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FOGADÓÓRA. Dr. Somogyi Tivadar önkormányzati képviselő fogadóórát
tart december 22-én 9–10 óráig, a Városháza alpolgármesteri I. irodában.

Karácsonyi ünnepséget tartottak szer-
dán a Vakok- és Gyengénlátók Győr-
Moson-Sopron Megyei Egyesületé-
nek tagjai. Szalai Miklósné elnök két
felajánlásról is beszámolt az esemé-
nyen, amelyek a szervezet működését
támogathatják a jövőben. Komondi
Magdi festőművész Ringatózó csóna-
kok című festményét ajánlotta fel ár-
verésre: a kikiáltási ár 25 ezer forint. Li-
citálni a 96/582-805-ös telefonszá-
mon, személyesen az egyesület irodá-
jában, illetve a Győri Vakok- és Gyen-
génlátók Facebook-oldalán lehet.

Komondi Magdi szövést tanít a
győri rehabilitációs központban; a lá-
tássérültek részére tapintható szövött
és tapintható festett képeket készít.
Bemutatókat tart, ezáltal segíti a világ-
ban való tájékozódást a vakok és
gyengénlátók számára. 

A Patronus Lions Club a Számítógép,
a mindennapi társ elnevezésű projekt
keretében pedig négy számítógépet
nyert, amelyet jogi szoftverekkel együtt
felajánlott az egyesület számára.

Festménnyel segíthetik
a látássérülteket 

Számos helyen tartottak az elmúlt na-
pokban Mikulás-ünnepséget. Például
a Kálvária utcai Szent Kamillus-plébá-
nián a Berkes Gyula plébános celeb-
rálta vasárnapi szentmisét követően
látogatta meg a gyerekeket a Mikulás.
Az ajándékai többségét a környéken
lakó és közelben lévő iskolák tanulói,
így többek között a Győri Nádorvárosi
Ének-Zenei Általános Iskola és a Győri
Gárdonyi Géza Általános Iskola jelen
lévő tanulói kapták meg. A Mikulás-
és a közelgő karácsonyi ünnepségek
ajándékaihoz Borkai Zsolt polgármes-
ter és Radnóti Ákos alpolgármester
nyújtottak támogatást.

A győri kézilabdás fiúk pedig időse-
ket leptek meg édességgel, szeretet-
tel. Az Agrofeed-ETO SZESE NB I/B
férfi kézilabdacsapata összefogott és
az Egyesített Egészségügyi és Szoci-

Huszonkettedik alkalommal rendezi meg a Győr-Mo-
son-Sopron Megyei Szabadidősport Szövetség a Ka-
rácsonyi Rohanás futóversenyt december 17-én,
aranyvasárnap a városunkban. Az indulókat hat kor-
osztályra osztják. A versenyközpont és rajt Révfalu-
ban, a Tulipános Általános Iskolánál lesz. A felnőttek
választhatnak az 5 és a 11 kilométeres távok közül,
míg a legkisebbeknek 1,3 kilométeren jelöltek ki futó-

Városszerte ajándékozott 
a Mikulás

ális Intézmény otthonaiba látogattak
el december 6-án. A Mikulásnak lel-
kes segítői is akadtak, akik segítették
őt a nagy munkában: Győri-Dani Dá-
vid, Dapsy Zsolt, Pordán Gábor és Go-
ór Kristóf vállalták, hogy segítik a Té-
lapó puttonyát vinni.

Karácsonyi rohanás huszonkettedszer
terepet. A nordic walkingosok is nekivághatnak a pró-
bának, ők is 5 kilométert teljesíthetnek. A versenyen
chipes időmérés lesz, nevezni pedig még a rajt előtt
is lehet 8.30-tól. A pályák végig felfestettek és útirányí-
tással ellátottak. Az 1,3 km-es távon futók a Kálóczy
tér körül teljesítenek két kört és befutnak az iskola ka-
puja előtt található célba. Az 5 km-es távon indulók a
Belvárosban és Révfaluban kijelölt körön futnak, míg

a 11,3 km-es távon versenyzők a töltésen haladva,
Pinnyéden is teljesítenek egy kört, és ezután érkeznek
vissza Révfaluba. Mindenki, aki célba ér a Karácsonyi
Rohanáson, érmet kap, és fogyaszthat frissítőt, meleg
teát, zsíros kenyeret is, a gyerekeket pedig csokoládé-
val várják a szervezők.

A rendezvény miatt változik a buszközlekedés,
részletek: gyorplusz.hu

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJEN

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

Akció időtartama:   2017. 12. 14 –20.

Az árak forintban, ÁFA-val együtt értendők.

Kizárólag a háztartásban szokásos mennyiséget szolgálunk ki.

• Csirkemell-
filé

1179 Ft
/kg

• Mesés tej
friss, 2,8%

189 Ft
/liter

359 Ft
/kg

• Banán

• Gesztenye-
püré, 250 g

289 Ft
1156 Ft/kg

• CBA
finomliszt

99 Ft
/kg

• Csontos
rövid karaj,
szűz nélkül

• CBA francia-
saláta- 
keverék

• Márka Fruitica
gyümölcsital
25% gyümölcst.
1,5 l

399 Ft
/kg

249 Ft
166 Ft /l

1199 Ft
/kg

szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A győri Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál (EYOF) legszebb pilla-
natait idézi vissza a most megje-
lent fotóalbum, az Olimpiai
Sportparkban (OSP) pedig kiállí-
tás nyílt hazánk első olimpiai
eseményéről. A polgármester év-
értékelőjén az is kiderült, jövőre
sportbált rendez a város, itt díjaz-
zák majd legjobb sportolóinkat.

Évek óta hagyomány, hogy december-
ben Borkai Zsolt polgármester, vala-
mint dr. Somogyi Tivadar, dr. Fekete
Dávid és Radnóti Ákos alpolgármes-
ter évértékelő keretében mond köszö-
netet a média munkatársainak az
egész éves munkáért, híradásért.
Idén ez rendhagyó formában történt,
a helyszín ezúttal az OSP volt, ahol lát-
ványos kiállítás nyílt az esztendő leg-
emlékezetesebb eseményére emlé-
kezve. Az EYOF-tárlaton láthatók töb-
bek között a formaruhák, érmek, a fák-
lya és találkozhatunk Hugoo-val, az
EYOF kabalaállatával is.

Borkai Zsolt ebben a sportos kör-
nyezetben tekintett vissza az elmúlt év-
re, nem véletlen, hogy éppen az EYOF-
fal kezdte, amelyet az Európai Olimpiai
Bizottság legutóbbi közgyűlésén is
mint minden idők legjobb Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztiváljaként emleget-
tek. A polgármester hangsúlyozta, a si-
ker rengeteg elszánt ember összefogá-
sának köszönhető. Hozzátette, olyan
létesítmények épültek, mint például az
OSP, amelyet ma már a győri fiatalok
használnak nap mint nap. Az állam tá-
mogatásával valósulhatott meg példá-
ul az új kollégium is, amely szintén
Győrt gyarapította.

„Ha 2017. fejlesztéseit nézzük, el-
mondható, hogy az önkormányzat a
költségvetéséből mintegy 20 milliárd
forintot fordított erre a feladatra – ami

EYOF-kiállítás, album 
és sportbál az évértékelôn

önmagában sem kevés, de ha hozzá-
tesszük az állami, az európai uniós tá-
mogatásokat, a már megkezdett beru-
házásokat, összességében százmilliár-
dos fejlődésről beszélhetünk.” Győr di-
namikus gyarapodásának fontos mo-
torja a gazdaság, s úgy néz ki, a város-
ban működő vállalkozások idén is jól
teljesítettek, a 25 milliárd forint körül
várható adóbevétel is erről árulkodik.
„Az évről évre nagyobb bevételt a város
a már csökkentett, 1,8 százalékos ipar -
űzési adóval realizálja, vagyis a gazda-
sági szereplők számára sikerült ezáltal
is vonzó befektetői környezetet terem-
tenünk.” A polgármester emlékeztetett,
2018. január 1-től tovább, 1,6 százalék-
ra csökken az iparűzési adó mértéke.

A mögöttünk hagyott év beruházá-
sai közül kiemelte, hogy milliárdos

nagyságrendben valósultak meg köz-
lekedési infrastruktúra-fejlesztések,
és az Orbán Viktor miniszterelnökkel
aláírt Modern Városok Programnak is
hangsúlyos eleme a közlekedési inf-
rastruktúra továbberősítése. „Az
EYOF után egy másik fontos területen
is nagy vállalkozásba kezdtünk, ez pe-
dig az Európa Kulturális Fővárosa
2023-as pályázat. Mindezt úgy tettük,
hogy igyekeztünk a győrieket is minél
jobban bevonni, összegyűjteni a véle-
ményeket, ötleteket, és úgy összeállí-
tani a pályázatot, hogy az esélyes le-
gyen a végső győzelemre is. 2017 te-
hát összességében sikeres évnek
mondható, de 2018-ban is számos
feladat áll előttünk.”

A polgármester egy bejelentést is
tett, méghozzá, hogy 2018. február
17-én, hagyományteremtő szándék-
kal rendezik meg a városi sportbált az
OSP-ben, melyen Győr legjobb spor-
tolóinak járó díjakat adják majd át.

Az OSP egy exkluzív album bemuta-
tásának is helyet adott. A győri EYOF-on
a szervezőbizottság fotósai több mint
negyvenezer képet készítettek. A nyári
játékokat visszaidéző 240 oldalas kiad-
ványban a legjobb fotókból láthatunk te-
matikus válogatást az önkormányzat Vá-
rosmarketing és Programszervezési Fő-
osztályának, valamint az EYOF médiate-
rületét összefogó Győr+ Média Zrt.
munkatársainak szerkesztésében. Az
egyes fejezetekben megelevenednek a
tíz sportág, a lángfutás, a megnyitó ün-
nepség, a kísérő rendezvények, az

egyes rendezési terüle-
tek, a szurkolók és az ön-
kéntesek emlékezetes
momentumai is. A ver-
senyek ideje alatt megje-
lent napilap, a Hugoo
Post cikkei alapján az ol-
vasó átfogó képet kap-
hat a legfontosabb tör-
ténésekről, miközben
neves személyiségek rö-

vid nyilatkozatait is olvashatjuk. Termé-
szetesen kiemelt figyelmet kaptak a ma-
gyar sikerek kovácsai, de a könyv végén
valamennyi versenyszám érmeseinek
nevét is megtaláljuk. Kérdésünkre mun-
katársunk, Marcali Gábor, az EYOF fo-
tós-koordinátora elmondta, csapatuk az
egész esemény ideje alatt arra töreke-
dett, hogy képeikkel visszaadják az ese-
mény páratlan hangulatát a versenyhely-
színektől az olimpiai falun át a kísérő-
rendezvények és a különböző ceremó-
niák helyszíneiig. Ezt a hangulatot, és
persze Magyarország első olimpiai
eseményének krónikáját tartogatja az
olvasónak az album, ami várhatóan a
jövő év elejétől kapható a Baross úti
Látogatóközpontban.

Százmilliárd forintos
fejlôdésrôl beszélhetünk
2017-ben
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szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor, o. jakócs péter

Az egyetem, a kereskedelmi és iparkamara,
a Pannonhalmi Főapátság, a fertődi Ester-
házy-kastély, a nagycenki Széchenyi-kas-
tély, a Fertő-Hanság Nemzeti Park, sőt Sop-
ron is Győr mellett az Európa Kulturális Fő-
városa 2023-as pályázatában.

Csatlakozásukkal olyan sokszínű lesz Győr pályáza-
ta, amely európai szinten is komoly figyelemre lehet
méltó – hangzott el azon az ünnepségen, amelyen
Borkai Zsolt polgármester a régió kiemelkedő kul-
turális szereplőivel írt alá együttműködési megálla-
podást. A partnerek közös programelemekkel, kul-
turális kínálatukkal, épített és természeti értékeikkel
segítik a várost, de abban is egyetértettek, hogy a
pályázatírás folyamatában születő tervek megvaló-
sítása, a cím elnyerésétől függetlenül, a jövőben a
térség kulturális, turisztikai és gazdasági fejlődését
szolgálja. 

Kulturális fellegvárak 
„Az idei Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)

megmutatta, hogy széles körű összefogással, hittel
és munkával komoly sikereket tudunk elérni. Mi azon-
ban nem csak a sport terén merünk nagyot álmodni,
de például a kultúra terén is, ezért hasonlóan nagy-
szabású összefogás révén szeretnénk sikeresek lenni,
az Európa Kulturális Fővárosa 2023-as pályázaton is”
– fogalmazott Borkai Zsolt, aki köszönetet mondott a
győrieknek, amiért véleményeikkel, javaslataikkal ki-
vették a részüket az előkészítésből, és megköszönte
a helyi kulturális intézményeknek, a kulturális szakem-
bereknek, a képviselő-testületnek is a munkájukat.
Mint mondta, a magyar államnak is köszönettel tar-
tozunk, hiszen a Modern Városok Program keretében
számos olyan fejlesztés valósulhat meg Győrben,
amely hozzájárul a kultúránk továbberősítéséhez –
gondoljunk akár csak a színházfelújításra, vagy az új
hangversenyteremre. A polgármester köszönetet
mondott a partnereknek is, akik örömmel vették a
megkeresést, és szívesen csatlakoznak Győrhöz. Em-
lékeztetett arra, hogy a határon túlról Dunaszerdahely
is a város mellett áll az EKF-pályázatban.

HIRDETÉS EKF

> > > www.gymskik.hu < < <

facebook.com/gymskik 

A KAMARA MINDENKIÉ

Kellemes karácsonyt,
sikeres új esztendôt

kívánunk
minden kedves

kamarai tagnak,
vállalkozónak,

vállalkozásnak és 
partnereinknek.

Gyôr-Moson-Sopron Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara

elnökség
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fogtak össze Gyôrért
„Megtisztelő, hogy Győr partnerei lehetünk a

rangos megmérettetésben, hiszen a cél közös, kul-
turális értékeink bemutatása mindnyájunknak fon-
tos” – kezdte köszöntőjét dr. Fodor Tamás, Sopron
polgármestere. Hozzátette, Sopron városa történel-
mi értékeivel, csodálatos környezetével és olyan
művészeti értékeivel tud segíteni, mint a Soproni
Ünnepi Hetek, vagy a Barlangszínház páratlan miliő -
je. „Kívánjuk, hogy járjon sikerrel Győr, ami az egész
térség presztízsét növelné.”

