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Fussunk össze 6 milliót!
Cikkünk az 5. oldalon

Szombaton Arrabona Futófesztivál a gyermekekért
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Mikrocenzust, azaz népesség-össze-
írást tart a Központi Statisztika Hivatal
október 1. és november 8. között. Az
adatfelvétel a lakosság 10 százalékát
érinti, 2148 településen – köztük
Győrben –, mintegy 440 ezer háztar-
tásból körülbelül egymillió fő válaszá-
ra számítanak a szakemberek. A min-
tába került háztartásokban élők szá-
mára a válaszadás kötelező. A kijelölt
személyeknek lehetőségük lesz arra,
hogy a kérdőíveket interneten keresz-
tül önállóan töltsék ki. Amennyiben az
önkéntes lehetőséggel nem élnek, ak-
kor október 10. és november 8. között
számlálóbiztos keresi fel a háztartást,
hogy felvegye az adatokat – tájékozta-
tott Nyitrai József, a KSH győri főosz-
tályának vezetője.

Az adatfelvétel célja, hogy megis-
merjék Magyarország lakosságának
életkörülményeit és a főbb jellemzők

Önt is keresheti a KSH!
változásait a 2011-es népszámlálás
óta. Az eredmények alapján megala-
pozottabban lehet különféle fejlesz-
téseket tervezni és azok hatásait
mérni. A jelenleg legfontosabb kér-
dések például a társadalom rétege-
ződése, egyes foglalkozások presztí-
zse, a megkérdezettek véleménye
saját jólétükről, egészségügyi prob-
lémákból fakadó akadályozottságuk-
ról, valamint a nemzetközi vándorlás.
Ezen felül, kiegészítő kérdéssorok
megválaszolására is sarkallják a né-
pességet.

A kérdőív kitöltése maximum
10 percet vesz igénybe, azonban,
ha nem áll rendelkezésre techni-
kai eszköz, akkor biztosítják a KSH
munkatársai, valamint bármilyen
probléma esetén napi 24 órában
hívható a KSH zöldszáma: +36-
1/345-6000.

Lovas kocsik, néptáncosok, felvo-
nulás, gyermekprogramok, magyar
nóta, operett, bográcsban főtt ételek,
helyi borok és vidám hangulat, azaz
minden, ami egy igazi szüreti fesztivál-
hoz nélkülözhetetlen – erről szólt a
szüreti mulatság Ménfőcsanakon,
melyet hetedik alkalommal tartottak
Szabó Jenő önkormányzati képviselő
kezdeményezésére. 

A programok minden korosztályt
megszólítottak, a legkisebbeket Pályi
János bábművész Vitéz László-előadá-
sa szórakoztatta, mellette népi fajáté-
kok, táblajátékok, jurta, kézműves fog-
lalkozás, szőlőpréselés, mustkóstoló,

Szüreti mulatság volt
Ménfôcsanakon

vasútmodell-kiállítás, íjászat, középkori
bemutató is nagy sikert aratott a fiata-
lok körében. Sokan voltak kíváncsiak
Videmann János helyi kádármester
hordókészítési bemutatójára is.

Az idősebbeket fúvós zenekar, nép-
táncosok, kórusok és a magyar nóta
neves képviselői, Tarnai Kiss László és
Budai Beatrix műsora várta. A heves
zivatar ellenére sokan kitartottak a
rendezvény végéig, a felvidéki Dóka
Zsuzsa és Bősi Szabó László a hallga-
tóságot is dalra fakasztotta.

A rendezvény sikerét jelzi, hogy év-
ről évre egyre többen várják és láto-
gatják a programot. 

TEK-gálán lettek a legjobbak a győri rendőrök. Antalics Viktor és
Szekendi Tamás őrmesterek a Győri Rendőrkapitányság Közrendvédelmi
Osztály, Őr- és Járőrszolgálati Alosztályának beosztottjai. A TEK Budo- és
Küzdősport Gálán kategóriájukban mindketten első helyezést értek el, így
országosan is ők lettek a legjobbak. 
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Az ember élete fel van darabol-
va. Feldarabolják az évszakok, a
napszakok, s napjainkat is fel-
osztjuk kisebb egységekre. Ha
nincs rend az életünkben, elfo-
lyik az idő. A szakaszolás szük-
ségletét leginkább a börtönök-
ben tudták kimutatni. Ha nem
lenne napirend, melyet étkezé-
si s alvási szokásokhoz igazíta-
nak, kibírhatatlan volna a ki-
szabott öt-nyolc-tíz év kitölté-
se. De így van ez a szabad em-
berek életében is. Alig múlik el
a nyár, már fel-felvillannak
képzeletünkben a még megle-
hetősen távoli karácsony fé-
nyei. Tekintsünk most el attól,
hogy van olyan nyugat-európai
nagyváros, ahol már kirakták a
karácsonyi dekorációt, hiszen
az ünnepi előkészületek elnyúj-
tása nyilvánvalóan kereskedel-
mi célokat, érdekeket szolgál.
Az azonban igaz, hogy kell az
embernek egy távlati biztos
igazodási pont. Amennyiben
van ilyen, akkor az odáig vezető
út rutinszerű akadályain majd-
hogynem napi automatizmus-
sal, reflexszerűen lépünk át. Te-
nyerük élével téglasort törő
harcművészek mondják: sike-
rük titka, hogy soha nem a tég-
lasorra, hanem egy alatta lévő
pontra koncentrálnak, s akkor
a cél útjába eső akadályt egyet-
len mozdulattal átvágják. 
Az ember célja persze nem ön-
magában a túlélés. Filozófiai
okfejtésekbe az emberi élet ér-
telméről és céljáról, mindenek-
előtt illetékesség híján, ezen a
helyen természetesen nem bo-
csátkozunk, csak rögzítjük ab-
béli köznapi örömünket: bár el-
múlt a csobbanós, győrkőcös,
fesztiválos, boros, pálinkás, ba-
rokkos nyár, utolérjük az ősz sa-
játos közösségi és magánörö-
meit. Nagy László költő írja:
„Fagyok jönnek sorban, /fehér
dühű gárda, /mint a perec rop-
pan, /az esendők válla. De ott a
vigasz is, a második versszak-
ban: Nélküled hol laknék /–
megborzong a lélek – /Hajnaltü-
zes hajlék, /a te közelséged.”
Hajnaltüzes hajlékokat hozzon
az ősz és majd a télelő...

Gy. P.

Időközök

Győrben az idén mintegy 2200 épí-
tési engedélyt adtak ki. Egyértelműen
a társasházak építése áll az első he-
lyen a lakástípusok helyi rangsorában.
Jellemzően 45–65 lakást foglalnak
magukba ezek a társasházak. A laká -
sok négyzetméterárai 340 ezer és
450 ezer forint között mozognak. 

A város minden területére érvé-
nyes a keresleti piac, de a legértéke-

sebb városrész hagyományosan Ná-
dorváros és Révfalu. Közkedvelt
azonban a Belváros is, s a Sziget fej-
lődése egyértelműen érzékelhető. Új-
donságnak számít, hogy Szabadhe-
gyen ismét épülnek társasházi laká -
sok. A peremkerületek közül kiemel-
kedik a Szitás-domb.

Az FHB elemzéséből kiderül, hogy
a Nyugat-Dunántúlon nőtt a legna-
gyobb mértékben a lakótelepi ingatla-
nok ára, a növekedés megközelítette
a 60 százalékot. Szepessy Anita sze-
rint Győrbe nagyon sokan költöznek,

egyrészt Kelet-Magyarországról az
igényes, jól fizető és biztos munka re-
ményében, másrészt pedig a környe-
ző településekről is. A távolabbi or-
szágrészekből érkezők legfeljebb a
panellakások árát tudják megfizetni
Győrött, azt is nehezen, hiszen koráb-
bi lakóhelyük ingatlanját az ottani ala-
csony árak miatt sokkal kevesebb
pénzért értékesítik. Ezért aztán az a

tendencia, hogy a panelek jelenlegi la-
kói kiköltöznek társasházakba, a lakó-
telepi lakásukat pedig a városba újon-
nan beköltözőknek adják el.

A győri piacon továbbra is jelen
vannak a befektetési céllal lakást vá-
sárolók. Az idén azonban jellemző-
en már ők is az új lakásokhoz ra-
gaszkodnak. 

A győri építőipart is fellendítheti az
új lakások iránti kereslet, hiszen – tud-
tuk meg az Openhaus irodavezetőjé-
től – a társasházak 80-90 százalékát
helyi vállalkozók építik.

Nálunk épül a legtöbb új lakás
szerző: gy. p.
fotó: o. jakócs péter

Győrben az idén mintegy 2200
építési engedélyt adtak ki, je-
lentősen meglódult a lakáspiac
– tudtuk meg Szepessy Anitától,
az Openhouse győri irodaveze-
tőjétől.

Az FHB Bank közzétette első féléves
adatait. Az elemzést időszerűvé teszi,
hogy a Családi Otthonteremtési Ked-
vezmény (a CSOK) az idén szeptem-
ber 16-tól módosult. Ennek értelmé-
ben már az ingatlan használatbavéte-
le előtt is igényelhető. A lakáspiaci fo-
lyamatok összegzéseként megállapít-
ható, hogy meglódult a lakásépítés
Magyarországon. 

Ezt igazolják az ingatlan.com ada-
tai, melyet az origo.hu idézett. Ezek
szerint a féléves adatok alapján Győr-
Moson-Sopron megyében 14,4 új la-
kás jutott tízezer emberre. A második
helyen Vas megye áll, ott 7,2 új lakóin-
gatlan jutott ugyanennyi főre. Ebben
az összevetésben csak a harmadik
Budapest 5,6 új lakással. 

