra ítélt” fogat mentettünk így már
meg itt a DrD-Dentalban.”

A modern fogászat minden létező ellátására le-
hetőséget nyújt az összeszokott csapat. Egy világ-
nézetet képviselnek, a páciensekért dolgoznak, ru-
galmasan és elhivatottan. Ráadásul, aki a rendelő
honlapjára kattint, azt is láthatja: a fogorvos is em-
ber: „Szeretek horgászni, főzni, fotózni, edzeni. Ezek-
ből a pillanatokból néhányat megmutatok a betege-
imnek is, hogy lássák: én is emberből vagyok. Jól fo-
gadják ezt a nyíltságot, és a helyén is kezelik.” (x)
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3 db nagyobb burgonya • 25 dkg da-
rált hús (vagy 15 dkg szeletelt bacon)
• egy kisebb fej hagyma • 3 gerezd
fokhagyma • só, bors • 2 db tojás • 20
dkg liszt • 2 db zsemle • 10 dkg sajt •
só, bors • olaj a sütéshez • 2 dl tejföl

125 g zabkeksz • 50 g fekete cso-
koládé • 70 g vaj • kb. 150 g cék-
la • fél ek. balzsamkrém

APRÓPÉNZES,
GYORS
LAKOMA

Nagy Eszter Creative Chef karácsony közeledté-
vel olyan fôétellel készült — ráadásként pedig
egy desszerttel —, ami pénztárcakímélô és talán
még a boltig sem kell elmenni az elkészítése
elôtt. Feltéve, ha a következô alapanyagok meg-
találhatók a háztartásban.

HAMIS HAMBURGER
(RÁNTVA)

A burgonyát meghámozzuk, körülbelül fél
centiméteres karikákra vágjuk és felhasz-
nálásig hideg vízben áztatjuk. A darált
húst sózzuk, borsozzuk, alaposan össze-
dolgozzuk az aprított vöröshagymával és
egy gerezd zúzott fokhagymával. A sajtot
felkockázzuk és egy gombócnyi (körülbe-
lül 5 dkg) darált hús közepébe nyomunk
egyet belôle. A gombócot két szelet bur-
gonya  közé lapítjuk és az egészet egyben
bepanírozzuk. Az így kapott kis „hambur-
gereket” közepesen forró olajban kirántjuk.
A maradék zúzott fokhagymát sóval, bors-
sal a tejfölbe keverjük és a kész burgo-
nyás húsokat ezzel kínáljuk.

CÉKLÁS, CSOKIS KEKSZGOLYÓK

A céklát körülbelül egy órára 170 fokos sütôbe tesszük. Ha elkészült,
a héját lehúzzuk és még melegen a csokoládéval összeturmixoljuk.
A kekszet összetörjük és a céklás csokival, a vajjal és a balzsamkrém-
mel alaposan összedolgozzuk. A kész masszát egy órára hûtôbe tesz-
szük, mert így sokkal könnyebb lesz formázni. A lehûlt masszából kis
golyókat formálunk, melyeket tetszôlegesen kakaóporba, darált man-
dulába, csokireszelékbe stb. forgatjuk. Gyors és egészséges desz-
szert, a gyerekek is garantáltan imádni fogják.
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PORTRÉ  HIRDETÉS

szerző: kaszás kornél
fotó: marcali gábor

Az embereket aszerint is csopor-
tokba oszthatjuk, hogy mennyire
kötődnek tárgyaikhoz. Vannak,
akik nem alakítanak ki különö-
sebb kapcsolatot velük, így ha
nem veszik már hasznukat,
szemrebbenés nélkül túladnak
rajtuk. Mások viszont szenvedé-
lyesen gyűjtik őket, gyönyörköd-
nek bennük, szenvedélyük pedig
egyre fokozódik. Szilbek Béla az
utóbbi csoportba tartozik, hiszen
nem csak a II. világháború alatt
Magyarországon lezuhant repü-
lőgépek történetét kutatja, de a
roncsok és ezzel a történelem
darabjait is gyűjti. 

Szilbek Bélával a garázsban ülünk le
beszélgetni, ahol féltve őrzött gyűjte-
ményét tartja. Első ránézésre inkább
tűnik zsúfolt raktárnak, aztán amikor
kicsomagolja a hetven év múltat ma-
gukban rejtő tárgyakat, a helyiség kin-
cseskamrává változik. De a tárgyak
egy hosszú folyamat részei, és nem
velük kezdődött a történet.

Szilbek Béla Győrben született, de
édesanyja a Baranya megyei Sellyéről
származik, ahol az ő anyukája, vagyis
Béla nagymamája órásként és éksze-
részként dolgozott. Az asszony férje, Bé-
la nagypapája 1944-ben esett fogság-
ba, majd a magnyitogorszki hadifogoly-
kórházba szállították, ahol vélhetően el-
hunyt. Szilbek Béla apai nagyapja ko-
rábban, a doni áttörésben vesztette
életét, és azt is kiderítették, hogy hol he-
lyezték örök nyugalomra. A sellyei nagy-
apáról viszont nem volt pontos informá-
ciója a családnak, így a felesége 1947-
ben holttá nyilváníttatta. Az asszony a
fájdalmát úgy próbálta enyhíteni, hogy
más katonák sírjait gondozta. 

Szilbek Béla, nagymamája képei kö-
zött, már a nyolcvanas években buk-
kant rá fotókra, amelyeken a II. világhá-
ború során, Sellye közelében lezuhant,
B–17-es amerikai repülőgép látható. A
férfi kutatni kezdett, hogy minél többet
kiderítsen az esetről. Beszélgetett a
környéken élőkkel, és felvette a kap-
csolatot az Amerikai Központi Nyilván-
tartó Hivatallal is, akik elküldték neki a
gép adatait. A farokjelzés, a századjel-
vény, valamint a légi jármű gyári száma
alapján bukkant rá a repülőgép legény-
ségére. Kiderült, hogy mindannyian
túlélték a háborút, sőt az egyikükkel,
Delbert D. Laudnerrel fel is vette a kap-

PRÍMA GYŐR PLAZA
Győr, Vasvári Pál u. 1/a

Akció időtartama:   2017. 12. 7 –13.