Dr. Várszegi Asztrik, a Pannonhalmi Főapát-
ság főapátja azt hangsúlyozta, hogy Győr és Pan-
nonhalma hagyományosan jó partnerek a kul-
túra közvetítésében. Mint mondta, a főapátság a
kiművelt emberfők tanításában is fontos szere-
pet játszik, és olyan nagy elméket adott Magyar-
országnak, mint a győri kötődésű Jedlik Ányos
vagy Czuczor Gergely. „Pannonhalma kulturális
hidakat épít, évente mintegy 70 kulturális prog-
ramot szervez, szakrális, zenei, történelmi jellegű
programjai mellett az arra vágyók a csendet is
meglelhetik nálunk.”

„Győrnek nem lakosai, hanem polgárai vannak!”
– fogalmazott dr. Földesi Péter, a Széchenyi István
Egyetem rektora, aki kifejtette, ez az életérzés és vá-
rosunk iránti szeretet az, amely képessé teszi Győrt
a nagy dolgok véghezviteléhez. Az egyetem éppen
ezért jó partnere a városnak, és ezért vesz részt szí-
vesen ebben az együttműködésben is. A rektor né-
mi humorral arra is felhívta a figyelmet, hogy a part-
nerségben Sopronnal és Pannonhalmával két nagy-
szerű borvidéket is nyertünk, amely ugyancsak hoz-
zájárul kínálatunk sokszínűségéhez.

Egresitsné Firtl Katalin, a fertődi Esterházy-kas-
télyt és a nagycenki Széchenyi-kastélyt is üzemel-
tető Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválköz-
pont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató-
ja arra a páratlan kulturális, szellemi és történelmi
értékre hívta fel a figyelmet, amelyet a két kastély
képvisel. „Az építészet, a zeneművészet, a kertépí-
tészet, a kutató- és alkotómunka, valamint a lenyű-
göző barokk környezet az, amelyet hozzá tudunk ad-
ni a pályázathoz” – mondta, majd megjegyezte:
Győrből Fertődön át vezet az út Sopronba.

„A térség természeti értékei is jelentősek, ökotu-
risztikai programjaink tovább színesítik az Európá-
nak szánt kínálatot” – szögezte le Reischl Gábor, a
Fertő-Hanság Nemzeti Park igazgatója. Kiemelte,
a Szigetköz lenyűgöző vízi világa, a Hanság csoda-
szép vidékei, vagy épp a Fertő tó olyan környezetet
biztosítanak, amelyek kitűnő alternatív lehetősége-
ket kínálnak a városi programok mellett.

„A vállalkozók támogatását tesszük bele az
együttműködésbe” – közölte Pintér-Péntek Imre, a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara elnöke. Hozzáfűzte, a gazdasági élet szerep-
lői adóforintjaikkal is segítik a város fejlődését,
emellett pedig sok cég vállal mecenatúrát a kultúra
terén. Mint mondta, a Városháza dísztermében az
aláírással egy olyan értékes együttműködés jött lét-
re, amely a végső döntéstől függetlenül, nagy lehe-
tőség az egész régiónak.

Az ünnepségen Győr kulturális kisfilmjét Burai
Zsolt és zenésztársai élőben kísérték az erre az al-
kalomra írt zeneművel. A programban a Liszt Fe-
renc Zeneiskola növendékei is közreműködtek. 
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Hétszázötven méter hosszban felújítják az Ifjú-
ság körút 78-tól a Szigethy Attila útig tartó sza-
kaszt. A munkálatok jelenleg is tartanak, jövő ta-
vaszra várható a teljes befejezés. Kara Ákos győ-
ri országgyűlési képviselő a helyszínen elmond-
ta, tavaly azt kérte a kormánytól, hogy két győri
beruházást soron kívül támogasson. Egyik a
Praktikernél lévő körforgalom építése, a másik
pedig az Ifjúság körút felújítása. Kérése meg-
hallgatásra talált, mindkét beruházás zajlik.

Az Ifjúság körút első szakasza már elkészült,
a Tihanyi Árpád út és az Ifjúság körút 78. között
kifogástalan minőségű úton közlekedhet az a ti-
zenhatezer autó, amely naponta ezen a gyűjtő-
úton áthalad. A második szakasz, a 78-tól a Szi-
gethy Attila útig tartó 750 méteres részt foglalja
magában, amely a közművek cseréje nélkül 200
millió forintba kerül.  Prédl Antaltól, a városi Út-
kezelő Szervezet vezetőjétől megtudtuk, nyáron
kicserélték a gázvezetékeket, jelenleg a vízveze-
tékek cseréje zajlik, s ezzel párhuzamosan kötő-
réteg kerül az útra. Ennek befejezése után az
utat ideiglenesen átadják a forgalomnak, majd
tavasszal folytatják a felújítást, amely a kopóré-
teg felvitelével lesz teljes. Az útburkolat-felújítás
során kicserélik a szegélyeket, a négy buszme-
gállónál bazaltbetonos felületet építenek. Az If-
júság körút 34. számú háznál lévő gyalogátkelő-
helyhez jelzőlámpát helyeznek el jövő tavasszal.
Ez a berendezés sárga villogó üzemmódban fog
működni, de ha a gyalogos megnyomja a jelző-
lámpa nyomógombját, a program szabályozott
keretek között piros jelzést ad az autós forgalom-
nak, és zöldet a gyalogosokoknak. 

Folytatódik 
az Ifjúság körút 
felújítása

Valóra vált a polgárőrök évek óta dé-
delgetett álma, több mint két méter
magas Szent László-szobrot állítot-
tak Győr-Ménfőcsanakon, a telepü-
lésrész egyik központi helyén. A fá-
ból kifaragott alkotás, amit a hétvé-
gén avattak fel, a Szent Kereszt Plé-
bánia előtti területen kapott helyet.
Az avatóünnepségen Széles Sán-
dor megyei kormánymegbízott azt
mondta, a polgárőrök védőszentje,
Szent László, minden magyar em-
ber számára jelkép és példakép is
egyben.

A mintegy kétezer-nyolcszáz pol-
gárőrt összefogó  Győr-Moson-Sop-
ron Megyei Polgárőr Szövetség elnö-
ke, Csaplár Zoltán beszédében em-
lékeztetett: a szoborállítás ötlete a
csanaki polgárőrség egykori vezető-
jétől, Gangl Andrástól származik, az
ő álma vált valóra azzal, hogy felavat-
ták a lovagkirályt ábrázoló alkotást.

Szobrot
kapott 
Szent László
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Minden családi ház-
tartás egyben vállalkozás
is. Hó végi egyenlegünk
pontosan megmutatja, ho-
gyan gazdálkodtunk abban a
hónapban. A célravezetô pénz-
ügyi tervezésrôl szól az Aegon
Pénzügyi Akadémia online képzé-
sének 3. leckéje. A családi kassza
biztonságos mûködtetéséhez min-
denképpen szükséges pénzügyi költ-
ségvetésünk megtervezése, így pon-
tos képet kapunk bevételeinkrôl, ki -
adásainkról. Ennek megfelelôen vágya-
inkat célokká, tervekké formáljuk át,
szembenézünk valós lehetôségeinkkel —
hangsúlyozza a témával kapcsolatban ál-
landó szakértônk, Zsidi Mária, az Aegon
Biztosító megyei igazgatója. 

A hétköznapi gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy
megnézzük az elôzô egy év (azaz 12 hónap) be-
vételeit és költségeit, és háztartási kiadásainkat
így három idôtávra — rövid, közép és hosszú távra
— osztjuk fel. 

A hosszú távú terv a nagyobb
értékû javak megvásárlását
vagy a költségesebb szol-
gáltatások (utazások,
költséges hobbi) kifi-
zetését jelenti. A csalá-
dok többségénél ez
tervszerû beosztást igényel,
és bizonyos vágyakról le kell
mondaniuk cserébe. Természetesen
az adott háztartás életszínvonala és
eszközparkjának minôsége (bútor, gépjármû, elekt-
ronikai eszközök) is meghatározza, hogy mi a rang-
sora akár a céloknak, akár a szükségleteknek. 

A költségek optimális arányát az 50—30—20 százalékos
szabály írja le. Eszerint fix költségeink (rezsi, hitelrészlet)
a jövedelmünk maximum 50 százalékát, megtakarítá-
saink a 20 százalékát, míg változó költségeink (szóra-
kozás, hobbi) maximum 30 százalékát tegyék ki min-
denkori kiadásainknak — figyelmeztet a
pénzügyi tervezés fontosságára
szakértônk. (x) 

Szakértônk, 
Zsidi Mária
a témával

kapcsolatban
várja  kérdéseiket:

zsidi.maria@
aegonpartner.

com

A pénzügyi tervezés
fontossága 

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Megkezdődött a Radnóti utca kikötése az 1.
számú főútra új jelzőlámpás csomóponttal
és az olajgyári iparvágány feletti híd kiszé-
lesítésével – jelentette be a helyszínen tar-
tott sajtótájékoztatón Fekete Dávid alpol-
gármester és Szeles Szabolcs, a városrész
önkormányzati képviselői. 

Az útépítésre a „Gazdaság- és sportgazdaság-fej-
lesztés és a munkaerő mobilitását ösztönző közleke-
désfejlesztés Győrben” című projekt keretében kerül
sor, amelyre a város kétmilliárd forintos támogatást
nyert. A projekt négy fejlesztést takar, amelyből már
három elkészült – tájékoztatott Fekete Dávid. A Ber-
csényi liget útjait az Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
válon (EYOF) már használták a sportolók és nézők,
ugyancsak kész a Szövetség utca és az Audi Aréna
mögötti, az Iparcsatornával párhuzamosan futó szer-
vizút. A most épülő kikötés a negyedik a sorban,
amelyet a tervek szerint 2019 tavaszán adnak át.

Elkezdték a Radnóti utca kikötését
A beruházás jelentős infrastrukturális fejlesztés,

amely a városi úthálózatnak is új eleme: a Radnóti
utcát meghosszabbítják a Gyepszél utcától, és az
kétszer egy forgalmi sávval csatlakozik az 1. sz. fő-
úthoz, jelzőlámpás csomóponttal. A beavatkozás
során az olajgyári vasút feletti hidat kiszélesítik és
megerősítik. A teljes útépítés hossza 1.142 méter,
melyből a Radnóti utcai szakasz 588 méter, az 1.
számú úti pedig 554 méter. Az útpálya mindenütt
aszfaltburkolatot kap. Az 1. számú főút csomóponti
szakasza kétszer két sávosra bővül.

Az olajgyári vasúti sín feletti meglévő 12 méteres
műtárgy 27,20 méteresre szélesedik előre gyártott
vasbeton gerendákkal. A megvalósuló útszakaszo-
kon kiépül a közvilágítási hálózat. A csapadékvíz el-
vezetésére nyílt árkos, illetve zárt csatornás elvezető
rendszer létesül. A beruházás során a rézsűfelületek
füvesítésére és 170 darab fa ültetésére is sor kerül.

A munkák kivitelezője a Strabag Általános Építő
Kft., teljes költsége pedig bruttó 834 millió forint.

A Radnóti utca kikötésével tovább javulnak a vá-
rosrész közlekedési feltételei – hangsúlyozta Fekete
Dávid és Szeles Szabolcs.

Ahogy a korábbi években megszokhattuk, az önkor-
mányzat idén is adventi gyűjtést szervezett. A Humán-
politikai Főosztály ezúttal szaloncukrot és gyermekjá-
tékokat várt a hivatal és az intézmények dolgozóitól.

„Köszönöm a kollégáknak, hogy minden évben
ilyen nagy lelkesedéssel gyűjtik az adományokat,
amelyekkel számos család és gyermek karácsonyát
tudják szebbé tenni” – fogalmazott az átadáson Bor-
kai Zsolt. A polgármester hozzátette, idén is jó helyre
kerülnek az ajándékok, erről három kedvezménye-
zett győri szervezet gondoskodik. Az adományokat
a Család- és Gyermekjóléti Központot képviselő Lo-
vászi Bernadett csoportvezető, a Szt. Cirill és Me -
thód Alapítvány Családok és Gyermekek Átmeneti
Otthonát képviselő Juhász Péter intézményvezető,
egy édesanya és kisgyermeke, illetve a Győr-Újvárosi
Gyermekekért Alapítványt képviselő Papp Gyöngyi
igazgató egy diák társaságában vette át. 

Panker Mihály, a Humánpolitikai Főosztály vezetője
is megköszönte a rengeteg adományt, amely idén is
megtöltött egy teljes irodát. „Megtiszteltetés, hogy
ilyen nemes hagyományt vihetek tovább. Megígérhe-
tem, az ajándékozást jövőre is folytatjuk.”

Tovább él a jótékony hagyomány
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szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Egyházi személyiségek, pa-
pok temetkezési helyéül szol-
gáló sírhelyeket alakítottak ki
a nádorvárosi köztemetőben
– jelentette be a helyszínen
tartott sajtótájékoztatón
Radnóti Ákos alpolgármester
és dr. Veres András, a Győri
Egyházmegye püspöke.

A temetőket üzemeltető Győr-Szol
Zrt. a régi ravatalozó közelében lé-
vő területen elvégezte a szükséges
tereprendezési munkákat, és 15
sírhelyet alakított ki. A sírhelyek fe-
lé vezető utat szegéllyel látták el, és
gyöngykaviccsal szórták fel, a par-
cellák között mintegy 50 méter
hosszúságban térkövezett kis sé-
tányt alakítottak ki. A sírhelyeket
névtelen keresztek jelölik, környe-
zetüket befüvesítették. A terület
központi részén négy méter ma-
gas tölgyfából készített keresztet
állítottak fel, melyet reflektor világít
meg. A parcellák mellé nyolc pa-
dot helyeztek ki.

„Az első mondat a köszöneté”
– fogalmazott Veres András. „Kö-
szönet az önkormányzatnak,
amely az első felvetésre megva-
lósította azt, ami sok nagyváros-

Papi sírhelyeket alakítottak ki
ban már gyakorlat, hogy papi
parcellák vannak a temetőben. A
leendő sírokat fű borítja majd,
ami egyszerűségével illeszkedik
a természetes környezethez.” 

Radnóti Ákos arról beszélt,
hogy három év alatt, több mint

150 millió forintos fejlesztés tör-
tént a nádorvárosi temető új és ré-
gi területén, ezzel minden idők leg-
nagyobb győri temetőrekonstruk-
ciója zajlik. 