A győri tendenciákról az Open -
house Országos Ingatlan Hálózat
győri irodavezetőjét, Szepessy Anitát
kérdeztük. Az ő adataik, tapasztala-
taik is azt támasztják alá, hogy váro-
sunkban épül a legtöbb új lakás. A
megyén belül egyébként még Mo-
sonmagyaróváron nőtt meg jelentő-
sen a lakásépítési kedv. 
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Kedvezôbb feltételeket kínálnak a CSOK változásai

Hogyan változik a CSOK?
Az FHB közzétette a CSOK legfőbb, ügyfeleket érintő változásait: Új lakást
már a használatbavételi engedély megszerzése előtt is meg lehet venni a tá-
mogatással. A születendő magzat a korábbi 24. helyett már a 12. hetet köve-
tően gyermeknek minősül. A gyermek maximális életkora 20 helyett 25 év, és
már nem előírás a hallgatói jogviszony. Gyámság alatt álló gyermekre is igény-
be lehet venni ezt a támogatást. Szolgálati lakásban élő is igényelhet, ez a jog-
viszonya nem minősül a bentlakási kötelezettség megszegésének. Építőkö-
zösség tagjai is igényelhetik a támogatást az építőközösség nevére kiállított
számla alapján. Osztatlan közös tulajdon esetén pedig a használatijog-meg-
osztásban nevesített kizárólagos tulajdon elfogadható tulajdonnak.
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

Nyílt Nap Győr, október 12. 

Témák:
• A hálózat szolgáltatásai. 
• Ingyenes nemzetközi üzleti adatbázis.
• Magyar vállalkozóként Ausztriában az attasé

és az adótanácsadó szemével.
• Tanácsadások, négyszemközt a szakértőkkel.

„Nemzetközi menedzsment
női vállalkozóként”
beszélgetés Polyák Lilla
színművésszel 

Bővebb információ, jelentkezés:
www.gymskik.hu/eennyiltnap2016

Kereskedők Napja 
Szeptember 28. 9 órától

A GYMSMKIK ke-
reskedelmi tago-
zata rendezvé-
nyén az új rek-
lámrendelettel
k a p c s o l a t b a n
kap hatnak infor-
mációkat az érdek-
lődők.

További rendezvények: 
• Kamarai Szalon szeptember 28. 17 órától. 
• Bankár klub szeptember 28. 18 órától.
• Dr. Vértes András a munkaügyi klubban 

szeptember 29-én 9 órától.
• Szakmai utat szerveznek október 4-én Brnóba, 

az MSV 2016 szakkiállításra. 

Felújította a két éve működő győri Centenáriumi I.
Világháborús Emlékbizottság az első világégés ál-
dozatainak állított győrszentiváni alkotást, mely
1924-ben, Istók János tervei alapján készült, utol-
jára pedig 1994-ben újították fel. Az avatóünnepsé-
gen Fekete Dávid alpolgármester, az emlékbizott-
ság elnöke hangsúlyozta, kötelességüknek érzik
magyar hőseink emlékének megfelelő ápolását. Ki-
emelte, az elmúlt időszakban több száz hadisírt újí-
tottak meg a nádorvárosi köztemetőben, és több
városrészben is renováltak már hősi emlékműveket,
melyek mementóként szolgálnak a ma emberének,
hogy emlékezzenek azokra, akik életüket adták Ma-
gyarországért. 

Dr. Sík Sándor, a körzet önkormányzati képvise-
lője hozzátette, fontos, hogy tisztában legyünk a
múltunkkal, hiszen történelmünk ismerete nélkül a
jövőnket sem tudjuk építeni. A gyermekek tudatába
pedig nem csupán a történelemkönyvek által kell
beépíteni a múltbeli eseményeket, hanem a közös
megemlékezésekkel erősíteni tudjuk a tiszteletet
egykori hőseink iránt.

A fejlesztés során nem csak át-
alakítják és akadálymentesítik az
épületet, de a két új gépkocsi se-
gítségével a helyszíni kiszállás is
gördülékenyebbé válik, emellett
pedig kettővel bővül az esetme-
nedzserek száma.

A 2016-ban életbe lépett jog-
szabályi változások következté-
ben minden járásszékhely, így
Győr is köteles olyan Család- és
Gyermekjóléti Központot működ-
tetni, ahol a családok segítése és
a gyermekjóléti szolgáltatások
egymásra épülve működnek. Az
intézkedés kiemelt célja, hogy
csökkenjen a veszélyeztetett gyer-
mekek száma, és ne történjen ve-
lük visszaélés a családon belül.

A megnövekedett és új felada-

Megújul a Család- és Gyermekjóléti
Központ Lajta úti irodája

tok ellátásának biztosítására a
győri önkormányzat több mint
75 millió forintos európai uniós
támogatást nyert a „Szociális
alapszolgáltatások fejlesztése
Győrben, II. ütem” című projekt
keretében. A pénzből a Lajta úti

irodabelső tereit korszerűsítik,
így több mint 200 négyzetméter-
nyi terület újul meg. Az épület
környékét – a parkolótól kezdve
a járdán át a bejáratig – akadály-
mentesítik, az irodán belül pedig
akadálymentes WC-t, a helyisé-
gekben számozott információs
táblákat, az ügyfélszobákban és
az asszisztensi pultban pedig in-
dukciós hurkot alakítanak ki. Az
energiatakarékosság jegyében
modern hőszigetelő felületet kap

az iroda, kicserélik a nyílászáró-
kat, valamint megvalósul a fűtés-
korszerűsítés is.

Eszközbeszerzés keretében
új irodabútorokat és informati-
kai eszközöket vásárolnak a köz-
pont számára, melyek egy része
a Mónus Illés úti és a Szigethy
Attila úti telephelyekre kerül. A
projekt során két személygépko-
csival is gazdagodik a központ a
fokozottan veszélyeztetett gyer-
mekek ügyének felkarolása ér-
dekében. Az esetmenedzseri
munka része a rendszeres csa-
ládlátogatáson és a család saját
lakókörnyezetében való segíté-
sen túl a krízishelyzetekben
gyors és hatékony ügyintézés. A
gépkocsik a járáshoz tartozó 34
település bejárását segítik. A fej-
lesztésnek köszönhetően ráadá-
sul két fővel nő az esetmened-
zserek száma is.

A „Szociális alapszolgáltatások
fejlesztése Győrben, II. ütem” cí-
mű, TOP-6.6.2-15-GY1-2016-
00002 azonosítószámú projekt az
Európai Regionális Fejlesztési
Alap és a magyar állam társfinan-
szírozásában valósul meg. A pro-
jekt kedvezményezettje Győr Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata,
a támogatás összege 75.099.477
Ft. A beruházás várhatóan 2017.
január 31-ig készül el.

Megszépült a gyôrszentiváni hôsi emlékmû

Kiemelt cél, hogy csökkenjen
a veszélyeztetett gyermeke száma
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Mobil fejmosó állványokat és eszközöket kaptak
ajándékba az Egyesített Egészségügyi és Szoci-
ális Intézmény lakói szerdán. Dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester saját keretéből vásárolt hi-
ánypótló felszerelést az idősotthonok és klubok
lakóinak. Az alpolgármester hangsúlyozta, nem
csak a milliós fejlesztések, de az aprónak tűnő tá-
mogatások is fontosak, hiszen ezzel tovább javul

A HRC Group kezdeményezésé-
re országos kampány indult a fi-
zikai munkát végzők megbecsü-
léséért. A Köszönjük neked! ne-
vet viselő akció keretében az or-
szág hat városában népszerűsí-
tik a fizikai munkát. Magyarorszá-
gon a foglalkoztatottak több mint
50 százaléka végez fizikai mun-
kát, és egyre inkább hiányszak-
mának minősül minden ilyen jel-
legű foglalkozás.

Mobil fejmosót kaptak az idôsek
az otthonokban élők életminősége, az apróbb
ajándékok örömet okoznak, ezért is segített szí-
vesen a hordozható és állítható eszközök beszer-
zésében – mondta dr. Somogyi Tivadar.

Az idősotthonokba egyébként rendszeresen jár
fodrász és kozmetikus is, hiszen a szépkorúak is ad-
nak a megjelenésre, még akkor is, ha szinte egész
napjukat a házban töltik.

Köszönet a fizikai munkát végzôknek
„Ideje, hogy kiálljunk a fizikai
munkát végzők megbecsülésé-
ért. Célunk, hogy minél több
emberhez eljusson az üzene-
tünk, és ne csak számokként,
statisztikai adatokként lássák a
fizikai munkásokat, hanem ar-
cokként, személyes történetek-
ként” – fogalmazott a kamará-
ban tartott sajtótájékoztatón Vi-
dó Csilla, a HRC Group ügyve-
zetője. Győrből húsz cég csatlako-

zott a kampányhoz, országosan
pedig több mint száz. 

Jó az ötlet, jó az irány – fogalma-
zott Simon Róbert Balázs győri or-
szággyűlési képviselő, aki elmond-
ta, Győrben hetvenszázalékos a
foglalkoztatottság, 2,2 százalékos a
munkanélküliek aránya, s itt is egy-
re nagyobb gondot okoz a szakkép-
zett munkaerő biztosítása. Nem
csak a mérnökök, hanem a fizikai
munkások területén is hiány van.

Gyermekek életéért futhatunk a XII.
Győri Sport- és Egészségnapon
rendezett Arrabona Futófesztivá-
lon: a Győr+ Média ugyanis az ese-
mény keretében vérgázelemző ké-
szülékre gyűjt a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház gyermekosztály-
ának. Aki eljön szeptember 24-én,
szombaton a 3 kilométeres futásra,
már a nevezéssel segít: a résztve-
vők száma alapján a cégek és az
önkormányzat különböző mérték-
ben járulnak hozzá a vér gáz elemző
készülék árához. A helyszínen  ada-
kozni is lehet, a Lurkó Alapítvány
gyűjtőládáiba készpénzt is dobhat-
nak a segíteni szándékozók.

Fussunk a gyermekekért, szombaton 
találkozzunk a Barátság Sportparkban!

S hogy miért is olyan fontos,
hogy összegyűljön a hatmillió fo-
rint a készülékre, arra dr. Ruszinkó
Viktória, a kórház Gyermekgyó-

gyászati Szakmacsoportjának ve-
zető főorvosa válaszol. „Ezzel a ké-
szülékkel határozzuk meg a beteg
gyermekek savbázis-egyensúlyát.

A mért paraméterek létfontossá-
gúak például súlyos légúti, szív- és
tüdőbetegségek esetében. A léle-
geztetőkészülék irányítása is en-
nek a segítségével történik. Olyan
készülékről van szó, amely a vérvé-
tel pillanatától néhány másodper-
cen belül ad választ. Egy súlyos be-
tegnél pedig a gyorsaság és a pon-
tosság döntő jelentőségű.”