Az árak forintban, ÁFA-val együtt értendők.

Kizárólag a háztartásban szokásos mennyiséget szolgálunk ki.

• Sertéscomb

999 Ft
/kg

1079 Ft
/kg

• Csirke
egészcomb

529 Ft
/kg

299 Ft
/kg

• Mandarin

• Mesés tejföl
20%-os, 330 g

229 Ft
693,93 Ft/kg

• Ráma tégla
margarin
500 g

399 Ft
798 Ft/kg

• Csontos
hosszú karaj

• Koronás
kristálycukor

• Márka ice
tea 1,5 l

199 Ft
/kg

169 Ft
112,66 Ft /l

Köztünk élnek

Szárnyal, ha repülôgépek után kutathat

csolatot. „Ha valakit megfertőz a repü-
lés, akkor nagyon nehéz elszakadni tő-
le” – meséli Szilbek Béla, majd gyorsan
hozzáteszi, „már fiatalkoromban ma-
ketteztem, így kezdődött a légcsavaros
repülőgépek és történetük iránti rajon-
gásom”. Szilbek Bélát annyira magával
ragadta szenvedélye, hogy a középis-
kola befejezése után Szigetszentmik-
lósra ment tanulni, ahol repülőgép-sze-
relőként végzett. Ezt követően a pápai
repülőezrednél teljesített katonai szol-
gálatot, ahol sorszerelőként segítette a
honvédség munkáját. Miután leszerelt,
Szombathelyen kapott állást, és a Gó-
bé vitorlázórepülők újraindult gyártásá-
ban vett részt. Szombathely azonban
túl messze volt Győrtől, így 1983 és
1996 között a péri repülőtéren helyez-
kedett el. Ezt követően, kisebb kitérők-
kel eljutott a Győr-Szol Zrt.-hez, ahol a
gázmotoros erőműnél dolgozik, mint
operátor. A vállalatnál idén megkapta
az év dolgozója címet is, ami újabb lö-
kést adott neki. 

„Egy Marx és Mérei magasságmérő
műszerrel kezdődött a tárgygyűjtésem,
amit Budapesten egy jó hírű műszer-
gyártó cég készített” – erről már akkor
mesél, amikor elkezdi kicsomagolni
félt ve őrzött kincseit. Előkerül egy alig
használt, a gyártó cég jelzésével ellá-
tott kerékfékbetét, egy olajtartály rög-
zítő hevederje, valamint egy üzem-
anyagtöltő nyílással ellátott szárnyda-
rab, ami egy, a Győr első bombázása-

kor lezuhant repülőgépről származik.
„Győr, Budapest után a második leg-
többet támadott város volt hazánkban
a II. világháború alatt” – mondja Szil-
bek Béla, közben pedig már újabb
tárgy után kutat a garázsban. Kicsoma-
gol egy szinte hibátlan oxigéntartályt,
amit Nagykanizsa környékén talált egy
idős férfi. Bár kezdetben pálinkát tárolt
benne, később Szilbek Bélának adta,
hogy ezzel is gyarapodjon tekintélyes
gyűjteménye. „A roncsokat és a tárgya-
kat a mai napig Császár Ferenc bará-
tommal kutatjuk, de rendszeresen já-
rok régiségvásárokra is” – teszi hozzá
Szilbek Béla, és elém terít egy selyem-
térképet, amit a katonák a zsebükbe is
könnyedén begyűrhettek. 

A férfinak állandó kiállítása volt
2010 és 2014 között, az elmúlt esz-
tendőkben pedig számos iskolában
mutatta be gyűjteményét, és adta át
ismereteit a tanulóknak. Továbbra is
nyitott arra, hogy rendhagyó történe-
lemórát tartson oktatási intézmények-
ben. Az a szenvedély, amivel Szilbek
Béla a repülőgépek felé fordul, és az a
tudás, amit az évtizedek alatt felhal-
mozott, garantálják a különleges él-
ményt azoknak, akik hátradőlnek egy
kényelmes székben, és hallgatják,
ahogy mesél. Ha pedig fotóval vagy
akár tárggyal rendelkeznek az adott
témában, vegyék fel a kapcsolatot ve-
le, és segítsenek neki, hogy tovább
gyarapodhasson a gyűjteménye.
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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: Horváth Imre.
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www.edesotthongyor.hu ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

ERRE SEM KELL VÁRNI! Győr-Kisbá-
csán, a Pacsirta lakóparkban (Szitás-
domb) első emeleti, erkélyes, amerikai
konyhás nappali + 3 szobás, 79 nm-es
lakás eladó, új építésű, 14 lakásos tár-
sasházban.

Ár: 22,5 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

UTOLSÓ LAKÁS! Révfalu új építésű
részén, liftes társasházban eladó ez a
földszinti kis ékszerdoboz. Alapterüle-
te 43,85 nm + 7,6 nm terasszal + 47 nm
saját használatú kertkapcsolattal. Elosz-
tása: amerikai konyhás nappali + 1 szo-
ba, fürdőszoba WC-vel.

Ár: 15,9 M Ft. 
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Nádorvárosban, 26 lakásos, liftes, mély-
garázsos, új építésű társasházban, 80 nm-
es és penthouse lakások eladók. Ehhez a
2. emeleti, 81,62 nm-es lakáshoz 6,25 nm
erkély tartozik, elosztása: amerikai kony-
hás nappali + 3 szoba. A ház 30 cm-es Le-
ier téglából épül, 15 cm-es hőszigeteléssel,
3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárók-
kal, rejtett redőnytokos beépítéssel.