Az elmúlt hónapokban, a ná-
dorvárosi temetőben közel 350
méteren megtörtént a kerítés fel-
újítása a kétszer kétsávos főút
mentén. Ennek során helyreállítot-
ták a meglévő kovácsoltvas sze-

mélyi bejáró zárszerkezetét és va-
salatát, a helyreállított kaput fes-
téssel felületkezelték, és ugyanez-
zel az eljárással hoztak rendbe két
kovácsoltvas kerítésmezőt. A kerí-
tés lábazatát és oszlopait javítot-
ták, illetve újragyártották a temető

Szauter utcai bejárata és a Szent-
lélek templomnál lévő bejárat közé
eső fehér kerítésmezőket. 

A kerítés felújítása mellett a teme-
tő V. parcellájában nyolc új kandelá-
bert helyeztek ki, melyek külsőleg a
korábbi években kihelyezett, igényes
megjelenésű lámpatestek lesznek.

A sajtótájékoztató után a me-
gyés püspök megáldotta a papi
sírhelyet.

szerző: földvári gabriella
fotó: gy. p.

Az idei adventben is mese-balettel várják az
érdeklődőket a Győri Tánc- és Képzőművé-
szeti Általános Iskola Szakgimnázium és Kol-
légium növendékei. A Rudi megmenti a kará-
csonyt című mesét 140 gyermek táncolja el a
Vaskakas Művészeti Központ színpadán.

Sebestyén Bálint, a Győri Balett Harangozó-díjas
magántáncosa álmodta színpadra Rudi történetét,
még tavaly, és nagy sikert arattak vele a táncos gye-
rekek. Ezúttal is a kis elsősöktől a végzős növendé-
kekig mindenki részt vesz az igazi nagy családi pro-
dukcióban. Az előadás narrációval, kellemes zené-
vel egy igazán modern darabnak számít. 

A mese történetéről annyit megtudtunk, hogy Rudi,
a karácsonyi várakozás, készülődés közben kapja a
rossz hírt, hogy a Télapó megbetegedett. Főhősünk
úgy gondolja, hogy ez azért történhetett meg a Nagy-
szakállúval, mert ő soha nem kap ajándékot kará-
csonyra. Rudi kitalálja a megfelelő gyógymódot! El-
megy a Föld különböző országaiba, az ott élő népektől
segítséget kérni, hogy ők egy-egy rájuk jellemző tánc-
cal és karácsonyi dísszel lepjék meg a Télapót! Meg-
annyi kalandot követően, a darab végére kiderül, hogy
meggyógyul-e a beteg, és megtartják-e a karácsonyt.

Azok a diákok, akik nem a Rudi meséjében tán-
colnak, a Győri Balett: Diótörő az arénákban című
produkcióval járják az országot.

Összesen tíz alkalommal lépnek színpadra a gye-
rekek a mesével, legközelebb december 19-én és
20-án 16.15 és 18 órai kezdettel láthatjuk Rudi me-
séjét, a Vaskakas Művészeti Központban.

Rudi megmenti a karácsonyt

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

Boldog karacsonyt! 
CHEERS!

TAR Pannonhalmi Sauvignon Blanc 2016
1.890 Ft / 0,75 l

Pannonhalmi Pinot Noir Rosé,
Pécsinger Szôlôbirtok 2017

1.690 Ft / 0,75 l

Fehér Érzéki Cserszegi,
Rozmaring Pince 2017

1.690 Ft / 0,75 l

Pannonhalmi Irsai Olivér „Élmény”, 
Hangyál Balázs 2017

1.690 Ft / 0,75 l

Herold Széldomb Rosé 2017
1.690 Ft / 0,75 l

Cseri Pannonhalmi Kékfrankos 2015
2.990 Ft / 0,75 l

Csomagban 11.640 Ft helyett 

9.990 Ft
´

´
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FEJLESZTÉS ADVENT

A kultúra iránt érdeklődő, igé-
nyes hazai és külföldi vendé-
gekre, valamint az üzleti és kon-
ferenciaturizmus résztvevőire
számítanak a Pannonhalmi
Apátsági Múzeum és Galéria
épületegyüttesének négycsilla-
gos szállodára bővítésekor. Vár-
szegi Asztrik főapát és Paul Ro-
senberg, a Marriott európai fej-
lesztési igazgatója együttmű-
ködési megállapodást kötött a
szálloda működtetésére szer-
dán, a Szent Márton-hegyen. 

A főapátság 2012-ben határozta el,
hogy a Pannonhalma város központi ré-
szén elhelyezkedő volt apátsági major
háromszáz éves épületegyüttesét teljes
körű rekonstrukció során felújítja és lá-
togatóközponttá, kiállítótérré alakítja. Az
épület 2015-ben kapott használatbavé-
teli engedélyt. Ezzel a beruházással pár-
huzamosan a város kapott egy új főteret
az épületegyüttes mellett. A látogató-
központ helyigénye azonban nem töltöt-
te ki teljesen a meglévő telket, így a
fennmaradó részek fejlesztési terület-
ként beépítetlenül maradtak. 

Az épületegyüttes áttervezésével, bő-
vítésével 99 szobás, a Kneipp-szolgálta-

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A Széchenyi téren sétálva, érde-
mes megállni a Kovács Margit
Általános és Szakképző Iskola
faházánál: az intézmény tehet-
séges diákjai hagyományosan
megajándékozzák a város lakóit
egy betlehemes jelenet elkészí-
tésével, a marcalvárosi intéz-
ményben pedig mézeskalácsvá-
rost építettek. 

A berendezés szobrait, kellékeit idén
is az iparművészeti középiskola diákjai
készítették Pusztai Csaba festő, mű-
vésztanár vezetésével. A kiállítás té-
mája ezúttal a háromkirályok bibliai je-
lenetét mutatja be Heródessel és a
Szent Családdal. A diákok két hóna-
pig dolgoztak az alkotással, agyagból
megformázva a szereplőket, majd a
templomi szobrok hangulatát idézve,
festették ki őket. Az iparművészeti
képzésen részt vevő diákok tervezték,
modellezték és készítették el tanórá-
kon, szakkörök keretében a jelenetet,
a környezet kialakításában pedig más
évfolyamok is besegítettek.

Pannonhalmán négycsillagos hotel épül 

tásokra és az apátsági gyógynövénykul-
túrára épülő wellness-részleg, 220 fős
konferenciaterem, egy étterem és egy
látványsöröző kap helyet a létesítmény-
ben.  A jelenlegi épületben lévő kiállító
terek, a konferenciaterem, valamint a Pa-
usa Apátsági Cukrászda funkcióit rész-
ben megtartják, illetve áttervezik.

A főapátság partnert keresett a szál-
loda üzemeltetéséhez, választásuk az

amerikai Interstate  társaságra esett. A
cég szakembereivel és a tervezőkkel
közösen határozták meg a létesítendő
hotel nagyságát, minőségi szintjét és
szolgáltatási portfólióját. A szállodai
brandra a legnagyobb és legismertebb
almárkák tucatjait tömörítő, szintén
amerikai Marriott szállodalánccal hosz-
szú távú szerződést kötöttek. A Marriott
márkák közül a felső középkategóriát

képviselő Autograph by Marriott kollek-
ciót választották ki. 

A szálloda létesítését indokolja és
megalapozza, hogy Magyarország leg-
régebbi monostora és a hozzá tartozó
intézmények évezrede őrzött értékeket
közvetítenek, egyházi, kulturális, okta-
tási, turisztikai, gasztronómiai irányult-
sággal. Minden évben rendezvények
sokasága várja a kiállítások, az orgona-
hangversenyek, a művészeti tárlatok,
fesztiválok, komoly- és könnyűzenei
koncertek, a pincebejárások, vagy ép-
pen a gyógynövénykultúra iránt érdek-
lődőket. Több közvélemény-kutatás is
azt támasztotta alá, hogy az UNESCO
Világörökségi helyszíne több napos el-
foglaltságot kínál. Ráadásul egyórányi
járásra további turisztikai célpontok is
elérhetők Pannonhalmáról. 

A főapátság egyik küldetése a ven-
dégek fogadása. A tömegturizmus kor-
szakában is megmaradt eszmény, hogy
minden érkezőt krisztusi szeretettel,
örömmel és alázattal fogad az egész kö-
zösség. Ezt a vendégszeretetet a hotel
szellemisége is tükrözni fogja. 

A tervek szerint az alapkövet jövő
márciusban teszik le, s 2020 húsvét-
ján pedig megnyílik a szálloda a ven-
dégek számára. (x)

Mézeskalácsváros illatozik az iskolában

Az intézmény tíz éve vesz részt az
adventi vásárban, az önkormányzattól
kapott faházban minden évben más
és más témát dolgoznak fel, volt, ami-
kor egy századelős győri polgári lakás-
ba nyerhettünk bepillantást, vagy ép-
pen egy régi népi adventi kultúrát be-
mutató jelenetbe csöppenhettünk. 

Az iskola háza tájáról egy másik ad-
venti hírt is kaptunk. A szülői munka-
közösség vezetője, Vincze Éva kezde-
ményezésére minden osztály készített
egy mézeskalács házikót, amelyből
mézeskalács falut építettek. Készen
kapható mézeskalácsház-alapokat vá-
sároltak, ezeket lehetett kidíszíteni és

hozzáépíteni saját készítésű tésztából,
a házak mellé pedig természetesen a
lakókat is megformázták. Igazán
egyedi alkotások születtek, majd a
szülők múlt pénteken a sok-sok házi-
kót és kellékeket összeépítették egy
várossá, amelyet az iskola aulájában
állítottak ki. A 12 négyzetméteres me-
sebeli mézeskalács település, nem
csak különleges, de illatos is, bárki
megnézheti, aki tanórákon kívül besé-
tál az iskolába.

Várszegi Asztrik főapát és Paul Rosenberg,
a Marriott európai fejlesztési igazgatója

írták alá a megállapodást 
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szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

A jószívű felnőtteknek hála, ne-
gyedik alkalommal adtak át bér-
leteket, ezúttal már több mint há-
romszázat a Vaskakas Művészeti
Központban vasárnap – hiszen
minden gyermeknek jár a báb-
színház-élmény, azoknak is, akik-
nek szülei nem tehetik meg, hogy
jegyeket vásároljanak. 

A Vaskakas Bábszínház célja a már
négy éve nagy sikernek örvendő Pár-
toló Tagság programmal – mellyel cé-
geket és magánszemélyeket kerestek
meg –, hogy minden győri óvodás és
kisiskolás eljuthasson előadásaikra.
„Idén már több mint háromszáz bérle-
tet vásároltak meg a jószívű felnőttek,
akiket a gyerekek neveztek el így” –
tudtuk meg Kocsis Rozitól, a Vaska-
kas Bábszínház igazgatónőjétől.

Egyre több a jószívû felnôtt
a gyermekeket, ahogy pénztárcájuk
engedi. „Ennek köszönhetően szinte
már nincs is olyan gyerek, aki szülei
anyagi helyzete miatt nem jut el a báb-
színházba, de ha van is, reméljük, jö-
vőre már nem lesz” – tette hozzá az
igazgatónő.

A gyermekek nagy örömmel fogad-
ták a bérleteket, cserébe rajzoltak a
Pártoló Tagoknak, de olyan is volt, aki
papírangyalkát készített ajándékba
hálája jeléül – nem maradtak tehát
üres kézzel azok a vállalkozók sem,
akik élményhez juttatták a kicsiket.

„Szerintem ez a legcsodálato-
sabb tulajdonsága az emberiség-
nek, hogy segít: a kicsin a nagy, a
gyengén az erős, a szegényen a te-
hetős, amíg ez nem vész ki, addig
úgy gondolom, hogy van értelme él-
ni” – mondta Kocsis Rozi, aki azt is
hangsúlyozta: kenyér nélkül nem le-
het élni, művészet és mese nélkül vi-
szont nem érdemes.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Októberben nyílt meg Schima
Bandi, a neves győri iparművész
emlékkiállítása a Magyar Ispitá-
ban, amely óriási népszerűségnek
örvend, több ezren voltak kíván-
csiak rá. A nagy érdeklődés miatt
megújították a tárlatot és meg-
hosszabbították az időtartamát.

A december 10-én újranyitott kiállítás-
ról Pápai Emese művészettörténész, a
tárlat kurátora és rendezője elmondta,
a liturgikus tárgyakat visszaadták az
egyházaknak, hiszen azok nélkül nincs

Tûpárnától a tintatartóig
Újabb Schima Bandi-tárgyak kerültek elô

karácsonyi ünnep. Az egyházi tárgyak
helyett olyan használati-, dísz-, és em-
léktárgyakat állítottak ki, amelyek októ-
ber óta bukkantak fel. Sokan jöttek rá
a kiállítást megnézve, nekik is van ott-
hon Schima Bandi-tárgyuk, amit fel is
ajánlottak a múzeumnak. Olyan is
akadt, aki a kiállítás hatására vásárolt
egy aukción Schima Bandi-tárgyat és
azt ajánlotta fel bemutatásra. Többek
mellett tintatartót, tűpárnát, vázát, ha-
muzót is láthatunk, amely a mester ke-
ze munkáját dicséri.

Pápai Emese kiemelte, folyamato-
san érkeznek csoportok, civil társasá-
gok, iskolai osztályok, különféle szer-
vezetek az Ispitába, nagyon népszerű

a tárlat. A vasárnapi újranyitáson pe-
dig annyian voltak, mint az októberi
megnyitón, itt számolt be ugyanis a ki-
állítás négy rendezője az elmúlt két év
kutatásainak eredményeiről. 

Aki szeretné megnézi a tárlatot, ja-
nuár 14-ig teheti meg, ezt követően
lebontják, és valószínűleg vándortár-
lat formájában él tovább, várják már
Pozsonyban, Komáromban és Oros-
házán is, ahol a mester született. A ki-
állításról katalógus készül, melyet feb-
ruár elején mutatnak be, ezzel is őriz-
ve a Schima Bandi hagyatékot. 

A tárlat január 14-ig, hétfő és ün-
nepnapok kivételével naponta 10 és
18 óra között látogatható. 