A jótékonysági futás 10 órakor
kezdődik a Barátság Sportpark-
ban, nevezni a helyszínen, 8.30-tól
lehet. A táv gyalog is teljesíthet, hi-
szen minden lépés számít!

KORLÁTOZZÁK A FORGALMAT. Az Arrabona Futófesztivál miatt
az ÉNYKK szombaton 8 és 12 óra között az alábbi járatokat módosított
útvonalon közlekedteti: 9A: Fehérvári út–Szauter utca–Tihanyi Árpád
út–Ifjúság körút–Kodály Zoltán utca. 19A: Kodály Zoltán utca–Ifjúság
krt.–Tihanyi Árpád út–Szauter utca–Fehérvári út. A terelés miatt mind-
két vonal esetében mindkét irányban kimaradnak az Ifjúság körút 49.,
az Ifjúság körút–Földes Gábor utca és a Szigethy Attila út–Fehérvári
út megállóhelyek. A rendezvény alatt, 8–12 óráig az Ifjúság körút Szi-
geti Attila út és Földes Gábor út közti szakasza teljesen, a Földes Gábor
út és Kodály út közti szakasza félpályásan le lesz zárva. Az Ifjúság kör-
úton csak a Földes Gábor út irányából a Kodály Zoltán út irányába lehet
haladni, a menetirány szerinti jobb oldalon. A zárások miatt a Szigeti
Attila útról nem lehet majd az Ifjúság körútra kanyarodni.

A gyermekosztály elavult
készülékét szeretnénk

lecserélni
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Tisztelt Győri Választópolgár!

Magyarország köztársasági elnöke országos népszavazást tű-
zött ki 2016. október 2-ára. A népszavazásra feltett kérdés: „Akar-
ja-e, hogy az Európai Unió az Országgyűlés hozzájárulása nélkül is
előírhassa, nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kö-
telező betelepítését?”

A szavazás napján reggel 6 órától este 19 óráig lehet szavazni
abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegy-
zékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a válasz-
tók 2016. augusztus 16-ig tájékoztatást kaptak a Nemzeti Vá-
lasztási Irodától. 

A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár szemé-
lyesen szavazhat. A szavazás napján a lakcímétől távol tartózko-
dó választópolgár, belföldön az általa megjelölt településen át-
jelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein adhat-
ja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szeptember 30-án (péntek) 16 óráig, a kül-
képviseleti névjegyzékbe vételt 2016. szeptember 24-én (szombat)
16 óráig lehet kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben
vagy személyesen a Győr Megyei Jogú Város Helyi Választási Iro-
dán (cím: 9021 Győr, Honvéd liget 1.).

A mozgásában egészségi állapota, fogyatékossága vagy fogva tar-
tása miatt gátolt választópolgár, meghatalmazott útján vagy levélben,
az ok megjelölésével mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be legkésőbb
2016. szeptember 30-án (pénteken) 16 óráig a Győr Megyei Jogú Vá-
ros Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 15 óráig pedig a sza-
vazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a választó-
polgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azo-
nosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóur-
nát, a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna ki-
szállítását kéri. Mozgóurna iránti kérelem letölthető a Győr Megyei Jogú
Város Helyi Választási Iroda honlapjáról az onkormanyzat.gyor.hu olda-
lon a Népszavazás 2016/Nyomtatványok fül alatt.

A szavazat leadására azt követően kerülhet sor, ha a szavazat-
számláló bizottság megállapította a választópolgár személyazo-
nosságát és személyi azonosítóját vagy lakcímét, és szerepel a
névjegyzékben.

A személyazonosság igazolására alkalmas:
– magyar hatóság által kiállított érvényes személyazonosító iga-

zolvány (személyi igazolvány, régi könyvecske formátumú személyi)
– magyar hatóság által kiállított érvényes

ideiglenes személyazonosító igazolvány
– magyar hatóság által kiállított érvényes vezetői engedély
– magyar hatóság által kiállított érvényes útlevél

A személyi azonosító igazolására alkalmas:
– személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
– hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás

a személyi azonosító jelről

A lakcím igazolására alkalmas:
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány
– régi könyvecske formátumú személyazonosító igazolvány,

amennyiben a lakcímet tartalmazza

Győr, 2016. szeptember 15.

Tisztelettel:

Dr. Lipovits Szilárd
Helyi Választási Iroda
vezetője

Sajtótájékoztatót tartott kedden a győ-
ri Ifjúsági Kereszténydemokrata Szö-
vetség, ahol Horváth Ármin elnök hívta
fel a figyelmet az október 2-án sorra ke-
rülő népszavazás fontosságára.

A keresztény értékrendű ember kö-
telessége, hogy védje hazáját, család-
ját, vallását! – mondta Horváth Ármin,
a győri Ifjúsági Kereszténydemokrata
Szövetség sajtótájékoztatóján.

A szervezet elnöke szerint fontos,
hogy az október másodikán megtar-
tott népszavazásra a fiatalok is elmen-

Fontos: a fiatalok is szavazzanak
jenek. Az Ifjúsági Kereszténydemokra-
ta Szövetség a következő hetekben
aktívan segíti a Fidesz kampányát.

Elhangzott továbbá, hogy a beván-
dorlás, mint demográfiai probléma vi-
lágszintű, amelyet nem azzal lehet or-
vosolni, hogy Brüsszel ráerőszakolja
az Európai Unió tagállamaira a nem kí-
vánt idegeneket. A fiatal politikus kie-
melte: bebizonyosodott, az iszlám ér-
tékeket hordozó kultúra képtelen beil-
leszkedni a keresztény értékrendű ál-
lamok társadalmaiba.

„A nemzeti önvédelem, az államhatár védelme, a lakosság és az élet védelme nem
ellentétes a szeretet vallásával, ezért a kereszténydemokraták vallásuk melletti
tisztességes kiállásként teszik le a voksot, és a népszavazáson való részvétel mel-
lett arra kérik az embereket, hogy nemmel szavazzanak” – jelentette ki a Győrben
tartott sajtótájékoztatón dr. Pergel Elza, a KDNP győri elnöke.

Az eseményen részt vett dr. Bagdy Gábor, Budapest főpolgármester-helyet-
tese, a KDNP fővárosi elnöke, aki a KDNP Győri Szervezetének meghívására
érkezett Győrbe. „A részvétellel és az eredményes népszavazással Európát véd-
jük, ahogy történelmünkben már oly sokszor” – érvelt dr. Bagdy Gábor.

„A migráció miatt Svédországban öt-
ven olyan zóna van, ahová nem taná-
csos belépni, mi Győrben nem akarunk
ilyen zónákat, ezért fontos, hogy min-
denki részt vegyen a népszavazáson,
és a nem választ jelölje be” – jelentette
ki Adyvárosban tartott sajtótájékoztató-
ján Simon Róbert Balázs. Győr ország-
gyűlési képviselője Radnóti Ákos és Fe-
kete Dávid alpolgármesterek társasá-
gában a népszavazáson való részvétel
fontosságát hangsúlyozta.

Radnóti Ákos Adyváros önkor-
mányzati képviselőjeként felidézte,
amikor tavaly nyáron Győrt ellepték a
migránsok, rengeteg aggódó levelet
kapott az itt élőktől, akik nehezen vi-

KDNP: a nemzeti önvédelem
nem ellentétes a kereszténységgel

A lakótelepen élôkre is számítanak
selték, hogy a bevándorlók a játszóte-
reket nyilvános illemhelyként használ-
ták. „Ha azt szeretnénk, hogy Győr to-
vábbra is a béke és a stabilitás városa
legyen, akkor menjünk el szavazni és
utasítsuk el a kötelező betelepítési
kvótát” – fogalmazott Fekete Dávid,
aki belvárosi képviselőként tavaly nyá-
ron ugyancsak megtapasztalhatta a
lakosok aggódását. „Láttuk, milyen ál-
lapotokat tud előidézni, ha ellenőrizet-
lenül áramlanak a migránsok a város-
ba, nem akarjuk, hogy a nőket zaklas-
sák, nem akarjuk, hogy a várost nyil-
vános illemhelynek használják, ezért
mindenki szavazatára számítunk” –
zárta gondolatait Fekete Dávid.  

„Óriási tétje van a népszavazásnak, hiszen a magyar állampolgárok nem szavazatai
ráébreszthetik a többi uniós országot is arra, hogy nem kell elfogadniuk az Európai
Unió rájuk erőszakolt, kötelező kvótáit” – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági
és Külügyminisztérium államtitkára. A politikus szerda este Nyúlon, egy lakossági
fórumon beszélt a népszavazás fontosságáról. „Egyértelműen látszik, hogy bár so-
kan bíztak benne, az unió nem tesz le a betelepítési kvótákkal kapcsolatos dönté-
séről, Magyarország viszont nem kér a menekültekből, ezért kell minél több magyar
embernek nemmel szavaznia jövő vasárnap” – tette hozzá az államtitkár. „Az elmúlt
hetekben világosan kiderült számunkra, hogy a népszavazás nem pártügy, hanem
nemzeti ügy, egyre több ember jelzi felénk, hogy nem jobboldali érzelmű, mégis le-
adja voksát október másodikán és nemet fog mondani a kötelező kvótákra” – hang-
súlyozta Kara Ákos országgyűlési képviselő a fórumon.   

Ébresztô, Európa!
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Virágdíszben, muzsikaszóval
Fotó: Marcali Gábor és O. Jakócs Péter
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Az ország egyik legran-
gosabb fesztiváljává
nőtte ki magát a IX.
Győri Pálinkafesztivál,
melyet az elmúlt hétvé-
gén tartottak a Dunaka-
pu téren, a Magyar Ha-
gyományok Fesztiválja
keretében. Húsz kiállító
több mint 300 pálinká-
ját kóstolhatták meg a
vendégek, s a legjobb-
nak a Réti Pálinkaház ci-

gánymeggye bizonyult,
ez az ital nyerte el idén a

Győr város és a Fesztivál pálin-
kája címet. Jó pálinka mellé mu-

zsika is dukál, a népzene és a nép-
tánc jeles képviselői érkeztek váro-
sunkba, és a kézműves termékek ked-
velői is válogathattak a magyar por-
tékák között. A Széchenyi tér pedig

virágdíszbe öltözött, a programka-
valkád része volt ugyanis a

Terményáldás is.