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

GYŐR-VÍZIVÁROSBAN ELADÓ EZ AZ
UTOLSÓ LAKÁS! Ennek a földszinti la-
kásnak az alapterülete 64,13 nm + 6,45
nm terasszal + 21 nm saját használatú
kertkapcsolattal (+210.000 Ft). Elosztása:
amerikai konyhás nappali + 2 szoba, de
a válaszfalakon még változtathat.

Ár: 22,9 M Ft. 
Venczel-Tóth Anita: +36-30/376-3718

Vízivárosban, új építésű, liftes társas-
házban, korlátozott számban lakások
még leköthetők. Ez a 100 nm-es, belső
kétszintes lakás a második emeleten ta-
lálható. Elosztása: amerikai konyhás
nappali + 3 hálószoba. A földszinten
4,12 nm-es erkély, az emeleten pedig
19 nm-es tetőterasz került kialakításra.

Ár: 35,9 M Ft. 
Budai Mónika: +36-30/640-8794

EZ MÁR KÉSZ, A GAZDÁJÁT VÁR-
JA! Győr-Révfalu határán, Víziváros-
ban újonnan épülő társasházban, korlá-
tozott számban lakások még leköthetők.
Ez a 67 nm-es, nappali +  kétszobás la-
kás a földszinten található. A nappali-
hoz 7 nm-es terasz kapcsolódik.

Ár: 22,9 M Ft. 
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

UTOLSÓ LA-
KÁS, MOST
AJÁNDÉK GÉP-
KOCSIBEÁLLÓ-
VAL! Értékálló,
igényes társas-
ház Szabadhe-

gyen! Ez a 88 nm-es lakás a magasföld-
szinten található. Elosztása: az amerikai
konyhás nappali mellett kialakításra ke-
rült 3 hálószoba, a tágas közlekedőben
gardrób beépítésére is van lehetőség. A
nappaliból nyílik a nagyméretű, 14 nm-
es erkély. 

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

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakópark-
ban, 3 szintes társasházban, azonnal át-
vehető, második emeleti, bruttó 53,62
nm-es, nettó 40,54 nm-es, emelt szintű
fűtéskész, padlástéri lakás eladó. Elosz-
tása: nappali + 1 szoba.

Ár: 11,7 M Ft. 
Horváth Edina: +36-70/587-4020

LEGNAGYOBB ÚJ ÉPÍTÉSŰ VÁLASZTÉK!

Sürgősen köl-
tözne, és újat
keres? Győr-
Révfalu csen-
des utcájában,
új építésű tár-
sasházi lakás-

ok eladók. Ez a földszinti ingatlan 75,8
nm alapterületű, 12,1 nm, csendes ud-
varra néző terasszal rendelkezik. Elosz-
tása: amerikai konyhás nappali + két
szoba, tágas előtér, kamra, külön WC,
nagy ablakos fürdő. KULCSRAKÉ-
SZEN 29,8 M Ft!

Ár: 27,8 M Ft
Horváth Csilla: +36-70/321-7759

KÉRJE A BERU-
H Á Z Ó T Ó L
KULCSRAKÉ-
SZEN,  BOMBA
Á R O N

22.500.000 Ft-ért új lakását, akár 10 +
10-es CSOK-ra! Győr kedvelt, zöldöve-
zeti részén, Szabadhegyen, csendes
környezetben modern, minimál stílus-
ban tervezett társasházban lakások el-
adók. A második emeleten eladó ez a
62 nm-es lakás. A tágas amerikai kony-
hás nappali mellett 2 hálószoba került
kialakításra. 

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

Győr kedvelt
zöldövezeti ré-
szén, Szabad-
hegyen, csen-
des környezet-
ben modern,

minimál stílusban tervezett társasház-
ban, praktikus elrendezésű lakások el-
adók. Ez az  50 nm-es lakás a földszinten
található. A tágas, amerikai konyhás
nappali mellett egy hálószoba került ki-
alakításra. A nappalihoz nagyméretű, 16
nm-es, D–NY-i fekvésű terasz tartozik,
valamint saját, 111 nm-es kertrész.

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

Győrújbarát kedvelt utcájában, eladásra
kínálom ezt a 95,15 nm-es ikerházat. A
telek 428 nm. Elosztása: nappali + 3 szo-
ba, háztartási helyiség, fürdő, két WC-vel.
Az ingatlanoknak KÖZÖS FALA NINCS!
Igény esetén garázs is kérhető. Az ár
emelt szintű fűtéskész árra vonatkozik,
de a kivitelező a kulcsrakész befejezést is
vállalja. Várható átadás: 2017. december.

Ár: 26,3 M Ft. 
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

IDEI ÁTADÁSÚ
INGATLANOK
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Értékesítési hirdetmény

ÁLLÁSHIRDETÉS

A GYHG Gyôri Hulladék-
gazdálkodási Nonprofit Kft. 
felvételt hirdet az alábbi 
munkakör betöltésére:

LOGISZTIKAI
MÛVEZETÔ
Feltétel:
• érettségi • felhasználó szintû számí-
tógépes ismeret (Microsoft és integrált
rendszerhasználatban való jártasság)

Elônyt jelent:
• jó szervezôkészség • rugalmasság •
logikus gondolkodás • munkabírás,
terhelhetôség • precizitás, pontosság
• problémamegoldó képesség • kom-
munikációs készség

Bérezés:
• munkabérrôl és juttatásokról szemé-
lyes elbeszélgetés során adunk tájékoz-
tatást

Szakmai önéletrajzát a következô e-mail
címre várjuk:  munkaugy@gyhg.hu. Kérjük,
az e-mail tárgyában tüntesse fel a „logiszti-
kai mûvezetô” jeligét.