Vaskakas Pártoló Taggá tíz bérlet
vásárlásával válhat valaki. Bár többnyi-
re vállalkozók vásárolnak bérletet, Ko-

csis Rozi boldogan mesélte, hogy ma-
gánszemélyek is sorra megkeresik
őket, hogy egy-két bérlettel segítsék

Kocsis  Rozi adta  át
a bérleteket
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja
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ADVENTSKONZERT organisiert durch die Interessenvertretung
und Kulturverein Ungarndeutscher in Győr und Umgebung und der
Deutschen Selbstverwaltung der Stadt am 17. Dezember um 15 Uhr
in der Győrer Basilika. Es treten auf: der Brunszvik Teréz Deutscher Na-
tionalitätenkindergarten, Rosmarin Chor – es dirigiert: Tóvári Mária,
begleitet durch Mehringer József auf dem Akkordeon,  Ruisz Rebeka:
Gesang, Lindenblüten - Hársvirág Deutscher Nationalitätenchor unter
Leitung von Holczinger Lajos, Heimatklängechor – es dirigiert Karsai
Klára, auf dem Akkordeon begleitet Kísér Kulcsár Béla.

ADVENTSEISZAUBERSHOW für al-
le Interessierten am 17. Dezember um
18 Uhr auf der Eislaufbahn auf dem Du-
nakapu-Platz. Die Győrer Sportler inter-
pretieren überzeugende und freudige
Elemente der adventlichen Vorbereitung
durch elegante Bewegungen des Eis -
laufens für das Publikum.

ANTIQUITÄTENMARKT. Der letzte Anti-
quitätenmarkt des Jahrs findet am 17. De -
zember vom 7-14 Uhr auf dem Tarcsay úter
Marktplatz statt. Ankauf und Verkauf und
Tausch von alten Sachen und Kunstgegen -
ständen, Sammlungen.

„RUDI RETTET WEIHNACHTEN” – ein
Märchenballett. Das Publikum sieht am 19.
Dezember eine Aufführung des Nachwuchses
der Győrer Allgemeinen Grund- und Mittel -
schule, Gymnasium und Kollegium für Tanz-
und Bildende Künste. Beginn ist um 16:15 Uhr
und um 18 Uhr im Vaskakas Zentrum für Kunst. 

„ S A L Z B U R G E R
WEIHNACHTEN” –
das nächste Konzert
des Győrer Philharmo-
nieorchesters beginnt
am 17. Dezember um 19 Uhr in der Győrer
Evangelischen Altkirche. Die Akademia Klas-
sika Salzburg ist ein Ensemble, welches sich
für die extremsten Bereiche der europäischen
Kultur interessiert und in den diversesten mu-
sikalischen Stilrichtungen bewandert ist. In
ihrem Weihnachtskonzertprogramm span-
nen sie im Zuge ihrer erklingenden Werke einen
Bogen von der Musik Bachs und Händels zur
Mozart-Symphonie, wozu sich Töne aus der
österreichischen Volksmusik gesellen. 
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

PROGRAMajánló  
A GYŐRI REPÜLŐCSERKÉSZEK Betlehe-
mi Békelángot továbbadó zenés adventi prog-
ramja december 17-én 16.30-kor kezdődik, a
Széchenyi téren. Adventi lelki útravalóvalóval
szolgálnak: Szabó János tábori lelkész és a
győri repülőcserkészek. Közreműködnek Gé-
gény István és az Öröm hírnökei. A betlehemi
Születés templomából hozott lángot saját mé-
csesben mindenki hazaviheti.

AZ ÉV UTOLSÓ RÉGISÉGVÁSÁ-
RÁT RENDEZIK meg december 17-
én 7–14 óráig, a Tarcsay úti piactéren.
Régiségek és műtárgyak, gyűjtemények
adása-vétele és cseréje várja az érdek-
lődőket. Legközelebb márciusban lesz
régiségvásár.

ADVENTI HANGVERSENYT tart a Magyarországi Németek
Győr és Környéke Érdekképviselete és Kulturális Egyesülete a
város Német Önkormányzatával december 17-én 15 órakor, a
győri bazilikában. Fellépnek a Brunszvik Teréz Német Nemzeti-
ségi Óvoda gyermekei, a Rosmarin Chor, a Lindenblüten –
Hársvirág Német Nemzetiségi kórus, a Heimatklange Chor, va-
lamint Karsai Klára és Kulcsár Béla.

SALZBURGI KARÁCSONY – a Győri Filharmonikus Ze-
nekar következő koncertje december 17-én 19 órakor kez-
dődik az evangélikus Öregtemplomban (Petőfi tér 2.). Az
Akadémia Klasszika Salzburg az európai kultúra legszéle-
sebb körei felé érdeklődő, a legkülönbözőbb zenei stílusok-
ban jártas együttes. Karácsonyi hangversenyük programja
Bach és Händel zenéjén át a Mozart-szimfóniáig ível, s ehhez
az osztrák népzene üde hangjai társulnak. 

UTOLJÁRA LÁTHATJA a közönség az
Adventi Jégvarázslat Show-t december
17-én 18 órától, a Dunakapu téri korcso-
lyapályán. A győri sportolók a műkorcso-
lyázás elegáns mozgásvilágával tolmá-
csolják az adventi készülődés meghitt és
vidám pillanatait.

A RÁBA DAL- ÉS TÁRSAS-
KÖR karácsonyi ünnepi koncertje
december 18-án 18 órakor kezdő-
dik, a Generációk Házában (Aradi
vértanúk útja 23.). Karnagy: Árpás
Erdődi Györgyné, műsorvezető:
Horváth Ferenc.

ADVENTI ÜNNEPSÉGET TARTANAK SÁRÁSON, a Mikulással. A városrész lakóit
a hírmondó táblánál (Írisz/Hortenzia utca sarok) december 17-én 17 órától várják meg-
lepetés vendéggel, étellel-itallal. 

A SZÉCHENYI TÉREN FEL-
ÁLLÍTOTT óriás adventi koszorú
harmadik gyertyáját december
17-én 17 órakor gyújtja meg Tóth
András református egyházme-
gyei esperes. Köszöntőt mond
Pintér-Péntek Imre, a megyei ke-
reskedelmi és iparkamara elnöke.
A műsorban fellépnek a Radó Ti-
bor Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény diákjai, Herczku Lilla
és Szemenkár Mátyás tanárok ve-
zetésével.

AZ ÉNEKLŐ BETLEHEM című mesét december 16-án és
23-án 17 órától láthatják a gyerekek a Vaskakas Művészeti
Központban (Czuczor Gergely u. 17.). A mese a betlehemi
történetet meséli el több mint harminc népdal, egy cimba-
lom és konyhai eszközök segítségével. Zene: Oláh Gergely,
előadja: Markó-Valentyik Anna.
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RÖVIDEN

A fahéj fogyasztása
segítheti az elhí-
zás elleni harcot
– állapították
meg egy ameri-
kai egyetem kuta-

tói. A kutatók sze-
rint a fahéj ízét adó

esszenciális olaj, a fahéj-aldehid azál-
tal javítja az anyagcserét, hogy köz-
vetlenül a zsírsejtekre hat, és zsírége-
tésre készteti azokat. A fahéj évezre-
dek óta az étrendünk része, és az
emberek általában szeretik is. Ha
még segíti is az elhízás megelőzését,
akkor olyan diétát kínálhat az embe -
rek számára, amelyhez könnyű alkal-
mazkodni és betartani.

Egyéntől függően, bi-
zonyos készítmé-
nyek orrdugulást, il-
letve az alsó orr-
kagyló megnagyob-
bodását is okozhatják.
Ha eddig nem sikerült
feltárni a hetek-hónapok óta fennál-
ló orrdugulás okát, akkor érdemes a
rendszeresen szedett gyógyszerek
mellékhatásait is ellenőrizni. Egyes
vérnyomáscsökkentők is okozhatnak
orrdugulást, ha nem történik meg
időben a gyógyszer cseréje, és az
orrdugulás kezeletlen marad, akkor
akár műtétet igénylő szövődmények
is kialakulhatnak. Ha azonban a be-
tegnél már a gyógyszer mellékhatá-
saként, vagy a túlzásba vitt orrspray-
használat következtében az alsó orr-
kagyló megnagyobbodása tartóssá
vált, akkor azt műtéti úton kezelni
kell. Ilyenkor helyi érzéstelenítésben
végzett, rádiófrekvenciás műtéttel
van lehetőség az orrkagylók méretét
kisebbíteni.

Praktikák köhögéscsillapításra

pen beszéljük meg a kérdést a gyer-
mekorvossal. Egyéves kor után egy ka-
nál mézet már adhatunk a kicsinek a
köhögés csillapítására.

Mi okozhat még köhögést?
Ha nyolc hétnél tovább tart a köhö-

gés, számtalan ok jöhet szóba. Króni-
kus köhögést okozhat a savas reflux, a
GERD. Lehet a köhögés a vérnyomás-
csökkentő úgynevezett ACE-gátló
gyógyszerek mellékhatása, de jelezheti
a szívelégtelenséget is. Feltétlenül for-
duljunk orvoshoz, ha a következő tüne-
teket észleljük: erős a köhögés és véres
a köpet, ha sípoló a légzés, légszomjat
tapasztalunk vagy szorítást a mellkas-
ban, ha három napnál tovább tart a láz,
ha gyerekről van szó, ha hét nap után
sem tapasztalunk javulást.

Baktériumölő hatású növények
Érdemes minél több olyan ételt fo-

gyasztani, amely fertőtlenítő, vírus- és
baktériumölő hatású, hagymával, póré-
hagymával, fokhagymával készül. Jó,
ha tudjuk: a fehérrépa és a káposzta
serkenti az immunrendszerünk műkö-
dését, a sárgarépa köptető hatású, a
gyömbér pedig csökkenti a légutak
duzzadtságát. Jó hatásúak természete-
sen a magas C-vitamin-tartalmú gyü-
mölcsök is, a citrusfélék, a bogyósok,
az alma és a zöld levelű zöldségek.

Száraz vagy hurutos köhögés
Ha váladékot köhögünk fel, keres-

sünk a patikákban köptetőket. Orvossal
megbeszélve, szedjünk gyógyszert, ha sú-
lyosabb betegség áll a háttérben, például
tüdőtágulás, tüdőgyulladás, idült hörghu-
rut vagy asztma. Nátha és influenza ese-
tén, vagy ha port és füstöt lélegzünk be,
gyakori a száraz köhögés, ilyenkor köhö-
géscsillapító szerek használhatnak.

Fontos a folyadék
Figyeljünk arra is, hogy megfelelő

mennyiségű folyadékot igyunk, ugyanis
ezzel nagyobb mennyiségű, folyósabb
váladék termelődik, amitől a köhögés so-
rán könnyebben képes megszabadulni a
szervezetünk. Fogyasszunk tehát nap-
közben 2-3 liter folyadékot – különösen
jót tesz a meleg tea. Ajánlott naponta
egy-két alkalommal inhalálni vízgőzzel,
amit sóval vagy gyógynövényekkel, pél-
dául kamillával vagy különböző illóola-
jokkal (menta, eukaliptusz) még hatáso-
sabbá tehetünk. Azonban figyeljünk ar-
ra, hogy a köhögést ne nyomjuk el, kö-
högéscsillapítót legfeljebb este, lefekvés

Ha por vagy váladék irritálja a torkunkat, köhögünk, így tisztítja ki a szervezet a tüdőt és a légcsö-
vet. A nátha vagy az influenza okozta köhögés magától elmúlik, de ha súlyosabb betegség a kö-
högés oka, kezelni kell.

Gyógyszerszedés
és orrdugulás
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Fahéj
fogyókúrázóknak

előtt használjunk. Az is kedvező
hatású lehet, ha a mellkast, eset-
leg a nyakat is melegen tartjuk. A
meleg borogatások is enyhíthetik a
kellemetlen panaszokat.

Gyógynövények
köhögésre
Az édeskömény terméséből

készült tea használható köp-
tetésre. Az aprított édes-
köményből forrázatot
kell készíteni. Napi
adagolás: 5-7 g,
amit több adagra
elosztva teaként
fogyaszthatunk.
Az eukaliptusz
illóolaja jól be-
vált köptető,
amelyet általá-
ban inhalálva alkalmazunk. Néhány
csepp illóolajat párologtassunk el nedves
párologtatóval, és lélegezzük be. Inhalá-
lás közben a szemünket csukjuk be, mert
az illóolaj irritálhatja a szem nyálkahártyá-
ját. A kakukkfű olyan antibakteriális illó-
olajat tartalmaz, amely fokozza a hígabb
váladék termelődését a hörgőkben, s ez-
zel megkönnyíti annak felköhögését. A
növényből készült tea görcsoldó hatású,
mérsékli a köhögési rohamokat. Egy-két
gramm kakukkfűből egy csésze vízzel ké-
szített forrázatot naponta több alkalom-
mal fogyaszthatunk.

Ha a gyerek köhög
Négyévesnél fiatalabb gyereknek

ne adjunk köhögés elleni gyógyszert
az orvos megkérdezése nélkül, mert
súlyos mellékhatásai lehetnek. 4-6
éves gyerek esetében is mindenkép-
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A HÓNAP ORVOSI TÉMÁJA

A depresszióra való hajlam min-
denkinél más. Van, aki olyan sze-
rencsés, hogy a hangulatzavar tel-
jesen elkerüli, a legtöbben azon-
ban többé-kevésbé hajlamosak rá.

Örökölhető depresszió 
Ahol a vér szerinti családtagok között

előfordul hangulatzavar, ott az öröklő-
désnek, az átörökítésnek egyértelmű
szerepe van. Általánosságban azonban
igaz: a tartós testi és lelki terhek, a króni-
kusan ható stressz, a túlterheltség, az ál-
landó kialvatlanság előbb-utóbb kiváltó-
ja lehet a depressziónak is. A szezonális,
vagy téli depresszió a hangulatzavarok-
nak olyan különleges formája, mely csu-
pán az év egy bizonyos időszakában –
mint neve is mutatja, az őszi, téli perió-
dusban – jön elő. Mivel a tünetek már az
egészen korai életkorokban (típusosan a
középiskolás években) megmutatkoz-
nak, így az érintettek gyakran félve vár-
ják az ősz beköszöntét, mivel szinte tör-
vényszerű, hogy panaszaik előjönnek.