érkezett az ôsz
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A Gyôri Ipari Parkban található Busch-Hungária Kft. Magyarország legnagyobb vasöntödéje, több európai jármûgyártó elismert partnere,
a németországi BPW csoport tagja.
Vállalatunk az elmúlt idôszakban eddig 40 millió euró összértékû beruházást valósított meg, amellyel kapacitásunk megtöbbszörözôdött. A beruházás
eredményeképpen, nemcsak a vevôi körünket sikerült bôvíteni, hanem munkatársaink számát is folyamatosan növeltük és növelni is fogjuk. 

•   Ha Ön szellemi területen szeretne elhelyezkedni…
•   Ha Ön fizikai területen szeretne elhelyezkedni…
•   Ha Ön fémipari végzettséggel rendelkezik…
•   Ha Ön gyártóüzemi gyakorlattal rendelkezik…
•   Ha bizonytalannak érzi a munkahelyét…
•   Ha Ön szeretne egy fiatal csapathoz tartozni…
•   Ha Ön szereti a kihívásokat…

VÁRJUK SZAKEMBEREK ÉS PÁLYAKEZDÔK JELENTKEZÉSÉT!

JELENTKEZZEN!
Tel.:

06-96/624-916
e-mail:

human@busch-hungaria.hu

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

A Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyv-
tárban látható kiállításon az Art World
Hungary Egyesület alkotói reflektálnak az
Irgalmasság szentévére. A pénteki meg-
nyitón dr. Lukácsi Zoltán rektor kiemelte,

ritka, hogy képzőművészek is érintettnek
véljék magukat a témában, ezért különö-
sen örvendetes a tárlat létrejötte.

Andorfi Rozália a kemény üvegből
szelíd tájakat formál, Borbély Károly al-

szerző: fölvári gabriella
fotó: marcali gábor

Istvánffy Benedek, a 18. század ma-
gyar géniusza címmel nyílt kiállítás a
győri székesegyház orgonistájának,
karnagyának életművéből a Richter Te-
remben. Istvánffy 1733-ban született
Szentmártonban, orgonista apjától örö-
kölhette zene iránti szeretetét, később
Kismarton zenei légköre hatott rá. Volt
orgonista gróf Széchenyi Lászlónál
Sopronban, Széchenyi Antal grófnál
Nagycenken. 1766-tól 1778-ban bekö-
vetkezett haláláig a győri székesegyház
karnagya és orgonistája volt. Itteni évei
alatt nem csak egyházzenei műveket
komponált, hanem 140 kortárs német-
osztrák és olasz kottát, főleg Werner-
műveket másolt le.

Dr. Lukácsi Zoltán, a Győri Hittudo-
mányi Főiskola rektora megnyitójá-
ban emlékeztetett, Istvánffy Benedek
mindössze 45 évet élt, és győri szolgá-
lati idejének jó részét a karnagyi, gaz-
dasági, kottabeszerzési és másolási
feladatok foglalták le, így kevés ideje
maradt a komponálásra. A kiállítás
tartalmazza Istvánffy Benedek mind a
tizenkettő, összes ma fellelhető mű-
vét. A Szent Dorothea-misét, amelyet

Irgalmasság
a képzõmûvészetben

kotásai azt sugallják, mindig a transz-
cendens aranya felé kell törekedni, Csiz-
madia István munkája visszavezet  a te-
remtés harmóniájáig. Csurák Erzsébet
kiáltó színeivel beszél az anyaság és az
istengyermekség gyötrelmes szépsé-
géről, Kovács Ildikó elhiteti, hogy a világ-
ból nem veszett ki teljesen a bájos gyön-
gédség, Kurcsis László angyalai óvva,
részvéttel takarnak be szárnyukkal. Kus-
tán Melinda megmutatja a világ bonyo-
lult szövetén átsugárzó Isten jelenlétét,
Lipcsei György alkotása kiszabadítja él-
ni kívánó lelkünket, Lipovics János
kisplasztikái egyszerre használnak test-
nek és léleknek. Malasits Zsolt sorsunk
hajóját segíti biztos révbe kormányozni,
Mózes László képei megsimogatnak a
részvéttelen világban, Varga György
megerősíti hitünket, hogy a kereszt ösz-
szeköt anyagot és szellemet.

Az Irgalmasság kiállítás október
28-ig, 10 és 16 óra között tekinthető
meg a Káptalandomb 26. szám alatt.
Az egyesület művészei beavató tárlat-
vezetés keretében kalauzolják a láto-
gatókat szeptember 23-án, 24-én és
25-én 15 és 16 óra között.

Egy géniusz kottái
Zichy Ferenc püspök aranymiséjére
komponált, a Szent Benedek-misét,
amelyről méltatója azt írja, hogy sze-
rényebb méreteivel is a kor magyaror-
szági egyházzenei műveinek legjavá-
hoz tartozik. Láthatunk egyéb miseté-

teleket, himnuszokat és antifonákat,
valamint néhány tabló Istvánffy életét
ismerteti. A megnyitót követően Far-
kas Zoltán zenetörténész kalauzolta
végig a látogatókat a tárlaton, akitől
megtudtuk, több zenetörténész gene-
ráció 35 éves gyűjtőmunkájának ered-
ményét láthatjuk. 

A kiállítás október 24-én zárul, egy
nappal Istvánffy Benedek halálának
évfordulója előtt.
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szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Nemes összefogásnak köszön-
hetően, négy új harang költöz-
het a győri Széchenyi téri temp-
lomba, advent harmadik vasár-
napján.

A négy harang közül a legnagyobbat
a bencés közösség és a hívek adomá-
nyából, a másodikat győri üzletembe-
rek, cégek, vállalkozások és társadal-
mi szervezetek segítségével öntetnék

ki. A harmadik harang újjászületését
a győri önkormányzat, a negyedik ha-
rang árának biztosítását pedig a kez-
deményező, Bogisich Ferenc vállalta.

A Széchenyi téren álló Loyolai
Szent Ignác-templom felszentelésé-
nek 375. évfordulója és a 100 évvel ez-
előtti I. világháborús megemlékezé-
sek kapcsán esedékessé vált a temp-
lom korábbi négy harangjának vissza-
állítása. Az erről szóló kezdeménye-
zést a vasárnapi ünnepi szentmisét
követően jelentették be a híveknek,
majd kedden délelőtt sajtótájékoztató
keretében tudhattunk meg részlete-
ket az akcióról.

Sárai Szabó Kelemen templom-
igazgató elmondta, a levéltári kutatá-
sokból derült ki a hiányzó négy ha-
rang története. A templomból éppen

Összefogás a gyôri bencés
templom harangjaiért

100 éve rekviráltak négy harangot,
amelynek emlékét őrzi a harangok
nyelveiből készített hatalmas gyertya-
tartó a templomban. A fennmaradt
iratok, valamint a harangnyelvek és
harangjármok alapján rekonstruálni
lehetett a négy harang méretét: 1900,
780, 560 és 230 kg-ot nyomhattak, el-
nevezésük Szent Miklós, Szent Mihály,
Szent Ferenc és Szent Donát volt.

Fekete Dávid alpolgármester beje-
lentette: az egyik harangot a város ön-
kormányzata finanszírozza hatmillió
forinttal, mely összeget a pénteki köz-
gyűlésén hagyhat jóvá a testület.

Dr. Somogyi Tivadar, a terület ön-
kormányzati képviselője, alpolgár-
mester elmesélte, ő az ’50-es évek-
ben tizenévesen e templomban ha-
rangozott. Úgy véli, a szépen felújított
térhez illeni fog a templom négy új ha-
rangja, a négyféle új hangzásával.

Bogisich Ferenc, a QP Zrt. vezér-
igazgatója, a harangok visszaállításá-
nak kezdeményezője kiemelte: felkért
győri üzletembereket, vállalkozásokat,
szervezeteket, vegyenek részt az ösz-
szefogásban és adakozzanak. „A ne-
gyedik harangra, pedig én magam vál-
lalok kezességet, a harangnak a költsé-
geit a családommal álljuk. Azt gondo-
lom, ha valaki egy ilyen ügynek az élére
áll, elvárható, hogy példát mutasson” –
hangsúlyozta a győri üzletember.

A tervek szerint a harangok az
insbrucki Grassmayr harangöntödé-
ből advent első vasárnapján érkez-
nek meg a Széchenyi térre, ahol kiál-
lítják, majd, december 11-én, a 10
órakor kezdődő szentmise elején fel-
szentelik őket, a mise végére pedig
felkerülnek a toronyba.

A harangok újjászületéséért adomá-
nyokat várnak, az adományozók nevét
a harangtorony látogatható részében
feltüntetik. Számlaszám: CIB BANK
11101208-18985445-36000001

A tervek szerint
a harangok egy
insbrucki öntödébôl
érkeznek
a Széchenyi térre
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szerző: zoljánszky alexandra
fotó: orosz sándor

Egy mű a 19. századi orosz realis-
ta drámairodalom egyik legjobb-
jának tartott szerzőjétől, két Kos-
suth-díjas alkotó, az egyikük ráa-
dásul a Nemzet Színésze is, s a
társulat kiválóságai – ha mérleg-
re akarnánk tenni a Győri Nemze-
ti Színház közelgő bemutatóját,
ezeket sorolhatnánk fel kapás-
ból. Tehát Osztrovszkij, Farkasok
és bárányok, Almási Éva, Valló
Péter és a többiek: szombaton
premier a nagyszínpadon!

Az 1875-ben íródott, pergő párbe-
szédekben gazdag vígjáték egy orosz
kormányzóságban játszódik, ahol
Murzaveckaja földbirtokosnő éhes
farkasként fal fel mindent, ami a má-
sé. De akadnak nála ravaszabb, na-
gyobb étvágyú farkasok is – bárány-
bőrbe bújva vagy anélkül. A harsány
humorú társadalmi szatíra nyelveze-
tét és hőseit egyaránt gúnyos irónia
jellemzi – olvashatjuk a teátrum aján-
lójában. Valló Péter harmadszorra
rendez Győrben, rendre olyan vígjá-
tékokat, melyek alatt a nézők nevetés
közben a maguk sorsára, a körülöt-
tük lévő világra is ráismerhetnek.
Most is egy éles társadalmi szatíra

szerző: földvári gabriella
fotó: sajtófotó

Könyvkötés, szüreti mulatság, hangos-
filmplakát, jóga – csak néhány program a
hét héten át tartó, Múzeumok Őszi Feszti-
váljának győri eseményei közül.