Amit nyújtunk:
• Tervezés
• Felelôs

mûszaki vezetés
• E-napló vezetése
• Teljes körû kivitelezés
• Felújítás
• Utólagos hôszigetelés

Saját gépparkkal,
állványzattal, szerszám- 
és eszközállománnyal
rendelkezünk.

Kohlberger Bau
www.kohlberger.hu

Alapozzon ránk!
CSALÁDI HÁZAK
TERVEZÉSE ÉS KIVITELEZÉSE

Kohlberger Zoltán
Telefon: +36-20/254-8082
E-mail: kohlbergerkft@gmail.com

A Győr-Szol Zrt. által működtetett pi-
actereken immár a karácsonyé a fő-
szerep. A Vásárcsarnok előtt decem-
ber 1-jén megnyitott a karácsonyi vá-
sár, ahol közel negyven kereskedő kí-
nálatából válogathatunk. Találunk itt
többek között divatos ruhát gyermek-
től felnőtt méretig, meleg sapkát,
kesztyűt és sálat, téli cipőt, többféle
táskát, ajándéktárgyakat és praktikus
konyhai eszközöket is. Az adventi han-
gulatot égősorok és a standok között
hallható karácsonyi zene fokozza. A
nézelődés és vásárlás után érdemes
betérni a csarnokba is, hiszen a folya-
matosan bővülő kínálatban szerepel
az ünnepi vacsora elkészítéséhez
szükséges élelmiszerek sora. A hal, a
hús, a tojás, a zöldségfélék és a gyü-
mölcsök kiváló minőségben, kedvező
áron érhetőek el.

A Győr-Szol Zrt. felhívja a közlekedők
figyelmét, hogy az adventi időszak-
ban, különösen az ezüst- és aranyva-
sárnapi hétvégéken megtelnek a bel-
városi parkolóházak és a felszíni par-
kolóhálózatban is csak szerencsével
lehet szabad beállóhelyeket találni. 

Aki ebben az időszakban szeret-
né elkerülni a hosszas keresgélést,
annak figyelmébe ajánljuk a Belvá-
rostól csak pár perces sétányira ta-
lálható Révai parkolóházat, valamint
a III. parkolási övezethez tartozó fel-
színi parkolókat, utóbbi esetben a
megállás szombaton is ingyenes.

A Mosoni-Duna- és Rába-parti sétá-
nyok ősszel és télen is népszerűek.
Éppen emiatt hívja fel a figyelmet a
Győr-Szol Zrt. az említett vízpartok
sajátosságaiból eredő veszélyekre: a
többfunkciós padkán enyhébb idő-
ben páralecsapódás, hideg esetén
lefagyás, jegesedés alakulhat ki, ami
csúszásveszélyt eredményezhet. A
saját felelősségre használt közterü-
leten érdemes erre gondolni. A ve-
szély lehetőségére táblák is felhívják
a figyelmet.

Nagyobb hidegben, jegesedés
esetén a Győrben található városi ta-
vakra, folyószakaszokra is vonatko-
zik a csúszkálás, a korcsolyázás tiltá-
sa, ezt a téli sportot a műjégpályán
lehet űzni.

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény útján érté-
kesíti a kizárólagos tulajdonában és Győr belterületén lévő, beépítetlen terület meg-
nevezésű, alábbi ingatlanokat: 

Cím Helyrajzi szám Terület (m2)
Az ingatlanok címe címképzés alatt áll.              8170/3                     1889
„ 8170/6 4070
„ 8170/8 4724

Mindhárom ingatlan a 8170 helyrajzi számú ingatlan megosztását, telekalakítást követően jött
létre a volt Olajgyár területén, a jelenlegi Olimpia sétány mellett. Az ingatlanok Győr-Újváros ke-
rületében találhatók, mind a Kossuth L. u., mind pedig a Bercsényi liget, valamint a Botond és
Ecet utca felől is megközelíthetőek. A 8170/8 helyrajzi számú ingatlanon a volt olajgyári (golyvás)
kémény található. A kémény nem áll műemléki vagy egyéb építészeti védettség alatt. Az ezzel
kapcsolatos dokumentációt a nyertes pályázó részére a pályázatot kiíró átadja.
A 8170/6 helyrajzi számú ingatlanra az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt., mint jogosult
javára vezetékjog van bejegyezve, a vezetékjogi engedély száma: VFGY-4754/2010. Az in-
gatlanok egyebekben tehermentesek. Az ingatlanokra érvényes szabályozás van. A nyertes
pályázónak a beruházás során a parkolók kialakításánál az OTÉK és a helyi Építésügyi Sza-
bályzat előirányzatait be kell tartania. Az ingatlanok közműigényeiről, valamint annak kiala-
kítási költségeiről, a nyertes pályázónak a közműszolgáltatókkal szükséges megállapodnia.

Az ajánlat beérkezésének határideje: 2017. december 18., 12 óra

A meghirdetett ingatlanokat a pályázatot kiíró egyben kívánja értékesíteni, ezért a vételi aján-
latot egy összegben (nettó) kell megadni.

A hirdetmény a www.gyorszol.hu internetes oldalon tekinthető meg.

További információ a GyŐr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletágánál
(9024 GyŐr, Orgona u. 10., tel.: 06-96/505-008, e-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu) 
szerezhetŐ be munkaidŐben, 8–16 óráig.

Óvatosan
a vízpartokon!

Hamarosan kezdôdik a fenyôvásár
Az ünnepek közeledtével egyre in-

kább aktuális feladat a karácsonyfa be-
szerzése is. A Győr-Szol Zrt. piacterein
december 10-én kezdődik a fenyőáru-
sítás. A kereskedés december 24-ig
tart. Az értékesíteni szándékozók nagy-
részt Zala, emellett Veszprém és Győr-
Moson-Sopron megyéből érkeznek.

A Vásárcsarnoknál december 10.
és december 24. között lesz kará-
csonyfavásár, a büfésor mögötti par-
kolóban 10 kereskedő kínálja megvé-
telre többféle méretben a szebbnél
szebb fenyőket.