Egész nap aludnának
Míg a depresszióra elsődlegesen jel-

lemző a hangulatzavar, az örömképes-
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Szerzô:
Dr. Radics Judit

pszichiáter,
alvásszakértô fôorvos

Hogyan
elôzhetô
meg a téli 
depresszió?

ség elvesztése, komoly alvászavar, ét-
vágytalanság, sőt, a szellemi teljesítmény
zavara, addig a téli depresszióra elsősor-
ban az aktivitás megváltozása jellemző.
A téli depressziósok úgy érzik, elszáll be-
lőlük aktivitásuk, belső mozgatóerejük le-
csökken, sőt megszűnik, szinte egész
nap csak aludnának, vagy legalábbis ott-
hon pihennének. Megnövekedhet étvá-
gyuk, ami kellemetlen testsúlynöveke-
dést eredményezhet.  Természetesen ná-
luk is előfordulhat, hogy a depresszió
kínzó tüneteit – a fáradtságot, az önér-
tékelési zavart – átélik, szenvednek tőle,
mint ahogy attól is, hogy nehezükre esik
döntéseket hozni. Az aktivitás csökkené-
se önmagában rendkívül zavaró, és to-
vábbi nemkívánatos következménye az
elmaradt teendők sokasága. Nehezen
megy a munkahelyi teljesítés, az otthoni
feladatok tolódnak, befejezetlenek ma-
radnak, vagy éppen el sem kezdik őket.
Ha a munkahelyen nem is származik be-
lőle konfliktus, sok téli depressziósnak
rendkívül nagy erőfeszítésébe kerül,
hogy munkahelyén tartsa a megfelelő
teljesítményszintet, otthon azonban pár-
kapcsolati probléma forrásául szolgálhat
a nagyfokú passzivitás.

JÓ TUDNI

A táplálkozás szerepe
Ajánlatos sok zöldséget fo-
gyasztani, a fehér cukor pedig
kerülendő. A halételek – külö-
nösen a tengeri halak, például
a szardínia – kedvező hatású-
ak az idegrendszer kiegyensú-
lyozott működésére, mivel ma-
gas esszenciális zsírsavtartal-
muk jó hatással bír az idegsej-
tekre.  Megjegyezhető, hogy a
folsav is olyan vitamin, melyet
érdemes rendszeresen bevinni
a szervezetbe, mert szintén
kedvező hatást gyakorol az
agyműködésre is. 
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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!”

A rendszeres séta csodát tehet
Lehetséges-e bármit tenni egy olyan

folyamat ellen, ami úgy látszik, törvény-
szerűen bekövetkezik az évszakváltás so-
rán? A gyakorlat azt mutatja, hogy akik
súlyos téli depresszióban szenvednek,
ott nem igazán lehet megelőzni a tüne-
tek megjelenését. Az enyhébb depresz-
szív jegyek – de a súlyos hangulatzavar
is – enyhíthető lehet bizonyos „trükkök”
segítségével. Ilyen az első helyen emlí-
tendő testmozgás. Már a rendszeres sé-
ta – ami nem több 20 percnél, de ter-
mészetesen lehet 1-2 óra is – csodákat
tehet. Elsősorban természetes fényben,
ha lehet, napsütéses időben az ideális,
bár ősszel éppen ennek vagyunk híján,
és magának a téli depressziónak a bekö-
vetkeztében éppen a fényviszonyok
csökkenése játszik kulcsszerepet.

A D-vitamin szerepe
Fontos a helyes táplálkozás is. Itt el-

sősorban olyan vitaminok bevitelét ért-
jük, mint a D-vitamin. Ezért is fontos
nyáron mértékletesen napozni. A D-vi-
tamin olyan alapmolekula, mely szám-

talan egyéb, a jó testi és lelki működés-
ben alapvető szerepet játszó vegyület
képződéséhez nélkülözhetetlen, elég-
telen mennyisége tehát számtalan hi-
ányállapotot vonhat maga után. A mai
munkahelyi körülmények egyáltalán
nem kedveznek a jó D-vitamin-ellátott-
ságnak, mivel számos olyan munka-
hely van, aminek még ablaka sincs, éj-
szakai műszakos munkát kíván meg,
de a fiatal (vagy lassan már minden)
korosztály intenzív számítógép-haszná-
lata is zárt térben történik. A napsugár-
zás káros hatásai is sokszor túlzott
hangsúlyt kaphatnak, és ezáltal inkább
félelmet keltenek, pedig mérsékelt, ko-
ra reggeli és késő délutáni kinn-tartóz-
kodás csak kedvező hatással bírhat. Az
elegendő alvásmennyiségre is fontos
mindenkinek figyelnie. Akinél ezek a
„házi praktikák” nem hoznak olyan
eredményt, hogy elviselhetőek legye-
nek a tünetek, úgy érdemes időben
szakemberhez fordulni.  Vannak, akik-
nek csupán ezen téli időszakban nyúj-
tott, átmeneti, pár hónapos terápia át-
hidaló megoldást jelenthet. 

„Míg 
a depresszióra 

elsôdlegesen a hangulat-
zavar, az örömképesség 

elvesztése, komoly alvászavar,
étvágytalanság, sôt, a szellemi
teljesítmény zavara jellemzô,

addig a téli depresszióra
elsôsorban az aktivitás

megváltozása.”
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Szerző: H. F.
Fotó: Marcali Gábor

A győri kórházban dolgozó női or-
vosok közül elsőként dr. Kovács
Márta szerzett tudományos PhD mi-
nősítést 2012-ben. A doktornő „le-
nyűgöző professzorának”, dr. Mé-
hes Károly akadémikusnak köszön-
heti, hogy gyermekorvos lett, rá -
adásul abban a kórházban, ahol a tu-
dós doktor, a „nagybetűs gyermek-
orvos” is gyógyított valaha, s szelle-
miségét büszkén vállalja és őrzi a
megyeszékhely gyermekosztálya.

Dr. Kovács Márta főorvos Mihályiból
származik, a csornai gimnáziumban
szerette meg a kémiát és a biológiát, s
már akkor tudta, hogy orvos akar lenni.
A Pécsi Orvostudományi Egyetemen
szerzett diplomát. Éppen abban az év-
ben lett orvostanhallgató, amikor Mé-
hes professzor, akadémikus az ottani
gyermekklinika igazgatója lett. Az első
években az orvostanhallgatók alapozó
tantárgyakat tanulnak, anatómiát, élet-
tant, mikrobiológiát, de amikor a klini-
kai tárgyak kerültek sorra, már tudta,
hogy gyermekorvos szeretne lenni.

Végzett orvosként a győri Petz Ala-
dár Megyei Oktató Kórház gyermek-
osztályára adta be pályázatát, amit ak-
kor Horváth Imre főorvos
vezetett, s fel is vette a
doktornőt. Dr. Kovács
Márta 2000-ben már meg
is szerezte a gyermekgyó-
gyászati szakvizsgáját, két
évvel később gasztroente-
rológus lett, majd ismét
két esztendő múlva a ko-
raszülöttek ellátásával fog-
lalkozó neonatológia szak-
vizsgáját is letette.

„Egy gyermekosztály spektruma
rendkívül széles, a 600 grammos kora-
szülöttől a 18 éves fiatalemberekig sok
beteget látunk el” – mutatja be sokré-
tű tevékenységét a főorvosnő. „Ráadá-
sul a gyermek nem kis felnőtt, tehát a
felnőttgyógyászatból szerzett ismerete-
ink automatikusan nem mindig alkal-
mazhatók a gyermekgyógyászatban.”

Dr. Kovács Márta 2012-ben a gyer-
mekkori gyulladásos bélbetegségek té-
makörben PhD fokozatot szerzett. „A
gyulladásos bélbetegségek pontos

ARCÉLEK A KÓRHÁZBÓL

oka nem ismert, feltételezik, hogy a
kórkép kialakulásában fontos szerepet
játszanak a táplálkozási tényezők és a
bélflóra módosulása” – magyarázza a
szakember. „A PhD dolgozatomban a
felső endoszkópia és bizonyos szeroló-
giai markerek, tehát vérből kimutatha-
tó anyagok diagnosztikus jelentőségét
vizsgáltam, gyermekkori gyulladásos
bélbetegségben szenvedő gyermekek
körében. Eredményeink alapján a fel-
ső endoszkópos – vagyis a nyelőcsö-

vet, a gyomrot és a vékonybelet tükrö-
ző – vizsgálatok is fontosak ezeknél a
betegeknél, nem csupán a vastagbél
tükrözése. A felső endoszkópos vizs-
gálatnak minden tizedik betegnél van
diagnosztikus hozama.”

A bélbetegek száma egyébként év-
ről évre nő, minden negyedik beteget
gyermekkorban diagnosztizálják. A
betegség gyakoriságának a növekedé-
se minden bizonnyal összefügg a kör-
nyezettel és a táplálkozással. Néhány
tünet eltérő lehet a felnőttekétől, ilyen

speciális tünet lehet, hogy a betegek
elmaradhatnak a növekedésben. 

„Az utóbbi időben nagy előrelépést
jelentett a gyulladásos bélbetegek ke-
zelésében a biológiai terápia lehetősé-
ge” – osztja meg a jó hírt a szakember.
„Bár véglegesen meggyógyítani nem
tudjuk a betegséget, de az immunrend-
szerre ható gyógyszerekkel tünetmen-
tessé tehető. Vannak, akik aktívan és si-
keresen sportolnak is ezzel a betegség-
gel” – teszi hozzá.

A főorvosnőnek a
gasztroenterológia
mellett a másik szív-
ügye a koraszülött-el-
látás. Tagja annak a

speciális mentőegységnek, mely a szü-
letés helyszínén stabilizálja, majd az in-
kubátorral és más életmentő műsze-
rekkel felszerelt, sárga mentőautóval
a koraszülött osztályra viszi a rászoruló
kis betegeket. Havonta 8-10 ilyen riasz-
tása, kivonulása van a koraszülötteket
ellátó teamnek. A kis súllyal születettek
életkilátásai függnek attól, hogy a ko-
raszülés következtében kialakulnak-e
szövődmények, de most már a nagyon
korán világra jött gyerekek jelentős ré-
szét meg tudják menteni. 

Dr. Kovács Márta napi gyógyító
munkája mellett rovatvezetője a Gyer-
mekgyógyászat című folyóiratnak, a
Magyar Gasztroenterológiai Társaság
vezetőségi tagja, s oktat a győri Szé-
chenyi István Egyetemen is. Két gyer-
meke van, a 21 éves fiú a Budapesti
Corvinus Egyetemre jár és közgazdász-
nak készül, a 9 éves Sári pedig nem-
csak tanul, de táncol, zongorázik, lo-
vagol, állatorvos vagy zongoraművész
szeretne lenni. „Nekem is kikapcsoló-

dás, hogy rendszeresen  járok vele ko-
molyzenei koncertekre, színházakba”
– mondja a doktornő, aki hetente fut
vagy úszik, hogy fizikailag is jól bírja a
napi  munkát. Két könyvet is olvas szi-
multán, most éppen Milan Kundera az
Elárult testamentumok és Kazuo Ishi-
guro a Napok romjai című regényét. 

Megmutatja a gyermekosztályt, s fel-
tűnik, hogy erre a kedves arcú doktor-
nőre rámosolyognak a gyerekek. „Sze-
retem ezt a munkát, szeretek dolgozni
ezen az osztályon, mert Ruszinkó Viktó-
ria osztályvezető főorvosnő is azt a szel-
lemiséget viszi tovább, amit a szakmá-
ban szinte megkérdőjelezhetetlennek
tartott dr. Méhes Károly akadémikus
képviselt.”

Dr. Kovács Márta fôorvos
gyermekgyógyász, gasztroenterológus, 

neonatológus

Nagy elôrelépést jelentett
a gyulladásos bélbetegek
kezelésében a biológiai
terápia lehetôsége

„Szívügyem a gyermekellátás”
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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

szerző: h. f.
fotó: marcali gábor

„Értem a vádat, magyarul van írva, de
megérteni nem tudom a benne talál-
ható tudományos, szakmai ellentmon-
dásokat” – így válaszolt a bíró kérdé-
sére a megismételt első fokú vörös -
iszapper elsőrendű vádlottja, Bakonyi
Zoltán, a MAL vezérigazgatója, a hét-
fői tárgyaláson.

A Győri Törvényszék Veszprémben
kezdte meg újratárgyalni a vörösiszap-
ügyet. Közismert a tragédia: 2010 ok-
tóberében átszakadt az egyik tározó,
s a kiömlő vörösiszapban tíz ember
életét vesztette, kétszázan megsérül-
tek, főleg Devecserben és Kolontáron.

Dr. Fejes Péter fellebbviteli fő-
ügyész a MAL Zrt. tizenöt alkalmazott-
ját, köztük az első rendű vádlottat, a
mai napig vezérigazgatóként dolgozó
Bakonyi Zoltánt közveszélyokozás
bűntettével és más bűncselekmények
elkövetésével vádolta meg. Első fokon
azonban a Veszprémi Törvényszék
mind a 15 vádlottat felmentette a vá-
dak alól.

Fellebbezés útján került az ügy a
Győri Ítélőtáblára, mely az idén febru-

Újratárgyalják a vörösiszap-tragédiát

árban hatályon kívül helyezte a veszp-
rémi ítéletet és új eljárás lefolytatását
írta elő. A veszprémi bírák azonban
mind elfogultságot jelentettek be. Így
tehát az újra kezdődött pert a Győri
Törvényszék folytatja le, a tárgyalás el-
ső nyilvános napjait Veszprémben tar-
tották, a vádlottak számára ez a város
ugyanis könnyebben elérhető.

Bakonyi Zoltán védőbeszédével
kezdődhetett a per. A vezérigazgató ar-
ra a kérdésre, hogy elimeri-e a felelős-

ségét, úgy válaszolt: kifejezetten nem.
Az elsőfokú bíróság ítélete visszaadta
hitünket az igazságszolgáltatásban, ki-
mondta az ártatlanságunkat. Az ítélő-
tábla néhány kijelentése azonban a
közvéleménynek szólt, s az ügyészség
sem objektív a perben, tette hozzá.

Bakonyi Zoltán három napon át
tartotta vetítéssel kísért védőbeszé-
dét. Meghallgatása után az idén vár-
hatóan már nem lesz több tárgyalás
vörösiszapügyben.
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fotó: o. jakócs péter

A nélkülözők aránya a Nyugat-
Dunántúlon (Győr-Moson-Sop-
ron, Vas, Zala) a legkisebb, köz-
biztonság-érzetünk is itt a leg-
kedvezőbb. Életünkkel mégsem
mi vagyunk a legelégedetteb-
bek: ebben a rangsorban a Kö-
zép-Dunántúl (Pest megye és
Budapest) áll az élen, de megle-
petésre, megelőz bennünket a
Dél-Alföld (Bács-Kiskun, Békés,
Csongrád) is.

A számokkal persze óvatosan kell bán-
ni, tudjuk a statisztikusoktól, hogy
azokkal bizonyítani mindent lehet,
meg annak az ellenkezőjét is, ha ép-
pen úgy akarjuk. Fönntartva az óva-
tosság jogát, átlapoztuk a Központi
Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb
jelentését a magyar háztartások tava-
lyi életszínvonaláról. Az elemzés csak
régiókra van lebontva, egyes megyék-
re és városokra nem, ami önmagában
is akaratlanul megtévesztő. 