Több mint félszáz program várja a győrieket szeptem-
ber 26. és november 13. között a Rómer Flóris Művé-
szeti és Történeti Múzeum szervezésében. Az idei

fesztivál „a legnagyobb magyar” munkásságáról kíván
megemlékezni, 225 éve született ugyanis gróf Széche-
nyi István. Városunkban híd is viseli a nevét, ehhez kap-
csolódva a fesztivál nyitó rendezvénye Hidak a folyók
városában címet viseli. A jelentkezők egy hangulatos

Ôszi fesztivál a múzeumban

A világ báránybôrbe bújt farkasai
került a színpadra, a Kossuth-díjas
rendező szerint a drámairodalom
egyik legnagyobb remekműve. Alek-
szandr Nyikolajevics Osztrovszkij mű-

ve átül a mába, egyáltalán nem kel-
lett aktualizálni. Alapvetően szól az
ember természetéről: a szerelemtől
kezdve az üzleti haszonszerzésig, a
csaláson át a szerepjátszásig minden
benne van. „Azért is választottam ezt

a művet, mert miközben egy 150
éves remekről van szó, minden sora
olyan, mintha ma játszódna Magyar-
országon” – fejtette ki Valló Péter és

hozzátette, Osztrovszkij írásművésze-
tének egyik varázsa, hogy a gyarlósá-
gaik ellenére különös, megbocsátó
szeretettel ábrázolja a hőseit. Olyan
empátia volt a szerzőben, hogy fel-
szabadultan nevethetünk az esemé-

nyeken, holott irgalmatlan csibészsé-
gek történnek.

A főszerepet, Murzaveckaját Almási
Éva alakítja, aki ez év márciusában lép-
hetett be a Nemzet Színészeinek ran-
gos társaságába. A rendezővel sokszor
dolgoztak már együtt, a Farkasok és
bárányokban is, néhány éve a Radnóti
Miklós Színházban. „Amikor egy darab-
nak vége, az agyam mindig kisöpri a
szöveget. Elő kellett tehát hívni, ráadá-
sul ezen a hatalmas színpadon egé-
szen máshogy kell mozogni, de ami iga-
zán meghatároz egy előadást, azok a
partnerek” – árulta el a művésznő, és
arról is beszélt, jól érzi magát a győri tár-
sulattal, fantasztikus kollégákat ismert
meg, Valló Péterrel pedig élvezetes pró-
bálni. „Minden szerepben maradnak fe-
hér foltok, amiket nem tud a színész
megoldani. Örülök, hogy újból eljátsz-
hatom ezt a karaktert, mert most eze-
ket a fehér foltokat segít megtalálni a
rendező” – magyarázta és kifejtette,
minden negatív figura sebezhető is, s
korábban nem talált meg minden okot,
amiért Murzaveckaja ilyen keménnyé
vált. „A gyanakvó ember valahol mindig
gyenge, a nyitott viszont erős. Ez az asz-
szony mondja egyszer: a másik ember
lelkébe sosem látunk bele.”

Főbb szerepekben: Járai Máté, Szi-
na Kinga, Mózes Anita, Csankó Zoltán
és Ungvári István.

hajókázás keretében ismerkedhetnek meg a győri hi-
dak történetével, melyet egy vacsorával koronázhat-
nak meg. A kézműves mesterségek közül idén a
könyvkötést próbálhatják ki a vállalkozó szelleműek,
három workshop keretében, ahol elkészíthetik saját
leporellójukat is. A múzeum a Mobilissel közösen várja
ezúttal a Nagy Alkotásra a jelentkezőket, akik egy moz-
gó várost építhetnek. Az intézmény megemlékezik a
110 éve született Borsos Miklósról, egy előadáson ba-
rátja, Czigány György író, költő eleveníti fel irodalmi
kapcsolatait, majd interaktív tárlatvezetés során a fel-
nőttek felfedező feladatokat oldhatnak meg a Borsos-
kiállításban. Izgalmas tárlatban egyébként sem lesz
hiány. A vadászlaktanyában, a múzeumi közgyűjte-
mény raktárában rendeznek időszaki tárlatot, melyen
az I. világháborúból származó levéltári dokumentumo-
kat, valamint korhű katonaládákban a háborúból szár-
mazó tárgyi eszközöket és a laktanya történetét mu-
tatják be. A Rómer Házban pedig a 85 éves hangos-
filmről emlékeznek meg az 1931–1944 közötti han-
gosfilmek plakátjaiból összeállított tárlattal. Az illúzió
logikája – Káprázat címmel Bullás József festőművész
önálló kiállítása nyílik az Esterházy-palotában.

A zene is nagy szerepet kap a fesztivál program-
jában, a zsinagógában lép fel a Trio Special Horváth
Charlival, majd útjára indul a zsinagógajazz koncert-

sorozat, melynek első estjén a Falusi Mariann–Sárik
Péter duó koncertje hallható. 

Az őszi fesztivál keretében tartanak 1956 októ-
berére emlékező programokat, „ötven6van” címmel
emlékkiállítást rendeznek, valamint Németh László
’56-os naplójának felolvasó-színházi változatát Sza-
lóczy Pál előadóművész tolmácsolásában hallgat-
hatják meg az érdeklődők.

A városon kívül is szervez programot a múzeum,
október 15-én, Tápon csöppenhetnek bele egy szüreti
délutánba a résztvevők, ahol felelevenítik a szüreti né-
pi hagyományokat. Ha már a bornál tartunk, egy kel-
lemes borozás közben a jelentkezők is festhetnek, ez-
úttal a Rippl-Rónai József Maszkos csendéletét dol-
gozhatják át. És még egy érdekesnek ígérkező ese-
ményre várják a győrieket, Lélek és egészség napot
tartanak a múzeum falai között, ahol többek között a
jóga különböző ágaival, az egészséges életmóddal,
táplálkozással ismerkedhetnek meg a résztvevők. 

Az őszi programsorozatot filmek, matinék, kéz-
műves-foglalkozások, tárlatvezetések, szakmai elő-
adások, koncertek teszik sokszínűvé.

Charliék is jönnek

Ungvári István, Almási Éva, Jáger András,
Szina Kinga, Rupnik Károly
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
PROGRAMMANGEBOT | PROGRAMAJÁNLÓ

SEPTEMBERFEST. Kulturfes-
tival der Deutschstämmigen am
23. September ab 15 Uhr in der
Kovács Margit Schule, Répce út
2. Es treten auf: Chor der Hei-
matlieder, die Tanzgruppe der
Kovács Margit Schule, Ruisz Re-
beka, der Rozmaring Chor, die
Volksband, sowie Scharek Béla
und Band. 

XIV. WOHLFAHRTSSPAZIERGANG in Pan-
nonhalma. Am Samstag, den 24. September or-
ganisiert der Arrabona Lions Club Győr nun be-
reits zum 14. Mal den Wohlfahrtsfusslauf in der
Umgebung Pannonhalmas. Die aus der Nomini-
erungsgebühr eingeflossene Summe geht an
Blinde und Schwachsichtige und an das Autis-
tenheim in Mindszentpuszta. Treffpunkt zw i -
schen 9:00 und 10:00 Uhr in Pannonhalma, an
der Hefter Üveg Galéria.

FOTOBÖRSE in Győr am 25. September ab 9:00 Uhr im Kris-
tály Restaurtant. Während der Zeit der Börse gibt es auch die
Ausstellungs des Vereins Győrer Fotoklub zu sehen.  

DIE FARSANG
SÁNDOR GE-
DENKAUSSTEL-
LUNG kann bis 09.
Oktober im Napole-
onhaus, von jeweils
10:00-18:00 Uhr,
ausser montags
besichtigt werden.

RETRO COMPUTER
AUSSTELLUNG am 24.
September von 10:00-
24:00 Uhr im Rómer Ház
(Teleki László utca 21.). Ab
Mittag bis in den Abend hi-
nein kann man mit Amigas,
C64-er, NES-er, SNES-er,
Ataris und noch viele ande-
re Typen werkeln. Neben
dem Spielhaus gibt es meh-
rere interessante, besonde-
re, bzw. seltene Rechner zu
sehen, ergänzt um ein paar
Quarzspiele.

KULTUR, SPORT PROGRAMMANGEBOT
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Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

CÉGAUTÓBÉRLET

• www.carmenrent.hu • info@carmenrent.hu 
• +36-96/423-037 • +36-70/427-6000

BÁZISCSOMAG
Tartós bérleti konstrukció
Finanszírozás akár 0% ÖNERÔVEL
KGFB, Casco, cégautóadó, súlyadó

KOMPLETT CSOMAG (flottakezelés):
• Biztosítós kárügyintézés • Szervizelés-,
javítás-ügyintézés • Gumiabroncsok cseréje,
tárolása • Cseregépkocsi • Üzemanyagkártya

TELJES KÖRÛ SZOLGÁLTATÁSSAL
SZEMÉLYAUTÓK KEDVEZMÉNYES NETTÓ ÁRON! 

Autóban az ember

Legújabb őszi-téli
gyermek, nôi
DIVATÁRU

ETO PARK GYÔR

–6O%
–4O%

Minőség 
és olcsó árak most

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

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  

TÁJAK, ÍZEK, SZOKÁSOK cím-
mel lesz program szeptember 28-
án, szerdán 16 órától a Molnár Vid
Bertalan Művelődési Központban
(Győrszentiván, Váci M. u. 3.) Az ér-
deklődők megismerkedhetnek Me-
zőföld történelmével, szokásaival,
gazdálkodásával, dalaival és ételei-
vel, kulináris bemutató keretében..

Magyari Jenő Dezső
„DISNOK ELADÓK ITT
1956” című 1956-os ese-
ményeket felidéző köny-
vének bemutatója lesz
szeptember 28-án, szer-
dán 16 órától a Polónia
Pódiumon Győrben, a Ba-
ross út 29. szám alatt.