A Tarcsay úti piacon a fenyővásár
szintén december 10. és december 24.
között naponta 8 és 19 óra között lesz
nyitva, itt 13 kereskedő felhozatalából
válogathatunk. A faeladás időszakában,
a piac parkolójában a beálló helyek kor-
látozott számban állnak rendelkezésre.

Hol parkoljunk
az adventi
idôszakban?
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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.

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

SZOLGÁLTATÁS

Áruszállítást, fuvarozást,
költöztetést vállalunk, 3,5–
8 tonnás teherautóval. Tel.: 06-
20/254-8082.

Hívjon bizalommal! Lomtala-
nítást vállalok padlástól a pincéig, in-
gyenes elszállítással. 06-70/707-
5812

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

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

Redőny-, szúnyogháló- 
szerelés, gurtnicsere,

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

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

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

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

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

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

Lomtalanítást vállalok, elta-
karítom limlomját, ingyen elszállítom
felesleges holmiját. 06-20/996-7268

Szobafestés, mázolás,
tapétázás, laminált padló leraká-
sa, tisztasági festések, homlok-
zatfestés és gipszkarton rend-
szerek 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

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

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

INGATLAN

Adyvárosban felújított 2 szo-
bás, erkélyes panellakás eladó.
14.490.000 Ft. 06-70/633-5250

Győr-Nádorvárosban la-
kás, garázs kiadó, Bükfürdőn üdü-
lési jog kiadó, eladó. Tel.: 06-
30/302-6149.

Nádorvárosban hőszigetelt
téglalakás, garázs kiadó, Bükfürdői
Apartmanhotelben apartman kiadó,
eladó. Tel.: 06-30/302-6149.

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Sárási, 2 szobás, 56 nm-es, komfor-
tos, könnyűszerkezetes faház, kerttel, fa-
tüzeléses, határozott idejű bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 36–55 nm-es,
határozott-határozatlan, erkélyes, 1+fél
szobás, révfalui, nádorvárosi, adyvárosi
bérleményre. (Hirdetésszám: 420.) 

Szigeti, 1 szobás, 34 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, jó fekvésű, ha-
tározott bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 35–103 nm-es, 2–4 szobás, le-
hetőleg földszinti, határozott-határozat-
lan idejű bérleményre. Sziget, Újváros,
Bán Aladár u. kizárva. Tartozásátválla-
lás lehetséges. (Hirdetésszám: 421.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 54 nm-es,
összkomfortos, távfűtéses, műanyag nyí-
lászárós, felújított, határozott idejű bérleti
szerződéses lakást cserélne, erkélyes,
1+2 fél szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleti szerződéses, adyvárosi bér-
leményre. (Hirdetésszám: 422.)

Nádorvárosi, 1 szobás, 43 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, felújí-
tásra szoruló, bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 50–60 nm-es
bérleményre. (Hirdetésszám: 424.) 

Szigeti, 2 szobás, 46 nm-es, össz-
komfortos, távfűtéses, határozatlan bér-

leti szerződéses lakást cserélne 3-4 szo-
bás, 60–100 nm-es, határozatlan idejű
bérleményre. Újváros kizárva. Tartozását-
vállalás lehetséges. (Hirdetésszám: 425.) 

Gyárvárosi, 2 szobás, 44 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtésű, közepe-
sen felújított, határozott bérleti szer-
ződéses lakást cserélne 50–70 nm-
es, 2-3 szobás, gyárvárosi, határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre.
(Hirdetésszám: 426.) 

Nádorvárosi, 1+fél szobás, 43
nm-es, összkomfortos, távfűtéses, fel-
újított, határozatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 2-3 szobás, 50–70 nm-
es, belvárosi, nádorvárosi, szabadhegyi,
határozatlan idejű, megvásárolható bér-
leményre. (Hirdetésszám: 427.) 

ÉPÍTŐANYAG

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
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„Egészségesebb nemzetért dolgozunk” – ez
a győri Cutler Fitness által indított Életmód
Klub jelmondata, amely januártól már 15 vá-
rosban működik. S hogy még többen bátor-
ságot kapjanak a mozgáshoz, jövő év elején
megnyílik az edzőterem női részlege is.

Hetek óta látni, hogy készül valami az ETO Parkban
található Cutler Fitness mellett. Freimann Sándor, a
győri Cutler szakmai vezetője elárulta, bővül a terem,
ráadásul egyből kétféle fejlesztést is megvalósítanak:
kialakítanak kifejezetten nők számára egy külön he-
lyiséget, valamint létrehozzák a Cutler Cross Gym el-
nevezésű részleget, ahol funkcionális edzések vég-
zésére nyílik az eddiginél nagyobb területen lehető-
ség. „Kifejezetten a női igények alapján rendezzük be
az új, kétszáz négyzetméteres termet, és az a célunk,
hogy még többek felé nyissunk, azok is elkezdjenek
edzeni, akiknek eddig nem volt bátorságuk vegyes
terembe menni” – mondta el Freimann Sándor.
Ahogy a Cutlertől megszokott, a női részleget is a
legmodernebb cardio és súlyzós gépekkel szerelik
fel. A nyitás január 6-án lesz, egy egészségnap kere-
tében, sztárvendégekkel, testösszetétel-mérésekkel
és életmód-előadásokkal. Aznap nyílik lehetőség a
12 hétig tartó Életmód Klub következő turnusára va-
ló regisztrációra is. A szakmai csapat küldetése az
egészséges életmód, a mozgás megszerettetése. Az
eddigi klubok tapasztalatai szerint a fegyelmezett di-
éta és edzés következménye pedig nem csupán a fo-

Nôi és crossterem nyílik a Cutler Fitnessben
gyás, a rendszeres mozgásnak és tudatos étkezés-
nek még számos hozadéka van: jobb lesz a közérzet,
enyhül, vagy akár megszűnik a hát- és derékfájda-
lom, optimalizálódik a vérnyomás – hogy csak né-
hány pozitívumot említsünk. Kitartással gyors és tar-
tós eredményt lehet elérni.