A mi térségünkön belül például ne-
hezen összehasonlítható a megyeszék-
helyek állapota, azok foglalkoztatási
adatai, az ott élők jövedelemviszonyai.
A példa kedvéért: Nemrég egy zala -
egerszegi társaság kirándult Győrbe, s
vasárnap délben megpróbáltak bejutni
valamelyik itteni étterembe. Elképedve
tapasztalták, sőt mindenütt lefényké-
pezték, hogy nincs üres asztal. A hete-
dik felkeresett vendéglőben tudtak he-
lyet szorítani nekik. 

Lehet persze erre azt mondani,
hogy kevés az étterem Győrben, de
sokkal inkább az az igazság: itt lénye-
gesen nagyobb a vendégforgalom, s
a városunkban lakók jövedelme is ma-

HIRDETÉS STATISZTIKA

Jobban élünk, mint ahogyan érezzük?
A nélkülözés kockázata a mi térségünkben a legkisebb

gasabb, mint Zalaegerszegen. (Ezt
egy korábbi statisztika igazolja.) Ezt a
különbséget azonban a háztartások
színvonalát taglaló statisztikai jelen-
tés, a régiós bontás miatt, nem tudja
érzékeltetni. 

A háztartások jövedelmi helyzete
2016-ban országosan javult, mind
színvonala, mind szerkezete pozitív
irányban változott. Az egy főre jutó
éves átlagos bruttó jövedelem 1 millió
504 ezer forintot tett ki, 4,4 százalék-
kal többet a 2015. évinél. A teljes né-
pességre számított, egy főre jutó éves
nettó jövedelem átlagosan 1 millió
199 ezer forint volt, ami 4,2 százalé-
kos nominális növekedés. 2016-ban
a fogyasztói árak 0,4 százalékos emel-
kedése mellett a reáljövedelem 3,8
százalékkal nőtt. 

Az elmúlt években lassú ütemben,
de fokozatosan apadt a jövedelmi kü-
lönbség az egyes régiók között. 2016-
ban tovább csökkent Észak-Alföld le-
maradása az országos átlaghoz ké-
pest, míg Közép-Magyarország elő-
nye mérséklődött. Az összes jövede-
lemből a munkajövedelem aránya Kö-
zép-Magyarországon volt a legna-
gyobb (72 százalék), Észak-Magyaror-
szágon pedig a háztartások jövedel-
mének egyharmada társadalmi jöve-
delemből származott, ezen belül az
egyéb szociális ellátások egy főre jutó
éves összege közel kétszerese az or-
szágos átlagnak.

A jelentés vizsgálta a szegénység,
a kirekesztettség, a nélkülözés kocká-
zatát is. A Közép-Dunántúl régióban
(Fejér, Veszprém, Komárom-Eszter-
gom) a lakosság 18,4 százalékát érin-
tette a szegénység vagy kirekesztő-
dés kockázata, a legrosszabb helyzet-
ben pedig Észak-Magyarország volt,
a lakosság 36,1 százaléka. A súlyosan

depriváltak (nélkülözők) aránya Nyu-
gat-Dunántúlon volt a legkisebb, 8,9
százalékot tett ki.

A háztartások állapotát tükrözi az
is, hogy mennyit tudnak, akarnak fo-
gyasztásra költeni. Első olvasásra
igen meglepő, hogy 2016-ban a fo-
gyasztási kiadások növekedése az
előző évhez képest a kevésbé fejlett

régiókban, azaz Dél-Alföldön, Észak-
Magyarországon, Észak-Alföldön és
Dél-Dunántúlon volt a legmagasabb.
Tudni kell azonban, hogy ez az a négy
térség, ahol a kiadás nagysága még
így is elmarad az országos átlagtól. A
mi régiónk, a Nyugat-Dunántúl lako-

sai a magyar átlag körül fogyasztottak,
a fővárosiak és a Pest megyeiek eh-
hez képest jelentősen többet. 

Egy térség önismeretét, önbizal-
mát (de ugyanakkor igényességét és
törekvő szándékait is) jelzi, hogy
mennyire elégedett a sorsával, helyze-
tével. Az elmúlt években az élettel való
elégedettség tekintetében többször

változott a régiók sorrendje. 2013-
ban a Nyugat-Dunántúlon élők, 2015-
ben a Közép-Dunántúlon élők, 2016-
ban a Dél-Alföldön élők voltak a leg-
elégedettebbek, idén újra a Közép-
Dunántúlon élők vallották a legelége-
dettebbnek magukat.



2017. december 15.   / + / 21

HIRDETÉS

Kismegyeren 116 nm-es, 3 szoba +
nappalis, kertkapcsolatos sorházi la-
kások eladók. A vételár tartalmazza a
térkövezést, elektromos kaput és a
zárt udvari gépkocsibeállót.

Idei Attila: +36-70/451-9127

Szabadhegy központi részén, új
építésû, sorház jellegû lakások már
leköthetôk. A lakásokhoz belsô gép-
kocsibeálló vásárolható, 600 E Ft-ért.
Ez a lakás 99,41 nm alapterületû,
17,07 nm-es terasz és 141 nm-es
kertkapcsolat tartozik hozzá.

Fûtéskész ár: 34 M Ft. 
Tóth Gyöngyi: +36-70/554-0263

Gyôr-Szigetben, közel a Belváros-
hoz, új építésû társasházban még
egy lakás vásárolható. A kulcsra-
kész befejezés is kérhetô. Ez a lakás
63,1 nm alapterületû, 4,36 nm te-
raszkapcsolata van, beosztása: 2
szoba, amerikai konyhás nappali,
fürdôszoba, külön WC.

Idei Krisztina: +36-20/450-0248

Gyôrújbarát központjában, 22 la-
kásos, új építésû társasházban már
csak 6 szabad lakás maradt. Szer-
kezetkészen már birtokba vehetô.
Földszinti, 63,49 nm-es, kertkapcso-
latos, 9,64 nm terasszal rendelkezô,
új építésû lakás eladó.

Fûtéskész ár: 20.493.000 Ft.  
Idei Attila: +36-70/451-9127

Gyôr Belvárosában, liftes társasház-
ban eladásra kínálunk 14 db új építésû
lakást és 3 db üzlethelyiséget. A minô-
ségi anyagoknak köszönhetôen a
fenntartási költség alacsony, az ingat-
lan A+ energetikai besorolású.

Török Tamás: +36 70/626-5309

Gyôr-Szigetben, karnyújtásnyira a
Belvárostól és a termálfürdôtôl, új
építésû lakásaink már leköthetôk. La-
kásméretek: a garzontól a 2 szoba +
nappalisig. Ideális befektetés a követ-
kezô lakás: nettó 31 nm, amiben 1
szoba, egy amerikai konyhás nappa-
li, fürdôszoba és WC található. 

Fûtéskész ár: 13,7 M Ft. 
Idei Krisztina: +36-20/450-0248

Gyôr-Kismegyer zöldövezeti részén,
a Belvárostól pár percre új építésû la-
kások megvásárolhatók. A lakások 45
nm-tôl 72 nm-ig elérhetôk. A zárt ud-
varon belül 33 térkövezett gépkocsibe-
állót, az alagsorban 12 garázst és 28
tárolót alakítanak ki. Ízelítô: 45,90 nm
alapterületû, elsô emeleti lakás 3,20
nm-es erkéllyel.

Az ingatlan ára: 14.915.500 Ft. 
Tóth Gyöngyi: +36-70/554-0263

Gyôr-Révfaluban, nettó 97,34 nm-es,
3 szoba + nappalis, 2 fürdôszobás +
22 nm terasszal rendelkezô penthouse
lakást kínálunk eladásra. Az ingatlan
teljes berendezéssel, magas
minôségû, gépesített konyhával együtt
eladó. Azonnal birtokba vehetô!

Kulcsrakész ár: 43,9 M Ft. 
Földszinti, 25 nm-es garázs:
3.850.000 Ft.
Idei Attila: +36-70/451-9127

Gyôrtôl 15 perc távolságra, Koron-
cón és Öttevényen, új építésû családi
házak környezetében ikerházak eladók.
A nettó 99 nm-es ikerházak 530 nm és
620 nm telekterülettel rendelkeznek. El-
osztásuk: 3 külön bejáratú szoba, nap-
pali, fürdôszoba, WC, közlekedô, elôtér
és a konyha-étkezô.

Fûtéskész ár: 23 M Ft és 24,5 M Ft. 
Bálint Mária: +36-20/317-5225 

Nádorváros közelében, Szabad-
hegy csendes zsákutcájában, 9 la-
kásos társasházban kínálunk ma-
gas mûszaki tartalommal épülô la-
kásokat, 75 nm-tôl. Kertkapcsolat,
nagy erkély tartozik a lakásokhoz.

Török Attila: +36-20/959-6368

Szabadhegy csendes utcájában
modern ikerház, saját udvarral, nagy
terasszal, akár garázzsal eladó. 

Török Attila: +36-20/959-6368

Szabadhegy zöldövezeti részén,
padlófûtéses, 49—117 nm-es laká -
sok, 2017-es szerzôdéskötéssel,
335 E Ft/nm áron! Átadás 2018 ta-
vaszán. 

Fehér Ferenc:+36-30/520-8021

HÁZKÖZPONT KFT. • 9025 Gyôr, Semmelweis u. 8. • www.hazkozpont.hu • info@hazkozpont.hu
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szöveg és fotó: xantus-állatkert

Lassan itt a karácsony és az ajándékbonto-
gatások ideje. A Xantus János Állatkertben
lakók sem maradhatnak ki az ajándékozás-
ból: december 20-án 11 órától több lakónk
is meglepetést bontogathat.

A győri állatkert lakói is ajándékot kapnak, persze
mindenki a szája íze szerint és méretéhez igazítva.
A kifutók életébe egy kis karácsonyi izgalmat és
játékot csempészünk, így mindenki díszcsoma-
golással, dobozban kapja meg az ajándékát. Az
állatok között lesznek a mókás gibbonok és a kí-
váncsi csimpánzcsapatunk is, akik minden alka-
lommal vidám perceket szereznek nekünk, majd
az okos apelláink is, akik nagyon ügyesen oldják
meg az apró dobozok kicsomagolásának nehéz-
ségeit. Ragadozóink közül az örvös medvék, az
oroszlán és a tigriscsalád is karácsonyi meglepe-
tésben részesül.

A nap során, 11 órakor először a tigrisek örülhet-
nek a korai karácsonynak, utánuk pedig a fehér
oroszlánok is „csomagolhatnak”. Délben a mókás
gibbonok kapják meg az ajándékukat, 12 órakor
várja majd őket a két kis csomag a kifutóban. Re-
méljük, örömmel fedezik fel benne az elrejtett fi-
nomságokat. Az örvös medvék, valamint a csim-
pánz- és a gibboncsapatunk sem marad ki a jóból,
mindegyikük örömmel birkózhat meg a meglepeté-
sek kiszabadításával.

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

KÖZMEGHALLGATÁSOK. A győri Örmény Nemzetiségi Önkormány-
zat december 18-án 10:30-kor közmeghallgatást tart az Örmény Nemze-
tiségi Önkormányzat hivatalos helyiségében. (Liszt Ferenc u. 1.) A győri
önkormányzat közgyűlése december 21-én 14 órakor a Városháza dísz-
termében tart közmeghallgatást, melyre várják az érdeklődőket.

Az állatok is karácsonyoznak
Jöjjön el, és nézze meg Ön is, hogyan bontják ki

ajándékaikat az állatkert lakói!

Az ajándékbontások időpontja:
December 20. szerda
11 óra – tigriscsalád, 
12 óra – gibbonok, 
12.30 – oroszlánok, 
13 óra – apellák, 
13.30 – örvös medvék, 
14 óra – csimpánzcsapat

Idén, nagy örömet okozhat szeretteinek, ha a ka-
rácsonyi ajándékok közé egy limitált kiadású. díszcso-
magolásba bújtatott, egy évre szóló bérletünket rejti!
Sőt, csak most, ezzel karöltve jár egy különleges és
izgalmas „VIP- titulus” is, ugyanis az idén, november
27-től az év végéig megvásárolt bérlettel rendelkező
látogatóink, exkluzív élményként, decemberben, ja-
nuárban és februárban kipróbálhatják a gondozói
munkakör szépségeit a Füles Bástyában, ahol előze-
tes regisztrációt követően megélhetik, milyen csodá-
latos érzés gondoskodni az egzotikus kedvencekről.

Nem is lehet egyedibb és tartalmasabb megle-
petést kitalálni, mint egy évnyi fantasztikus élményt
ajándékozni! Figyeljék honlapunkat és a Füles Bás-
tya honlapját a további részletes információkért!

www.zoogyor.com, www.fulesbastya.hu

A győri állatkert munkatársai és lakói kellemes
karácsonyi ünnepeket kívánnak mindenkinek!
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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,9024 GYÔR, 

WESSELÉNYI U. 6.
(Leier City Center)

• Információ 
és idôpontfoglalás:

+36-96/769-196, +36-70/430-4082
• www.rofe.hu

• Gyógytorna, manuál- és mozgásterápia
a gerincoszlop egészségéért

• Homeopátia kiegészítő módszerként
magas vérnyomásra /visszatérő
gyermekbetegségekre, allergiára

• BEMER-terápia stroke-rehabilitációban, 
vérkeringés javítására, mozgásszervi
problémára

• Talpreflexológia vérkeringési zavarok
megelőzésére, hormon és emésztő-
rendszer kezelésére

• Fülakupunktúra felső légúti problémákra,
allergiára, mozgásszervi fájdalmakra

• Dietetika számos betegség étrendi
kezelésére

• Regeneráló gyógymasszázs
• Kiegyensúlyozó Access Bars – kezelés
• Egzotikus, relaxáló tibeti hangtálterápia
• Tartós, prémium bőrfiatalító

arckezelések a svájci Binella
szérumkoktélokkal. 

Karácsonyi 
AJÁNDÉKKÁRTYÁK 
ÓRIÁSI kedvezménnyel!

HIRDETÉSHIRDETÉSHIRDETÉS
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Révfaluban, 4 lakásos társasházban, nappali
+ 2 szobás lakások leköthetôk emelt szintû
fûtéskészen.  

Gyôrújbaráton, csendes zsákutcában,
kulcsrakész ikerház eladó.  