SZEPTEMBERFEST. Német
Nemzetiségi Kulturális Feszti-
vál lesz szeptember 23-án 15
órától a Kovács Margit-iskolá-
ban, a Répce út 2. szám alatt.
Fellép a Hazai Dallamok Kórusa,
a Kovács Margit-iskola tánc-
csoportja, Ruisz Rebeka, a Roz-
maring Kórus, a Volksband Ze-
nekar, valamint Scharek Béla
és zenekara.

VALAHOL... VALAMI... ELTÖRÖTT.” címmel
szeptember 29-én 18 órakor várja a Magyar Mál-
tai Szeretetszolgálat „SzínStér” intézménye az ér-
deklődőket a Leo Amici Alapítvány terápiás közös-
sége által bemutatott színházterápiás előadásra.
A szereplők drog- és/vagy alkoholfüggők, akik a
komlói bentlakásos intézetben kezdték meg fel-
épülésüket. Helyszín: a Pattantyús-iskola színház-
terme. Az előadás ingyenes, de regisztrációhoz
kötött, jelentkezni szeptember 27-ig, aszines-
ter@maltai.hu e-mail címen lehet.

RETRO SZÁMÍTÓGÉP-KIÁLLÍ-
TÁS ÉS JÁTSZÓHÁZ várja az ér-
deklődőket szeptember 24-én  10
órától  24-ig a Rómer Házban (Teleki
László utca 21.). Délelőttől egészen
estig nyüstölheti az Amigákat, C64-
eket, NES-eket, SNES-eket, Atari-kat
és még sok-sok más típust. A játszó-
ház mellett kiállítanak több érdekes,
egyedi vagy ritka számítógépet és né-
hány kvarcjátékot is.

VARRÓ DÁNIEL költő, műfordító és AGÓCS
ÍRISZ illusztrátor közös könyvbemutatóját tekinthe-
tik meg az érdeklődők szeptember 28-án, szerdán
17 órakor a Kisfaludy Károly Könyvtár második eme-
leti rendezvénytermében (Baross Gábor út 4.).

REJTŐ A MEGEJTŐ. A Soproni Petőfi Színház
Rejtő Jenő szellemiségét idézi meg a zenés, szóra-
koztató előadásában az Újvárosi Művelődési Ház-
ban, szeptember 25-én 18 órától. 

TOKIÓ-KIOTÓ-HIROSIMA címmel tart ve-
títéses élménybeszámolót Sipőcz Bernadett a
Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér klubjában, a Herman Ottó u. 22 szám alatt,
szeptember 27-én, kedden 17 órától.

AHOGY LÁTOM A
VILÁGOT – Varga
Csaba fotós, Székely
Sándor költő, Varga
Zsolt Antal képzőmű-
vész és Fejes György
üvegműves  közös
tárlata nyílik szep-
tember 29-én 17
órakor, a Marcal étte-
remben.
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szerző: havassy anna katalin
fotó: szalay mona

A budapesti fotóművésznő neve
és képei országosan ismertek és
elismertek, a legjobb esküvői
fotósok között tartja számon a
szakma és a közönség is. Győr-
höz ezer szállal kötődik: szak-
ma, barátságok, emlékek. Én is
a szívembe zártam, valahogy
úgy mint ő Győrt, így az interjút
sem tudom magázódva megírni.

Kezdjük a legelején. Mi kellett ah-
hoz, hogy az egyik legjobbnak tart-
sanak?

A recept a szokásos. Elhatározás,
tanulás, fejlődés, kapcsolatok építése,
reklám, marketing. Mindez annak ér-
dekében, hogy az ember megmutat-
hassa, mire képes. Amikor jönnek a
pozitív visszacsatolások, azok meg-
erősítenek abban, hogy jó úton ha-
ladsz. Nyilván ahhoz, hogy az ember
kitűnhessen, kell valamilyen egyedi lá-
tásmód és átlagon felüli kreativitás. A
visszajelzésekből tudom, hogy a szak-
ma felismerhetőnek tartja képeimet,
a stílusomat. Egy kolléga azt mondta,
valahogy minden képen jelen vagyok
én is, látszik, hogy mindig élvezettel
készítem a fotókat.

Rendôri felvezetéssel kezdte 
gyôri karrierjét Szalay Mona

Tudatosan fordultál az esküvői fo-
tózás felé? 

Nem. Egy véletlen beszélgetésnek
köszönhetően csöppentem bele. Ta-
nulóéveimben művész pályára készül-
tem, de a sors más irányba sodort.
Ám a digitális fényképezéssel és kép-
feldolgozással megélhetem a teljessé-
get az alkotás örömteli pillanataiban.
Szeretek emberekkel, gyerekekkel
foglalkozni. Szeretem, amikor a fotó-
zások során látom, hogy megnyugta-
tóan hatok az érthetően felfokozott
hangulatban lévő menyasszonyra,
vagy látom a modelljeimen, hogy fel-
tétel nélkül megbíznak bennem.

Ha megkeresnek, mit mondanak
a párok, miért téged választanak?

Olyan partnerekkel büszkélkedhe-
tek, akik a fotóim mondanivalója, han-
gulata, de főleg stílusa alapján választa-
nak. Sok barátságot is köszönhetek a
munkámnak. Voltak, akik hozzám igazí-
tották az esküvőjük dátumát, mások át-
szervezték a napot azért, hogy én lehes-
sek az esküvői fotósuk. Megint mások
lemondtak valamiről azért, hogy velük
lehessek életük egyik legszebb napján.
Vannak, akik egyszerűen csak „monás
képeket" szeretnének emlékül, vagy
mert azt gondolják, hogy az esküvőjü-
ket én örökíthetem meg olyan módon,
ahogy ők megálmodják. Nemrégiben
valaki azt mondta, hogy azért engem vá-
lasztott, mert szerinte humoros vagyok,
amit a weboldalamon olvasható bemu-
tatkozás kapcsán állapított meg. És so-
kan vannak, akik megfogadták, hogy ha
egyszer férjhez mennek vagy megnő-
sülnek, akkor csakis engem kérnek fel.

Szeretem a munkám. Szeretek ad-
ni, és szeretem azt az érzést, amit
mindezért cserébe kapok.

Na de hogy kerül egy pesti fotó-
művész Győrbe?

A történet egészen 2008-ig nyúlik
vissza, amikor az első esküvői fotósoro-
zatot készítettem egy kedves hölgynek,
akivel azóta a kapcsolatunk barátsággá

alakult. Nagyon precízen szervezte ösz-
sze az esküvői kreatív fotózást. Számos
izgalmasabbnál izgalmasabb helyszí-
nen fényképezhettem. Kicsivel később
megismerkedtem egy győri esküvői
magazin főszerkesztőjével. Ismerek né-
hány tagot, színészt, táncost a Győri
Nemzeti Színházból, és szorosabb is-
meretség kötött Bedi Eszterhez is... Én
lehettem az egyik szerencsés fotográ-
fus, aki az Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál 2017-es megrendezéséhez
készíthetett fotókat a gyor2017.hu
weboldalra. Kihagyhatatlan Lengyel Jó-
zsef cukrászmesterhez kötődő kapcso-
latom, akivel közös projektek elkészíté-
sén kívül évekre visszanyúló barátság is
fűz. Egy alkalommal volt szerencsém
Nyári Dia színésznőt is fotózni. És sok
más barátság, üzleti kapcsolat, szép
emlék is köt ehhez a városhoz.

Mi az első olyan emlék, ami beug-
rik, ha Győrre gondolsz? 

Nehéz kiemelni közülük egyet is. Az
első, viccesre sikerült, emlékem a '90-es
években történt. Már ekkor is fotós vol-
tam, és részese lehettem az Autodiga ki-
állításnak, amit az egyetemnél rendez-
tek meg. Egy alkalommal be kellett men-
nem a városba autóval, ám navigációs
eszköz híján, nem találtam meg a Kos-
suth hidat. Végül rendőri segítséget kér-
tem és felvezetést kaptam a visszaút-
hoz… Ez elég vagány volt...

Mesterséges díszletekből nincs
hiány, ez egy fotósnak, gondolom,
segítség…

Legjobban a Széchenyi tér körül ta-
lálható szűk kis utcácskákat kedvelem,
különösen a délutáni napsütésben. De
van egy új kedvenc is, melyet úgy érzem,
sikerült úgy megfogalmaznom képek-
ben egy esküvői fotózás kapcsán, ahogy
még másnak nem. Ez pedig a Dunaka-
pu téren található Pulzus szobor. 

Nem itt születtél, mégis imádod
a várost. Miért? 

Számomra magával ragadó az
emberek kedvessége, közvetlensége,
a mosolyuk. A városfejlesztésnek kö-
szönhetően, a városkép szintén von-
zó lett. Ezeket egy nem tősgyökeres
is észreveszi, és könnyen beleszeret
a városba. 
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„Városunk minden évben kapcsolódik a
fenntartható közlekedést népszerűsítő
Mobilitási Hét és Autómentes Nap prog-
ramokhoz, hiszen Győrben törekszünk,
az alternatív közlekedés lehetőségek bő-
vítésére” – mondta el kérdésünkre Rad-
nóti Ákos alpolgármester. Hozzátette, a
kerékpárutak építése, felújítása vagy a
most épp egyéves GyőrBike rendszer is
ezt a célt szolgálja. Kifejtette, két-három
hét múlva a kölcsönző rendszer négy
újabb állomása készül el (az Aqua Sport-
központ mellett, a Szabadrév utcában, a
Győr-Szol Zrt. Orgona utcai telephelyé-
nél, valamint a Kuopio parknál), ráadásul
teszt jelleggel elektromos kerékpárokat
is hadrendbe állítanak.