Freimann Sándor az Életmód Klubbal kapcsolat-
ban távlati tervekről is beszélt, miszerint tárgyalnak a
MediFitness Orvos- és Sporttudományi Központtal,
melynek missziója, hogy az orvosi felügyeletet igény-
lő személyek is biztonságos körülmények között tud-
janak edzeni, fogyni és szépülni. Ehhez ők adják majd
az edzőket, s a rehabilitációt igénylő betegek, felépü-
lők is a Cutlerben edzhetnek majd. Világrekord felál-
lítását is tervezik közösen: 90 nap alatt minél több
zsírtól szeretnék megszabadítani az Életmód Klub
résztvevőit, melynek működési köre a későbbiekben
nagyjából harminc városra bővül.

Cikkünk elején említettük még a Cutler Cross
Gymet is: ez a részleg szintén kétszáz négyzetméteren
nyílik meg januárban, így az eddigi kis sarok helyett jó-
val nagyobb területen nyílik lehetőség a saját testsúly-
lyal végzett módszerre. Az igény óriási rá a különböző
sportokat űzőknél is, a Cutlerbe járnak ugyanis példá-
ul az Audi ETO KC női kézilabdásai, győri evezősök és
úszók, köztük Jakabos Zsuzsanna, erősíteni.

Az új részlegekhez nem szükséges külön bérle-
tet váltani, és a hölgyek természetesen mindenhol
edzhetnek, csak a férfiak nem léphetnek be a női
terembe. (x)

Salamon Dia világbajnok bikini 
és fitness modell is 

a Cutlerben tartja formában magát
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A tavalyi Mesterfokú Országos Tor-
nászbajnokságon még az Audi Aréná-
ban állhattak a szerekhez Magyaror-
szág legjobbjai, azóta egy tökéletes
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) rendezéssel az Olimpiai Sport-
park is bemutatkozott, mint a torna új
szentélye. A nyitó napon a csapatbaj-
nokság második fordulója után hirdet-
tek bajnokot. A férfiaknál az FTC lett
az aranyérmes, a házigazda GYAC
csapata pedig a harmadik Kardos Bo-
tond, Mészáros Krisztofer, Szabó Nán-
dor, Siket Olivér összeállításban. A
GYAC-ban kölcsöntornászként sze-
replő Kardos Botond egyéni összetett-
ben első helyen zárt. 

„Nem számítottam ilyen jó szerep-
lésre, őszintén szólva meglepődtem a
saját fizikumomon is, mert kedden ér-
keztem haza egy mexikói versenyről,

Három bajnoki cím tizennégy évesen

és nagyon közel volt egymáshoz a két
viadal, és az időeltolódással megküz-
döttem rendesen” – nyilatkozta Kar-
dos Botond.

A hétvége legnagyobb győztese a
14 éves Schermann Bianka volt, aki
három aranyat szerzett, egyéni össze-
tettben, ugrásban és talajon.

„Álmomban sem gondoltam, hogy
három mesterfokú címmel zárom a
versenyt. Az volt a vágyam, hogy
egyéni összetettben dobogóra kerül-
jek, szerenként pedig döntőbe jussak"
– mondta Schermann Bianka. A sze-
renkénti döntőkben felemás korláton
és gerendán a Dunaferr Eb-ezüstér-
mes sportolója, Kovács Zsófia nyert.
A férfiaknál korláton Kardos Botond,
ugrásban Földes Márton, nyújtón pe-
dig Vecsernyés Dávid végzett az élen.
Talajon Vida Kornél lett első, lólengés-

ben Kállai Zoltán, gyűrűn az ifi korosz-
tálytól idén búcsúzó Kiss Balázs szer-
zett aranyérmet. A női tornászoknál az
olimpiai szereplés a fő cél, Tokióba
szeretnének csapatban kijutni, és eh-
hez a szövetségi kapitány szerint a
mesterfokú országos bajnokságon ki-
emelkedően szereplő fiatalok is hoz-
zájárulhatnak majd.

Draskóczy Imre szövetségi kapi-
tány szerint a még csak ifjúsági kor-
osztályú versenyzők egyre jobbak.
Egyúttal megjegyezte, hogy a Győr-
ben remekül szereplő Schermann Bi-
anka és társai még csak 14 évesek,
azaz 2019-ben lépnek a felnőttek kö-
zé, így akkor csatlakozhatnak a na-
gyokhoz, és a szakember reményei
szerint komoly erősítést jelentenek
majd. A felnőttek számára a legfonto-
sabb jövőre a világbajnokság lesz,

azon csapatban a 24, az azt követő vb-n
pedig a 12 közé kell kerülni, hogy a
2020-as nyári játékokon ott lehessen
a válogatott. Schermann Bianka a
nyári EYOF-on elértnél egy ponttal
többet szerzett most összetettben, ez
pedig nemzetközi szinten is komoly
eredménynek nevezhető. A fiatal te-
hetség a következő évben az ifjúsági
olimpián szeretne indulni, és azzal a
céllal vág neki 2018-nak, hogy három
eredeti, mások által még be nem mu-
tatott elemet is végrehajtson. A kapi-
tány beszélt az Európa-bajnoki ezüst -
érmes Kovács Zsófiáról is, aki össze-
tettben második lett, majd két szeren
győzni tudott. Draskóczy hangsúlyoz-
ta, hogy ő az első számú női tornász
jelenleg az országban, és örül, hogy a
győri versenyre is össze tudta szedni
magát.