Gyôrújbaráton, jövô évi átadással
ikerház eladó.  

Győrben, új építésû lakóparkban,
55  nm -es lakás 9  nm -es
terasszal   eladó.

Kiadó lakásokat keresek 
Gyôr egész területén!

+36-20/536-2117

Gyôrben, 160 nm-es
családi ház, 400 nm-
es telekkel eladó. 

Ár: 22.197.000 Ft-tól
+36-30/267-1143

Ár: 30.800.000 Ft.
+36-30/267-1143

Ár: 25.500.000 Ft.
+36-30/267-1143

Ár: 18.789.750 Ft.
+36-30/267-1143

Ár: 29.500.000 Ft.
+36-30/267-1143

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja az érdek-
lődőket, hogy a cégcsoport Orgona
utcai és Jókai úti ügyfélszolgálati iro-
dái december 21-én 8 és 15 óra kö-
zött, december 22-én 8 és 12 óra kö-
zött, december 27-én 8 és 14 óra kö-
zött, december 28-án 8 és 14 óra kö-
zött, december 29-én 8 és 12 óra kö-
zött tartanak nyitva. A telefonos
ügyfélszolgálat ugyanezen időszakok-
ban érhető el. 

A cégcsoport ünnepi szolgáltatá-
sairól és nyitvatartásairól lapunk jövő
heti számában, valamint a www.gyor-
szol.hu és a www.gyhg.hu weboldala-
kon olvasható további információ.

A héten megjavították Marcalváros II
városrészben, a kiserdő szomszédsá-
gában lévő közkedvelt kutyafuttató
kerítését. A szakipari munkára azért
volt szükség, mert a létesítmény ke-
rítésének elemeiből 11 darabot el-
loptak. A pótlás most nem került
pénzébe a városnak, mivel a hiányzó
szakaszokon, egy falajánlásnak kö-
szönhetően, már van újra praktikus
és dekoratív kerítés. „Cégünk, a Kerí-
tésker fémkerítések gyártásával és
forgalmazásával foglalkozik” –
mondta el a helyszínen Börzsei Gyu-
la egyéni vállalkozó. „A lopásról a mé-
diából értesültünk, ezt követően fel-
vettük a kapcsolatot a Győr-Szol Zrt.-
vel, majd jeleztük, hogy a köz javára
térítésmenetesen letelepítjük a hi-
ányzó 11 darab nagyméretű kerítés -
elemet. Felajánlásunk értéke mint -
egy százezer forint. Ugyanekkora
összeget képvisel a kerítés visszaépí-
tésének költsége is, ezt az összeget
a kerítések telepítésével foglalkozó
Baranyai Béla egyéni vállalkozó vál-
lalta át. Reméljük, hogy a kutyafutta-
tó eredeti állapotában sokáig szolgál-
ja majd a győrieket” – hangzott el
hétfőn, a munkálatok befejeztével.

Ügyfélszolgálatok
ünnepi
nyitvatartása

Kerítéspótlás felajánlásból

Rózsavölgyi László, a körzet ön-
kormányzati képviselője a lakótele-
pen élők és a kutyabarátok nevében
megköszönte a felajánlást és az el-

végzett munkát. A Győr-Szol Zrt. a
városi kutyafuttatók kezelőjeként
ugyancsak a köszönetét fejezi ki a
vállalkozóknak.



Álláshirdetés

26 / + / 2017. december 15.

A Győr-Szol Zrt. felvételt hirdet az alábbi munkakör betöltésére:

Fő feladatok: • szállítói számlák kezelése • banki utalások lebonyolítása • banki
számlakivonatok feldolgozása • szállítói folyószámla-kezelés, kapcsolattartás Elvá-
rások:  • felsőfokú szakirányú gazdasági végzettség vagy • szakirányú középfokú
végzettség és minimum három év szakterületen szerzett munkatapasztalat • precíz,
pontos munkavégzés • felelősségteljesség, megbízhatóság • Excel és Word isme-
rete, gyakorlati alkalmazása Előnyt jelent: • további szakirányú végzettség, kép-
zettség (mérlegképes könyvelő, adótanácsadó)

A pozícióra pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Jelentkezési határidő: 2017. december 29.

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét, valamint a végzettségeket igazoló bi-
zonyítványokat a következŐ e-mail címre várjuk: munkaugy@gyorszol.hu Kérjük, szíveskedjen
az e-mail tárgyaként feltüntetni: Pénzügyi ügyintézŐ pozíció

KÖZSZOLGÁK GYŐR-SZOL, PANNON-VÍZ

Értékesítési hirdetmény

A Győr-Szol Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt. hirdetmény
útján értékesíti a kizárólagos tulajdonában és Győr belterületén lévő, be -
építetlen terület megnevezésű, 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, telekalakí-
tást követően jött létre a volt Olajgyár területén, a jelenlegi Olimpia sétány
mellett. Az ingatlanok Győr-Újváros kerületében találhatók, mind a Kossuth
L. u., mind pedig a Bercsényi liget, valamint a Botond és Ecet utca felől is meg-
közelíthetőek. 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 pályá-
zatot 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 ingatlanok egyebekben tehermentesek. Az ingatlanokra ér-
vényes szabályozás van. A nyertes pályázónak a beruházás során a parkolók kiala-
kításánál az OTÉK és a helyi Építésügyi Szabályzat előirányzatait be kell tartania.
Az ingatlanok közműigényeiről, valamint annak kialakítási 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 ajánlatot 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.

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

Álláshirdetés

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

kézi parkgondozó,
gépi parkgondozó, kézi úttisztító,

bádogos (tetofedo), villanyszereló́´́ ´́

összeállította: pannon-víz

Idén karácsonyra is szódagépet nyerhet
egy fogyasztónk négy egyszerű vizes kér-
dés megválaszolásával. A megfejtéseket a
jubileum@pannon-viz.hu címre várjuk de -
cember 19. 12 óráig.

Hogyan védjük meg vízóránkat a fagy ellen? 
A: nem kell külön védelem, elegendő, 

ha az akna elég mély;
B: elegendő, ha az akna le van fedve; 
C: mindenképpen szigeteljük

Tartalmaz-e klórt a pannon-vizes csapvíz?
A: csak nyáron tartalmaz klórt;
B: csak a közkutak vizét klórozzuk; 
C: nem tartalmaz klórt

Használhatunk-e ecetet vízkőmentesítésnél, ab-
laktisztításnál? 

A: nem, az ecet csak salátába való;
B: nem, az ecet erősíti a vízkőlerakódást;
C: igen, az ecet kitűnő választás

a környezetbarát takarításhoz. 

Melyik megoldás környezetkímélőbb? 
A: palackozott víz, B: vezetékes víz.

pénzügyi ügyintézó́

Változatos, színes, sokrétű feladatra vágyik egy
stabil, kiszámítható munkahelyen? Akkor ná-
lunk jó helyen kopogtat! A Győr-Szol Zrt. Tár-
sasházkezelő üzletága felvételt hirdet 

munkakör betöltésére!

Leendő munkatársunk minimum középfokú végzett-
ségű, számítógépes ismeretekkel rendelkező, köny-
velési feladatokat szerető egyéniség. 

Fő feladata a Győr-Szol Zrt. által képviselt társashá-
zakban könyvelési, számlázási tevékenység ellátása.

A felvételnél előnyt jelen a mérlegképes könyvelői
végzettség vagy könyvelési gyakorlat.

A pozícióra pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Jelentkezési határidő: 2017. december 22.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következŐ címre várjuk:
GyŐr-Szol Zrt. Munka-Bérügyi Osztály, 9024 GyŐr, Orgona
utca 10., vagy munkaugy@gyorszol.hu. A borítékra kérjük,
írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „társasház-
kezelés, könyvelŐ” jeligét.

Álláshirdetés

könyveló́

Karácsonyi Víz-Kvíz

RÉSZVÉTELI SZABÁLYZAT: 
A játékban a Pannon-Víz Zrt. fogyasztói vehet-

nek részt, kivéve cégünk dolgozóit és családtag-
jait. A Győr+ olvasói az újságban megjelent szel-
vénnyel is részt vehetnek a játékban. A kivágott és
kitöltött szelvényt kérjük, juttassák el ügyfélszol-
gálatainkra a fenti határidőig. A szódakészítő gép
előzetesen egyeztetett időpontban átvehető a
Pannon-Víz Zrt. ügyfélszolgálatán. A megfejtést
beküldők hozzájárulnak, hogy nevük és az aján-
dék átvételét ábrázoló fényképük a Pannon-Víz
Zrt. weblapján megjelenjen. A nyertest értesítjük,
nevét weblapunkon közöljük.



ÁLLÁS

A Vaskakas Bábszínház
díszletező munkást (fizi-
kai munka) keres! Érdeklődni
és jelentkezni a Vaskakas Bábszín-
ház műszaki vezetőjénél, Horváth Bá-
lintnál lehet a balintvaskakas@gma-
il.com e-mail címen.

Részmunkaidős tálalószaká-
csot győri éttermünkbe fel-
veszünk. Érdeklődni lehet a 06-
96/431-330 vagy a 06-30/811-
2020-as telefonszámon.

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Redőny-, szúnyogháló- 
szerelés, gurtnicsere,

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

Villanyszerelést és
villanybojlerek javítását vál-
lalom Győrben és környékén.
Telefonszám: 06-70/384-
6557.

KÁRPITOZÁS
Ülő, fekvő bútorok javítása,

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

javítása, áthúzása. 
06-70/884-6838

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

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

EGYÉB

Eladó 9 W-os új kandalló
jótállási jeggyel. 50.000 Ft.
06-20/594-4804

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!

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

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

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

INGATLAN

Adyvárosban, 1+2 szobás, 53
nm-es felújított panellakás eladó.
14,5 M Ft. 06-20/419-3782

Ménfőcsanakon, exkluzív nap-
pali+3 szobás sorházi lakás, garázs-
zsal eladó. 33.900.000 Ft. 06-
70/633-5250

Árkád közelében 2 szobás,
egyedi fűtéses téglalakás eladó.
14.190.000 Ft. 06-70/940-4046

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

LAKÁSCSERE

06-96/505-000

Belvárosi, 2 szobás, 63 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne belváro-
si, gyárvárosi, nádorvárosi, 2-3 szo-
bás, határozatlan idejű bérleményre,
Újváros, Sziget kizárva. (Hirdetés -
szám: 634.)

Szabadhegyi, 2 szobás, 49 nm-
es, összkomfortos, távfűtéses, hatá-
rozatlan idejű bérleti szerződéses la-
kást cserélne hőszigetelt épületben,
erkélyes, 3 szobás, 55–69 nm-es,
határozatlan szerződéses bérlemény-
re. (Hirdetésszám: 428.)

Belvárosi, 1 szobás, 27 nm-es,
egyedi gázfűtéses, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 3-4 szo-
bás, belvárosi, révfalui, nádorvárosi,
határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 430.) 

Nádorvárosi, 1szobás, 35 nm-
es, komfortos, egyedi gázfűtéses, tel-
jesen felújított, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne na-
gyobb, határozott idejű bérleményre.
Kossuth utca kizárva. (Hirdetésszám:
431.) 

Jancsifalui, 1 szobás, 38 nm-es,
komfortos, egyedi gázfűtéses, hatá-
rozott idejű bérleti szerződéses lakást
cserélne 36–50 nm-es, 2 szobás,
komfortos-összkomfortos, határo-
zott-határozatlan idejű bérleményre.
Sziget, Újváros, Bán Aladár utca ki-
zárva. (Hirdetésszám: 432.) 

ÉPÍTŐANYAG

APRÓ HIRDETÉS

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

YTONG–iroda: 
Győr, Bácsai út 148/E.
Telefon: 96/331-395

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

Tel.: 96/417-957;  
Mobil: 30/9588-852

www.y-ytong.hu

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.

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

Vasárnapi napokonZÁRVA lesz!

Kedves Vendégeink!

Megértésüket elôre is köszönjük!

2018. január 1-tôl éttermünka Keddi naponNYITVA tart, 

9012  Gyôr,  Mér fö ldkô  u .  11 .  SÁBA ÜZLETHÁZ —  Met ro  me l le t t i  épü le t  •  in fo@woodone.hu  •  te le fon :  +36/70 -397-7999

EGYEDI BÚTOROK MÉRETRE!

• Tervezés 
• Gyártás méretre
• Extra kiegészítôk 

és megoldások
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SPORT  HIRDETÉS

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

Karácsonyi BRINGAVÁSÁR a

BLASKOVICS KERÉKPÁR üzleteiben!

Tramer 28”, kontrás
59.900 Ft 49.900 Ft

Pamonna ZTracking 28”,
férfi-nôi

84.900 Ft 69.900 Ft

Gyôr, Tihanyi Á. u. 58. Tel.: 96/421-194 / Baross G. u. 61–63. Tel.: 96/438-174

Válasszon kedvére több száz kerékpár közül!

A Szekszárd az Egyetemi Csarnokban
76–67-re legyőzte a sérült Krivacevic
Tijana nélkül felálló CMB Cargo-UNI
Győr együttesét a női kosárlabda Eu-
rópa-kupában a legjobb 16 közé jutá-
sért rendezett párharc első találkozó-
ján. A balszerencsés sorsolás hozta
úgy, hogy a két magyar együttes a
nemzetközi kupában is összetalálko-
zott. A szoros első negyed után a tolna-
iak a másodikban elhúztak, bár a har-
madik negyedben ismét nyílt volt a ta-
lálkozó, a záró tíz percben döntött a
vendégcsapat. A Szekszárd bajnokin
ebben az idényben már legyőzte a
Győrt idegenben, ez most az Európa-
kupában is sikerült. A visszavágót de -
cember 21-én rendezik Szekszárdon.

„A második negyedben elkapkod-
tuk a támadás-befejezéseket, ezzel
megteremtettük az esélyét annak,
hogy a Szekszárd előnyt szerezzen,
amit aztán rutinosan meg is őrzött.
Most ők állnak közelebb a továbbju-
táshoz, de megpróbálunk a második
mérkőzésen fordítani” – mondta Völ-
gyi Péter, a Győr vezetőedzője. 