A győri autómentes programok a
múlt pénteken bringás reggelivel indul-
tak, összesen 400 túrórudi, 300 kakaós
csiga és 360 üdítő fogyott, kiosztásuk-
ban a Magyar Kerékpáros Klub Győri
Szervezete és a Győri ETO labdarúgói
is segédkeztek. A múlt pénteki autó-
mentes nap volt városunkban, vagyis a
helyi buszokat ingyenesen használhat-
tuk, a bagolybuszok pedig pénteken és
szombaton éjszaka is közlekedtek. „A
Mobilitási Hét programjai idén is nép-
szerűek voltak a városi kerékpárosok és
az autóbusszal közlekedők körében.
Fontos azonban, hogy ne csak ezen az
egy héten közlekedjünk környezetbarát
módon, hanem nap mint nap tegyünk
környezetünkért, válasszunk lehetőség

Egy éve két keréken
szerint környezetbarát közlekedési mó-
dot úti célunk eléréséhez” – értékelt la-
punknak Szakonyi Petra, a Győri Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési Osztá -
lyának munkatársa.

Ahogy már említettük, egy éve adták
át  a közösségi kerékpárkölcsönző rend-
szert. Ennek apropóján díjazták a Győr-
Bike rendszer legaktívabb felhasználóját,
Képíró Ádámot, aki elmondta, a kezde-
tektől él a biciklikölcsönözés lehetőségé-
vel, mert sokkal egyszerűbb és olcsóbb
is, mint saját járgányt vásárolni. „Napi 4-
5-ször használom, főként az egyetem és
a munkahelyem között, illetve a kollégi-
umba és az edzésekre is GyőrBike-kal
járok” – árulta el.

Visszatérve a Mobilitási Hét prog-
ramjaira: például a kerékpáros divat-
bemutató alkalmából sokan gurultak
végig a vörös szőnyegen. Csütörtö-
kön – lapzártánk után – érdekes
programmal ért véget a Mobilitási
Hét. A Parking Day keretében a Zech-
meister utcai parkolóöblöt vették bir-
tokba az autó nélkül érkezők, akik ká-
vézhattak, koktélozhattak, sportol-
hattak, fát ültethettek, és ismerked-
hettek az alternatív közlekedési lehe-
tőségekkel, bicajozhattak Hugooval,
a 2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai
Fesztivál kabalájával is. A nap bevéte-
lét a Gézengúz Alapítvány javára,
sporteszközök vásárlására ajánlották
fel a szervezők.

Kerékpárjelölés Ménfôcsanakon
Ménfőcsanakon folytatódik a Győri Rendőrkapitányság ingyenes kerékpárje-
lölő programja szombaton és vasárnap, 9–17 óráig a Győzelem utcai iskolánál.
A járművekre egyedi azonosító kerül, melyet a rendőrségen regisztrálnak, ami
lopás esetén segítheti a hatóságok munkáját. A jelölést megelőzően, a kerék-
pár tulajdonjogát igazolni kell. A kerékpárlopások megelőzése és az eltulajdo-
nított kerékpárok eredményes felkutatása érdekében indult programot a győri
önkormányzat idén egymillió forinttal támogatta.

Képíró Ádám a legaktívabb
GyőrBike használó
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kép és szöveg:
xantus-állatkert

A kellemes őszi napok ideális
időt teremtenek egy állatkerti
látogatásra. A meleg fények-
ben úszó kifutók, az utolsó
langyos napsugarakban bol-
dogan fürdőző állatok látvá-
nya mindenkit nyugalommal
tölthet el.

Nagyon sok érdekes és
kedves pillanatot élhetnek át
nálunk. Például a kislajhárun-
kat is egyre többet láthatjuk,

szerző: földvári gabriella
fotó: o. jakócs péter

Az 5. tematikus évét kezdi a Mobilis Interaktív
Kiállítási Központ, mely a riói olimpia után és
a győri Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
(EYOF) előtt ezúttal a sport és természettudo-
mány témakörben szervez programokat. A be-
harangozó sajtótájékoztatón dr. Dőry Tibor, a
Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője
elmondta, tíz hónapon keresztül, havonta vál-

Természettudomány 
és sport a Mobilisben

tozó témák mentén, szórakoztató formában,
élményeken keresztül mutatják be a tíz kiemelt
EYOF sportágat győri sportolók, egyesületek
részvételével. A szombati rendezvényeken kö-
zönségtalálkozók, kiállítások, sportágismerte-
tők, barkácsolások zajlanak majd. Újdonság,
hogy a Mobilis természettudományos bérlet-
sorozatot indít óvodásoknak és általános isko-
lásoknak, egyedi természettudományos téma-
körökben.

Keszthelyi Bernadett, a Mobilis intézményi
kapcsolatok vezetője a Kutatók Éjszakája győri
programjairól beszélt, amely szeptember 30-
án lesz 18 és 24 óra között, az egyetemmel kö-
zös szervezésben. Többek között olyan új te-
matikus kísérleti bemutatókat terveznek, ame-
lyek szorosan kapcsolódnak a „Sport és ter-
mészettudomány” tematikus évhez. 

Dr. Földesi Péter, a Széchenyi István Egye-
tem rektora a Kutatók Éjszakája kapcsán kifej-
tette, az esemény legfontosabb feladata, hogy
a fiatalok számára pályaválasztási tanácsokat
kínáljon, segítve ezzel az életpályamodell kiala-
kítását. A tudományt népszerűsítő események
nemcsak az egyetem és a Mobilis számára fon-
tosak, hanem a régió ügye is, hiszen szükség
van a térség gazdasági szereplőinek a szakkép-
zett munkaerőre – tette hozzá.

Ôsz az állatkertben
ahogy a karjait próbálgatva,
kezdi az első „fáramászás-
óráit" anyja féltő öleléséből.
Vagy ahogy a kisapellák egyre
bátrabban másznak le anyjuk
hátáról, hogy önállóan falatoz-
zanak.

A karámsoron is izgalmas az
élet, kis csacsilányunk egyre
szebb és szebb lesz, és a két kis-
tevénk őrült vágtázós játékát is
érdemes megfigyelni. Pettyes
szarvascsapatunk is kibővült a
héten, ha a színezetét is nézzük,
akkor ez az egyik legszebb faj a
szarvasok között. Az indiai anti-
lopok is egyre jobban szeretik új
környezetüket. Hazájukban tisz-
telik őket, mivel a hindu mitoló-
gia szerint Chandrama holdisten
indiai antilop hátán közlekedik,
és szerencsét hoz oda, ahol él.
Az Afrika kifutónk kibővített ré-
szét is teljesen birtokba vették az
ott élő állataink, még az óvatos
szitatungák is előremerészked-
nek a többiek közé.

Minden kedves látogatónk-
nak nagy élményt nyújthat az
őszi állatkert látogatása! Várjuk
Önöket!

Dr. Dőry Tibor
és Dr. Földesi Péter
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Nagy Eszter, az RTL Klub Konyhafô-
nök 2 címû adásának harmadik he-
lyezettje ezen a héten egy könnyed
menüsort állított össze olvasóinknak,
melyet a rá jellemzô extra megoldá-
sokkal tett izgalmassá. 

Könnyed nyári
és posírozott (

A tarhonyát kevés olajon vagy zsíron
barnára pirítom, majd hideg vízzel vagy
alaplével felengedem (ha vízzel enge-
dem, akkor sózom is) és fedô alatt pu-
hára fôzöm. A lilahagymát és az újhagy-
ma felét lepirítom, hozzáadom a külön-
bözô formájúra vágott paprikákat és
szintén fedô alatt félkeményre párolom.
Mikor már félig megpuhultak, de még
ressek, sózom, borsozom, hozzáadom
a füstölt paprikát, a kierezett, felaprított
csípôs paprikát, a maradék újhagymát

Almás-mentás 
avokádótatár 
füstölt lazaccal
Egy edénybe jeges vizet készítek cit-
romlével. Az almát meghámozom,
kimagozom, a mentát megszabadí-
tom az erôsebb részeitôl és mind-
kettôt feldolgozásig a citromos víz-
be áztatom, hogy ne barnuljanak
meg. Elôször az avokádót, majd az
almát kis kockákra (kb. 3x3 mm) vá-
gom, majd rácsavarom a lime levét
és összeforgatom, hogy továbbra
se barnujanak meg. A mentát finom-
ra vágom és az olajjal, sóval, bors-
sal alaposan összekeverem. Az így
készített „tatárt” füstölt lazacszele-
tekbe tekerem és pirítóssal, salátá-
val vagy akár önmagában tálalom.

1 db zöldalma, 2 db avokádó, fél ma-
rék menta, 1 lime leve, 2 ek. avoká-
dóolaj vagy olívaolaj, só, bors, 20
dkg füstölt, szeletelt lazac

Extra megoldások

Mézben karame
és vajaskalács-
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

A Creative Chef fogásaihoz
a Borháló ezt ajánlja:

Gyôr, Pálffy u. 3. Nyitvatartás: hétfô—szombat 10—20 óra
www.borhalo.com/gyor Facebook: borhalogyor 

12 db friss füge, 1 dl méz,
5 dl habtejszín, 6 db tojás-
sárgája, 1 rúd vanília, 4 ek.
cukor, 10 dkg vaj, 1 kisebb
fonott kalács

40 dkg tarhonya, 2-3 db lilahagyma,
1 csomag újhagyma, 4 db kápia pap-
rika, 4 db tv paprika, 1 db zöld csípôs
paprika, néhány szem édes koktélpa-
radicsom, só, bors, fél ek. füstölt pi-
rospaprika, 4 db friss(!) tojás, ecet

lecsó tarhonyával 
buggyantott) tojással

A mézet egy serpenyôben felhevítem
és a félbevágott fügéket néhány percig
karamellizálom benne. A vanília kika-
part magjait a tejszínbe teszem a cukor-
ral együtt és felforralom, majd óvato-
san, folyamatos kevergetés mellett a

és a félbevágott paradicsomokat, majd
még egyszer az egészet összerottyan-
tom. A menü legkritikusabb pontja a to-
jás, pedig mindössze egy titok van
csak: a tojásnak a lehetô legfrissebb-
nek kell lennie. Minél öregebb a tojás,
annál több víz csapódik ki a fehérjébôl,
ez tudja szétroncsolni, az amúgy töké-
letes hôfokú, sózású és megfelelôen
ecetezett (kb. 1 ek.) vízben is. A tökéle-
tes tojáshoz a következô mûveletet vé-
gezzük el: A tojást felhasználás elôtt üs-

sük bele egy konyhai szûrôbe, így a fe-
lesleges víz kicsepeg, és a tiszta fehérje
a sárgájával megmarad. A tojást ezután
óvatosan egy kis pohárból vagy merô-
kanálból enyhén ecetezett és sózott
gyöngyözô vízbe engedjük, miközben
a víz tetején kevergetéssel egy örvényt
képezünk. Közben a kanál segítségével
terelgessük az úszó tojásfehérjét. Így
kb. 2,5—3 perc elteltével könnyedén el-
készülnek a tökéletes tojások, melyeket
egyenként fôzzünk meg.