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

Puskás Profil
HÁZTARTÁSI GÉPEK • BEÉPÍTHETÔ KÉSZÜLÉKEK

szállítás

üzembehelyezés

5 év garancia

Fotó: O. Jakócs Péter
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A világ legjobb kardozói vették
birtokba három napra az Audi
Arénát, összesen több mint két-
százan. A tavalyi sikeres ver-
seny után idén is itt rendezték a
Gerevich-Kovács-Kárpáti férfi
kard világkupát, valamint a Za-
rándi Csaba mesternek emléket
állító csapatviadalt.

A pénteki selejtezőkből hárman csat-
lakoztak a kiemelt Szatmári András,
Szilágyi Áron, Gémesi Csanád trióhoz,
így hat magyar volt érdekelt a főtáb-
lán. Az olimpiai bajnok Szilágyi Áron
rosszul kezdett, és ki is kapott a dél-
koreai Hvang Bjung Jul-tól, így kiesett.

„Fizikailag nem vagyok fáradt, fej-
ben viszont igen. Nem megy mostaná-
ban a vívás, és egyelőre nem tudom,

Az olimpiai bajnoknak nem ment, 
a csapat bronzérmes lett Gyôrben 

hogy mi a gond. Keresem a választ.
Egy ilyen vereség után egészen nega-
tívan szemlélem a világot, bosszant az
eredménytelenség, nagyon feszült va-
gyok miatta. Érzem a vívásomon, hogy
nem vagyok bátor, nem merem bevál-
lalni a kockázatos lépéseket, amik a
győzelemhez kellenek, és ez rossz
irány. A hangulat nagyon jó volt Győr-
ben, remélem, a következő években
jobban megy majd itt a vívás nekem is"
– mondta csalódottan Szilágyi, aki egy
hete Szatmáritól kapott ki simán az or-
szágos bajnokság fináléjában.

Decsi Tamás a német Benedikt
Wagnerrel szemben kilenc tussal, Gé-
mesi Csanád pedig a francia Maxen-
ce Lamber ellen egyetlen találattal ve-
szített. Péch Miklós a kanadai Shaul
Gordontól kapott ki. A világbajnok

Szatmári András végül hozta, amit
mindenki várt tőle, egészen a negyed-
döntőig menetelt, végül az ötödik he-
lyet szerezte meg.

„Nem volt könnyű az ágam, de az
első három meccset meg tudtam ol-
dani, nem volt gond. A negyeddöntő-
ben sajnos nem ment igazán, nem si-
kerültek az akciók, és nem igazán
éreztem, hogy miként tudnám szoros-
sá tenni a meccset" – értékelt a 23
éves sportoló. A győzelmet a tavaly is
győztes dél-koreai Oh Szang Uk sze-
rezte meg, a fináléban a 2013-as
egyéni világbajnok orosz Venjanyin
Resetnyikovot legyőzve.

A Szilágyi Áron, Szatmári András,
Gémesi Csanád, Decsi Tamás össze-
állítású csapat a belgák legyőzése
után, az olaszoktól kikapott, a bronzér-

met pedig az orosz válogatott ellen
szerezte meg. A válogatott sorozat-
ban az ötödik versenyt fejezte be do-
bogós helyezéssel.

„Azt hiszem, összességében elége-
detten távozhatunk Győrből. Igaz, az
egyéni verseny sikerülhetett volna ki-
csit jobban, és csapatban szintén kö-
zel jártunk a döntőhöz, de ez a bronz -
érem pozitívba billentette át a mérle-
get" – értékelt a szövetség honlapján
Decsi András, a kardozók vezetőedző-
je, utalva arra, hogy szombaton leg-
jobb magyarként az idei világbajnok
Szatmári ötödik lett. A döntőt az ola-
szok a dél-koreaiakkal vívták, csakúgy,
mint tavaly, de ezúttal az ázsiaiak nyer-
tek, így kettős sikert arattak, mivel
egyéniben, szombaton Oh Szang Uk
győzött. A viadalon 25 csapat indult.

www.zafirbutor.huZAFÍR BÚTOR

EZÜST
VASÁRNAP

ARANY
VASÁRNAP

és

mindenre kedvezmény20%
Gyôr, Külsô-Veszprémi út 10–12.  •  Tel.: 96/200-400 Ny.: 9–12 óráig

Fotó: O. Jakócs Péter
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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 Mesterfokú Tornászbajnoksá-
gon nézőként ott volt az olimpiai baj-
nok Berki Krisztián is, aki sérülése
után már a visszatérést tervezi, legfon-
tosabb céljai között pedig a tokiói
olimpia szerepel.

Nem a megszokott szerepkörben
láthatunk a versenyzők között, ezút-
tal a díjakat adod át nekik. Mi az oka
ennek?

Két hónapja volt egy kisebb vállmű-
tétem, emiatt vagyok kényszerpihe-
nőn. Már most nagyon hiányzik, hogy

Berki: Gyôr olyan, mintha hazajönnék
odaléphessek a szerhez, és bemutat-
hassam a gyakorlatomat nem csak a
bíróknak, hanem a fantasztikus közön-
ségnek is. A nézők nagyszerű hangu-
latot teremtenek megint, jó lenne ver-
senyezni, de türelmesnek kell lennem.

A helyszín ismerős lehet, EYOF-
nagykövetként többször jártál itt.

Lassan olyan nekem Győr, mintha
hazajönnék. Örülök, hogy itt lehetek,
mert amit az ifjúsági olimpiától, és et-
től a várostól kaptam, azt soha nem
felejtem el. Megható volt látni, hogy

Rangadóval kezdi
a középdöntôt 
az Audi ETO most is ugyanolyan sokan látogattak

ki a helyszínre, mint júliusban. Fan-
tasztikus hétvégén vagyunk túl, na-
gyon régen jártam olyan versenyen,
ahol ennyire gördülékenyen ment
minden, és amit ennyire profin ren-
deztek meg. Itt a példa rá, hogy a
multisport események tapasztalatait
hogyan kell hasznosítani később.
Ami a versenyzőket illeti, engem
nagy meglepetés nem ért, hiszen ve-
lük edzek, ismerem a gyakorlataikat,
a színvonallal szakmai téren is elége-
dettek lehetünk. 