„Más szerkezetben kezdtünk Kri-
vacevic Tijana sérülése miatt. Ha tü-

Vereség az Európa-kupában, 
gyôriek a válogatott legjobbjai között

Virágkorát éli az úszósport Győrben, és ez a tehet-
ségek számán is meglátszik. Soha ennyien nem in-
dultak Városi Diákolimpia döntőn, mint az idei meg-
mérettetésen, a hét közepén. Több mint 230 tanuló
próbált továbbjutni a megyei versenyre, ahonnan
számonként és korosztályonként az elsők kerülhet-
nek az országos fináléba. Egy versenyző két egyéni
számban, valamint váltóban rajtolhatott, a legnépe-

Rekord számú induló a diákolimpia döntôjén
sebb korcsoport legnépszerűbb számában, a leg-
kisebb lányok 50 méteres mellúszásában harmin-
can állhattak rajtkőre. A szakemberek azt mondják,
az, hogy ki melyik versenyszámban, úszásnemben
lesz kiemelkedő, a kezdők szintjén még nem lehet
megmondani, ez serdülő korosztályban lehet vég-
leges, így az edzőknek nehéz feladat kiválasztani,
melyik futamban indítják tanítványaikat.

„Ahhoz, hogy Győr utánpótlás szinten is az úszósport
vidéki fellegvára lett, nagyban hozzájárult a létesítmény-
helyzet javulása. Az Aqua Sportcentrum vonzza a fiata-
lokat. A legtehetségesebb iskolások egyesületi szinten
kezdhetik el a versenysportot, a klubokban pedig ko-
moly szakmai munka folyik, ez garancia lehet arra, hogy
több tehetség felnőtt szinten is komoly eredményeket
érjen majd el” – mondta Farkas János úszóedző.

fontos visszavágó hátravan” – értékel-
te röviden a mérkőzést a Szekszárd
edzője, Djokic Zeljko.

A magyar kosárlabda-válogatottak
közül a férfi idén húsz, a női pedig ti-
zenöt mérkőzést játszott. A hazai szö-
vetség pedig elkészítette a 2017-es év
statisztikáját. A nőknél a 15 mérkőzés-
nek 19 főszereplője volt. A csapatnak
két szövetségi kapitánya is volt az
idény során, Stefan Svitek 13 mérkőzé-
sen öt győzelmet hozott össze, Székely
Norbert pedig két meccsen két sikert.
Minden egyes találkozón ott volt a pá-
lyán a CMB Cargo-UNI Győr két játé-
kosa, Simon Zsófia, Krivacevic Tijana,
valamint Zele Dorina. Csupán eggyel
szorult mögéjük Határ Bernadett, és
kettővel Fegyverneky Zsófia, Raksányi
Krisztina, valamint Medgyessy Dóra.
Az újonc Szabó Fanni egyszer lépett
pályára. Az egyéni pontok kategóriájá-
ban a legeredményesebbnek Krivace-
vic Tijana bizonyult 171 ponttal, és az
övé az egy mérkőzésen elért egyéni ko-
sárcsúcs is, 30 ponttal. A távoli sikeres
dobások összesített száma kereken 70
volt. Ebből a legtöbb, tizenkilenc Nagy-
Bujdosó Nóra nevéhez fűződik.

relmesebben játszunk támadásban,
az üres dobásokat jobban megte-
remtjük magunknak, akkor győzelem
is lehetett volna a vége. Szekszárdon
mindent megteszünk azért, hogy ki-
harcoljuk a továbbjutást” – nyilatkoz-

ta a meccs után a hazaiak játékosa,
Czank Tímea.

„Az első félidőben alapoztuk meg
ezt a győzelmet, de ez még nem jelent
semmit, a kétfelvonásos párharc első
meccsét nyertük, de még egy nagyon
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Filmbe illő történet az övék, sok-
szor láttunk már hasonlót a film-
vásznon, de ritka az, hogy egy
ilyen sztori szembe jön velünk a
valóságban is. Az egyik főhős a
hetvenes évei közepén járó egy-
kori legendás sportoló, aki mes-
teredzőként olimpiai bajnokok
sorát nevelte ki, de már visszavo-
nult. A másik főszereplő egy 21
éves tehetség, aki attól a pilla-
nattól kezdve, hogy megismeri
mesterét, minden lépését követi,
és elhatározza, vele akar együtt
dolgozni, és ezért mindent meg-
tesz. A edző végül visszatér, és a
kitartó lányt a szárnyai alá veszi.
A győri kajakos Takács Tamara és
Fábiánné Rozsnyói Katalin törté-
nete nemrég kezdődött, és már
most csodálatosan alakul.

„Az, hogy kitartó vagyok, és nem
adom fel, már gyerekkoromban jel-
lemző volt rám. Öt évig táncoltam, az-
tán egy kajakos toborzás volt az isko-
lában, én pedig egyedül a suliból le-
mentem a vízi telepre Győrben. Óriási
sikerélmény volt már az is, hogy nem
borultam a vízbe. Aztán ahogy a hajó
siklott, az teljesen elvarázsolt, soha
nem éreztem annyira gyorsnak ma-
gam. Ez szerelem volt azonnal. Tizen-
négy évesen már komoly eredménye-
im voltak, a maratoni és síkvízi szakág-
ban is megálltam a helyem” – meséli
a kezdetekről az év kajakosának meg-
választott Takács Tamara, akinek az
élete sokat változott, amikor Győrből
a Vasashoz igazolt, egyetlen ember
miatt. Őt úgy hívják, Fábiánné Rozs-
nyói Katalin. Az edző, aki olimpiai baj-
nokok és érmesek sorának egyenget-
te az útját. Neki köszönheti sikerei
nagy részét Kammerer Zoltán, Janics

Takács Tamara: az új kajakkirálynô Gyôrbôl
Natasa és Kovács Katalin, és csodával
határos módon ötkarikás ezüstig haj-
totta Londonban a fiúk négyesét is.
Tanítványai egy idő után elhagyták,
visszavonult, aztán érkezett a semmi-
ből egy fiatal lány, aki mindent meg-
változtatott. „Ez voltam én” – mondja
nevetve Tamara. „Kammerer Zoltán
mutatott be Kati néninek, aki szerin-
tem azt gondolta, valami turista lehe-
tek. Nem voltam a legjobb formám-
ban. Aztán a fenekemre csapott, hogy
gyerünk, beszélgessünk. Kedves volt
velem, én pedig egy idő után azt vet-
tem észre, hogy mindenhova köve-
tem, folyamatosan kérdezgetem.
Kezdtünk összebarátkozni, és szóba
került, hogy eljönnék Győrből. Ő adott
nekem egy lehetőséget. Egy hétig
Szolnokon fiúkkal együtt kellett edze-
nem, és életben maradnom. Látta raj-
tam, hogy elpusztíthatatlan vagyok,
semmit nem adok fel. Fennmaradtam
a vízen, és itt talán el is dőlt minden.
Soha nem dolgozott még úgy, hogy
egyetlen versenyzője volt, neki is új ez
a felállás, de úgy tűnik bejött, hiszen
sikeres időszakon vagyunk túl.”

Takács Tamara idén nyert Európa-
bajnoki címet egyesben, és párosban,
valamint világbajnok lett a riói olimpia

után átalakult négyessel. A szeptem-
beri országos bajnokságon sporttör-
ténelmet írt, kilenc aranyérmet szer-
zett. „Kati néni azt ígérte, annyi hetet
pihenhetek, ahány első helyem lesz. A
végén már aggódott, hogy túl sok lesz
a jóból. Végül megelégedtem öt hét-
tel, amit maximálisan kihasználtam
feltöltődésre. Iszonyat kemény volt ezt

a sikert összehozni, hetekig úgy érez-
tem magam, mint akit összevertek,
napokig csak feküdtem, meg sem
akartam mozdulni.”

Tamara azt mondja, kapcsolata az
edzőlegendával különleges, mindent
megbeszélnek, úgy érzi, mintha Kati
néni a nagymamája lenne, aki közben
kemény edzéseket vezényel neki. „Na-
gyon szeretem a humorát, hogy min-

dent meg tudok vele beszélni, ha kell
együtt megyünk bevásárolni, ha úgy
érzi, arra van szükségem, még magán -
életi tanácsokkal is ellát. Negyven éve
edző, rengeteg híres tanítványa volt,
szokott is hozzájuk hasonlítgatni. Sze-
rinte vagyok olyan vagány csaj, mint
Janics Natasa, a technikám kapcsán
Kovács Katit emlegeti, és persze sok-

szor megkapom, hogy kicsit bolond
vagyok, mint Kulifai Tamás. Ja, és
múltkor látott a tévében nyilatkozni,
azonnal hívott, hogy hadarok, mint
Kammerer Zoli. Nemrég egy kicsit
megijedt, mert egy ünnepségen, ahol
ő volt a vendég, megjelentem egy cso-
kor virággal. Ő azt mondta, neki csak
akkor szoktak csokrot hozni, ha el-
mennek tőle. Én maradok, remélem,
nagyon sokáig.”

Takács Tamara hiába a Vasas spor-
tolója, és Szolnokon edz, nem felejtet-
te el, honnan indult, gyakran hazatér
Győrbe, egyetemre is ide jár, sőt a régi
társakkal is gyakran edz. „Korábbi ed-
zőmre, Borsodi Gézára bármikor szá-
míthatok, edzőtáborozni is voltam ve-
lük, és sokszor készülök a nevelőegye-
sületemnél. Kati néni is bízik az itteni
szakmai munkában, nyugodt szívvel
enged el Győrbe. A volt iskolámba, a
Mórába is gyakran ellátogatok, na-
gyon jó volt a viszonyom a tanáraim-
mal, rengeteg segítséget kaptam tő-
lük, szeretek visszajönni hozzájuk.”

Takács Tamara céljai között termé-
szetesen ott szerepel a 2020-as tokiói
olimpia, de úgy gondolja, lépésenként
kell haladni a legnagyobb cél felé.
„Idén fura volt a helyzet a világbajnok-
ságon, hiszen a riói bajnokok nem

versenyeztek. Nagy kihívás lesz
majd olyan mezőnyben bizo-

nyítani, amelyben a vissza-
térő Kozák Danuta és

Csipes Tamara is
ott lesz.”

SPORT PORTRÉ

„Már rég abbahagytam volna, ha nincs Tamara. Korábban mindig tíz-tizen-
két versenyzőm volt, most csak egy van, ezt igazi kihívásnak érzem, új len-
dületet adott számomra. Vele mindent másképp csinálok, mint az elődeivel.
Olyan sportoló, aki mindig többet akar dolgozni, mint amit elvégeztetnék
vele. Úgy hajt, mint senki ezelőtt, a negyven évem alatt az egyik legnagyobb
tehetség, akivel foglalkoztam. Bevallom, azt hittem, Tokióra fog beérni, de
úgy tűnik, hamarabb sikerült neki.”

Fábiánné Rozsnyói Katalin
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Görbicz Anita bejelentette, hogy a né-
metországi világbajnokság volt az
utolsó nagy nemzetközi tornája a ma-
gyar női kézilabda-válogatottban. A
Bajnokok Ligája-címvédő Győri Audi
ETO KC játékosa azt mondta, 35 éve-
sen már nem lesz ott a jövő decembe-
ri franciaországi Európa-bajnoksá-
gon, illetve 36 esztendősen nem vál-
lalja a szereplést a következő, 2019-
es világbajnokságon.

A magyar csapat vasárnap 29–26-
ra kikapott az olimpiai ezüstérmes
Franciaország együttesétől a vb lip-
csei nyolcaddöntőjében, így kiesett.
„Úgy jöttem ide, hogy mindenképpen
szeretnék a négy közé kerülni, és a le-
hetőség adott volt" – mondta csaló-
dottan Görbicz. 

A tapasztalt kézilabdázó kisebb
térdsérüléssel lépett pályára vasár-
nap, ráadásul Kim Rasmussen szövet-
ségi kapitánnyal ellentétben, a
klubcsapatának vezetőedzője egy ide-
je már nem irányítóként számít rá, a
saját teljesítményével kapcsolatban
mégis hangsúlyozta, nem keres kifo-
gásokat. A magyar együttes teljesít-
ményéről elmondta, mentálisan és fi-
zikálisan is jobbak, fejlődtek a tavalyi

Görbicz visszavonult a válogatottságtól

Európa-bajnoksághoz képest. Értik
Rasmussen taktikáját, de abban előre
kell lépniük, hogy azt ne csak egy-két
mérkőzésen tudják megvalósítani.
„Nagyon elszánt volt a csapat, de ta-
lán még jobban kell összpontosíta-
nunk. Ma is nagyon szerettünk volna
nyerni, de folyton csak mentünk az
eredmény után" – értékelt Görbicz,
aki szerint kiegyensúlyozottabb játék-
ra lett volna szükség.

A magyar válogatott története leg-
rosszabb világbajnoki helyezését érte
el, a nyolcaddöntőben búcsúzott, és vé-
gül a 15. lett a németországi tornán. A
csapat a világ- és Európa-bajnok nor-
végoktól 30–22-re, a svédektől 25–22-
re kapott ki, majd Argentínát 33–15-re,
Lengyelországot 31–28-ra, Csehorszá-
got 30–29-re legyőzte, így a harmadik
helyről jutott tovább a B csoportból. A
nyolcaddöntőben a franciák 29–26-ra

nyertek Kim Rasmussen csapata ellen.
A magyar válogatottnak eddig a két év-
vel ezelőtti, dániai tornán elért 11. he-
lyezése volt a legrosszabb világbajnoki
produkciója.

A válogatott vezéregyénisége, Gör-
bicz Anita négyszer állhatott dobogón vi-
lágversenyen: a 2003-as világbajnoksá-
gon ezüstérmes, 2005-ben bronzérmes
volt, az Európa-bajnokságon 2004-ben
és 2012-ben is harmadik helyezést ün-
nepelhetett. A magyar szövetség statisz-
tikája szerint eddig 232 alkalommal sze-
repelt a válogatottban és 1.111 gólt
szerzett. Győri csapattársa, a brazil Edu-
arda Amorim szerint Görbicznek nem
kellene befejeznie válogatottbeli szerep-
lését a vb után. „Úgy gondolom, ez nem
egy átgondolt, előre megtervezett beje-
lentés, hanem egy tipikus forrófejű nyi-
latkozat volt, hiszen az ember mindig dü-
hös, amikor elveszít egy mérkőzést" –
nyilatkozta Amorim. Hozzátette, „ennél
mindenképpen szebb búcsút érdemel,
másrészt még mindig nagy hasznára
tud lenni a magyar válogatottnak. Nem-
csak azért, mert kiváló játékos, hanem
azért is, mert igazi vezéregyéniség. Ha
engem kérdeznek, nem így kellene be-
fejeznie" – mondta a brazil balátlövő.

SPORT  HIRDETÉS
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