A visszatérésed után milyen ter-
veid vannak? A 2020-as olimpiára
sokat gondolsz?

Nem titok, a tokiói olimpiai részvé-
tel a nagy célom. A vállműtétem is
azért volt most, hogy teljes mérték-
ben felépüljek, és az olimpiára tudjak
koncentrálni. Távolinak tűnhet, de köz-
ben kvótát kell szerezni, erre két lehe-
tőségem lesz. Világkupákon gyűjthe-
tem a pontokat, ezzel szerenként az el-
ső szerez indulási jogot. Lesz egy vi-
lágbajnokság is, ahol a dobogóra kell
állnom, hogy kijussak Tokióba. Remé-
lem, márciusban visszatérhetek a te-
rembe, és onnantól indul a hajrá.

Boldog Karácsonyi Ünnepeket
kíván minden kedves
tanítványának és a szülőknek! 
Minden partnerünknek,
akik támogatásukkal segítették
sikeres munkánkat.
Kívánunk erőt, egészséget,
edzettséget!

2018-ban sok jó úszást:
bébik, gyermekek,
diákok, felnőttek,
vizitornások! 

Sikerekben gazdag
új évet kívánunk!
Ebben az évben 
december 9-ig zajlanak 
foglalkozásaink. 2018-ban
január 15-én kezdjük
az úszást minden 
korosztálynak.

Mindenkit szeretettel
várunk az új úszó tanévben is.

A Győri Audi ETO KC a román CSM Bu-
curesti, a dán NHF Nykobing Falster
Handboldklub és a szlovén Krim Ljubl-
jana csapataival mérkőzik meg a női ké-
zilabda Bajnokok Ligája középdöntőjé-
ben. Az ETO-ra már az első fordulóban
rangadó vár, hiszen Bukarestben kell
pályára lépnie Görbicz Anitáéknak
2018. január 26-án, pénteken a CSM
ellen. Ezt a találkozót követi a dán baj-
nok Nykobing elleni hazai meccs febru-
ár 5-én 19 órakor. A harmadik forduló-
ban február 10-én Ljubljanában játsza-
nak a zöld-fehérek, 19 órakor. A Buka-
rest elleni hazai mérkőzés február 26-
án, hétfőn 19 órakor kezdődik. Az ötö-
dik fordulóban Dániába utaznak a lá-
nyok, de ennek a mérkőzésnek még
nincs meg a kezdési időpontja. A kö-
zépdöntőt március 10-én Győrben zár-
ja csapatunk a Ljubljana ellen. Ez a mér-
kőzés 17.30-kor kezdődik. A jegyérté-
kesítés december 6-án elkezdődött. A
középdöntőt 6–6 ponttal kezdi a Buka-
rest és az ETO, 4–4 ponttal a Nykobing
és a Rosztov-Don, 2–2 ponttal pedig a
Ljubljana és a Midtjylland.
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Győr negyedik alkalommal adott
otthont az egykori kiváló birkózó-
ról elnevezett Klauz László Nem-
zetközi Szabadfogású Utánpótlás
Emlékgálának, ahol a hazai mező-
nyön kívül négy nemzet – Lengyel-
ország, Csehország, Szlovákia,
Ausztria – összesen 31 klubjának,
338 birkózója mérhette össze ere-
jét. Az Olimpiai Sportpark Judo-
csarnokában telt ház volt a hétvé-
gén, hiszen amellett, hogy a gye-
rekek versenyeztek a szőnyege-
ken, a lelátón minden helyet elfog-
laltak a nézők. A Győri AC negy-
ven fiatal versenyzővel indult a
megmérettetésen.

„Nagyon büszkék vagyunk arra,
hogy az ország egyik legnagyobb
létszámú utánpótlás birkózó ese-
ménye lett az emlékgála. Ez egy
visszajelzés számunkra, hogy meg-
érte rengeteg munkát belefektetni
ebbe a sportágba. Júniusban Győr
rendezi a serdülő Európa-bajnok-
ságot, ahol a szabadfogású váloga-
tottat a GYAC edzői irányítják, sőt
4-5 gyerekünk esélyes arra, hogy
ott legyen a magyar csapatban” –
nyilatkozta Kozalk Tibor, a GYAC
szakosztályvezetője.

Telt ház a Klauz László Emlékgálán

A klub egyik legtehetségesebb
sportolója Gyurasits Máté, aki a
hétvégén is begyűjtötte saját kor-
osztályában és súlycsoportjában
az első helyezést. „Apukám is bir-
kózott, azóta edző lett, én gyakor-
latilag a szőnyeg mellett nőttem
fel, kézenfekvő volt a sportágvá-
lasztás. Nyertem már magyar baj-
nokságot, diákolimpiát, és voltam
Eb-n tizenegyedik. A győri Euró-
pa-bajnokságon mindenképpen
érmet akarok szerezni.”

A Klauz Lászlóról elnevezett
emlékgálán a GYAC birkózói kö-

zül Décsei Dávid, Gyurasits Máté
és Reznyák Máté aranyérmes
lett, Baradics Ákos, Puska Zoltán
ezüstérmes, Baumann Berton,
Mészáros Mátyás, Baradics Atti-
la, Hajdó István, Tánczos Eszter,
Molnár Tamás, Varga Márton, Ti-
chi Attila, Gyurasits Levente, Sü-
veges Bánk, Sillai Hajnalka és
Harcsa Boglárka pedig bronzé-
remmel zárt. A csapatverseny-
ben az első helyen az ESMTK, a
másodikon a Dorog, a harmadi-
kon az FTC, a negyediken pedig
a Győri AC végzett.

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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