már felvert tojássárgájákhoz csorga-
tom. A kalácsból leheletvékony szelete-
ket vágok, és mindkét felüket serpenyô-
ben, bô vajban átpirítom. A fügéket egy
mélytányérba helyezem, felöntöm a so-
dóval és a ropogós kaláccsal kínálom.

llizált lila füge vaníliasodóval
-chipsszel

Kiszerelés: Magnum palack, 1,5 l

1.590 Ft 1.060 Ft/l

RADICS BARNA 

POMPÁS 
FELSÔ-MAGYARORSZÁGI
ÉDES HÁRSLEVELÛ

A hárslevelû fajtára jellemzô virágos-
mézes illatokkal csábítja ivásra
hölgy- illetve édesszájú férfiismerô-
seinket. Az 57 g/liter természetes
maradék cukrot tartalmazó nedû
mindig további randevúra csábít.
Ahol van hölgy, ott helye van ennek
a bornak. Kevésbé robosztus és tö-
mény, mint sok más tokaji bor, a gyü-
mölcsösebb ízek kedvelôinek ajánl-
juk, hihetetlenül izgalmas élmény. Ér-
zéki játék a savakkal, hosszú, má-
moros kortyokra számítsunk. Mi jég-
hidegen szeretjük.

A Borháló kizárólagos forgalmazású
bora, csak MAGNUM palackban.
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OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

Az OPENHOUSE
ingatlanpiaci kínálatából
Gyõr-Révfalu,Víziváros és Bácsa vá-
rosrészeken keresek ELADÓ lakást
és családi házat. +36-70/399- 8262
Eladó 37 nm-es, felújított lakás Mar-
calváros csendes részén. Irányár:
12,25 M Ft. +36-70/399-8262
Gyõr-Nádorváros központi részén,
560 nm-es telken, kétgenerációs,
140 nm-es alapterületû családi ház
eladó. Irányár: 42 M Ft. +36-
70/632-4354
Gyõr-Nádorváros Belvároshoz köze-
li részen, 3 szobás, 112 nm-es, er-
kélyes, téglaépítésû társasházban
egy polgári jellegû lakás eladó. Ár:
32 M Ft. +36-70/632-4354
Gyõr-Nádorvárosban, 3 emeletes
házban, egy 56 nm-es, 2 szobás la-
kás saját tárolóval eladó. Ár: 13 M
Ft. +36-70/632-4354 
Gyõr-Nádorváros területén 4 szo-
bás, erkélyes panellakás eladó! Ár:
15,9 M Ft. +36-70/489-2012
Gyõr-Nádorvárosban felújított, két-
szoba-hallos, erkélyes lakás
sürgõsen eladó! Ár: 13,5 M Ft. +36-
70/489-2012
Gyõr-Nádorvárosban kétszobás,
egyedi fûtésû, földszinti téglalakás
eladó. Irányár: 15,8 M Ft. +36-
70/459-3010
Gyárvárosban eladó egy elsõ szin-
ten található, egyedi gázkazán
fûtéssel rendelkezõ, felújított, 56
nm alapterületû téglalakás. Ár: 13,5
M Ft. +36-70/459-3010
Gyõr-Szabadhegyen, a Jereváni
úton, 2 szobás, 49 nm-es, felújított,
4. emeleti panellakás eladó. Befek-
tetésnek is kiváló! Ár: 13,45 M Ft.
+36-70/372-0109 
Gyõrszentivánon, az Auditól 5 perc-
re eladó egy 110 nm-es, 3 szoba —
nappalis családi ház. Ár: 22,9 M Ft.
+36-70/372-0109 
Pannonhalmán eladó egy 864 nm-
es, 20 méter utcafronttal rendelkezõ
építési telek. Ár: 4,5 M Ft. +36-
70/372-0109
Gyõrben, a Kassák utcában 2 szo-
bás, erkélyes, felújított, 3. emeleti
lakás sürgõsen eladó. Irányár: 13,7
M Ft. +36-70/338-6708
Révfaluban, õszi költözéssel, 3 la-
kásos társasházban 2 lakás még el-
adó. Méretük 100 és 115 nm.
Fûtéskész ár: 320 E Ft/nm. +36-
70/977-7836
Gyõrújbaráton 94 nm-es, nappali +
3 szobás ikerház egyik fele még el-
adó. Kulcsrakész ár: 24,75 M Ft.
+36-70/977-7836
Eladó Szigetben egy 2006-ban tel-
jesen felújított, 54 nm-es, 1. emeleti,
2 szobás, téglaépítésû lakás. Ár:
15,5 M Ft. +36-70/380-3752

Belváros kedvelt, csendes részén
43 nm-es, földszinti, felújítandó,
téglaépítésû lakás eladó. Ár: 12,95
M Ft. +36-70/380-3752
Gyõr-Sziget csendes részén 2 szo-
bás, 55 nm-es, 2. emeleti társashá-
zi lakás gépkocsibeállóval eladó.
Ár: 17,2 M Ft. +36-70/380-3752
Eladó Abdán egy 230 nm-es,
újszerû, 4 szobás családi ház. Ár:
26,9 M Ft. +36-70/380-3752
Gyõr-Belváros szívében 116 nm-es,
földszinti lakás, irodának is eladó.
Ár: 33,9 M Ft. +36-70/489-2014
Gyõr-Marcalvárosban, egyedi, 110
nm-es lakosztály, két erkéllyel el-
adó. Ár: 33,9 M Ft. +36-70/489-
2014
Gyõr-Szigetben építési telek be fek -
tetõknek, áron alul eladó! Ár: 5,9 M
Ft. +36-70/489-2014
Gyõr-Nádorváros határán, 130+50
nm-es családi ház befektetõknek el-
adó. Ár: 24,9 M Ft. +36-70/489-
2014
Pázmándfalu-hegyben másfél szo-
bás, szép családi ház eladó! Irány -
ár. 8,5 M Ft. +36-70/333-3839
Gyõr-Marcalvárosban eladó egy 63
nm-es, 2 + fél szobás, erkélyes la-
kás. Ár: 13,49 M Ft. +36-70/703-
0865
Téten eladó egy nappali + 3 szo-
bás, összközmûves családi ház.
Irány ár: 9,5 M Ft. +36-70/456-0470 
Gyõr-Adyvárosban 2 szoba — hallos,
mûanyag ablakos, 2. emeleti panel-
lakás eladó. Irányár: 13,5 M Ft.
+36-70/977-7831
Gyõr-Adyvárosban 3 szobás, gépe-
sített, teljesen felújított panellakás
eladó. Irányár: 13,8 M Ft. +36-
70/977-7831
Eladó Gyõr-Nádorvárosban egy üz-
lethelyiség, amely 150 nm-es üz let -
részbõl, két garázsból, hat par ko ló -
helybõl, és egy lakásból áll, amely
irodaként funkcionál. Mindez hatal-
mas üvegportállal eladó 60 M forin-
tért. +36-70/977-7840
Új építésû lakások eladók Gyõr-
Révfalu, Sziget és Szabadhegy vá-
rosrészekben. +36-70/977-7840
Gyõrben, a Kodály Zoltán utcában
62 nm-es, 3 szoba, loggiás panella-
kás jó áron eladó! Tehermentes!
Irány ár: 13,2 M Ft. +36-70/977-7837 
Gyõr-Pinnyéden új építésû társas-
házi lakások, nagy udvarral eladók!
Irányár: 15 M Ft-tól — 38 M Ft-ig.
+36-70/977-7837
Nyúlon 1343 nm-es építési telek
(víz, csatorna, villany telken belül, a
gáz a telek elõtt található) jó áron el-
adó. Irányár: 5,8 M Ft. +36-70/977-
7837

NÉGY ORVOSGENERÁCIÓ TAPASZTALATAI ALAPJÁN

RÁGÓTABLETTA

Keresse a gyógyszertárakban vagy a www.drdezsi.hu webáruházban
INGYENES házhozszállítással!

A rágótabletta nem gyógyszer! Nem helyettesíti a mindennapos kiegyensúlyozott táplálkozást! 
Panaszos egyén esetén nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot és nem váltható ki vele a szakemberek

által elôírt gyógyszeres kezelés!

Mg
magnézium

q10

Ez nem csak egy magnéziumtabletta! 
30 év felett szinte mindenkinek ajánlható!
Cukorbetegek is biztonsággal szedhetik!

Laktóz-
MENTES

termék!

EB6
vitamin vitamin

4 hatóanyag 1 tablettában

Jó szívvel ajánljuk!

®
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Hagyomány Győrben, hogy a népszerű
közösségi tereken és a városrészek köz-
pontjaiban fényfüzérrel díszített fenyő-
fák emelik az ünnep fényét. Ahol lehet-
séges, ott helyben lévő fát díszítenek a
szakemberek, másutt állított fa hozza
közelebb a karácsony hangulatát. Az
utóbbi években a lakosság felajánlásai-
ból kerültek ki azok a fenyők, amelyeket
helyben lévő fa hiányában, a közterület-
re állítottak, majd díszítettek. 

A karácsony bensőséges ünnepé-
hez kötődő nemes felajánlás lehetősé-
gét kínálja ismét a Győr-Szol Zrt. A
közszolgáltató olyan, a magánházak
udvarán lévő, könnyen kivágható és
rakodható, szép, formás, legalább öt
méter magas fenyőfák tulajdonosai-
nak a jelentkezését várja, akik a fel-
ajánlás részeként saját fenyőfájukat el
tudják képzelni valamelyik városrész-
ben mindenki karácsonyfájaként. 

Pontos címmel és elérhetőséggel
történő jelentkezéseket a társaság mun-
kanapokon 7 és 16 óra között, a 96/50-
50-50-es telefonszámon hívható telefo-
nos ügyfélszolgálaton és a koztiszta-
sag@gyorszol.hu e-mail címen fogadja.

Ajánljon fenyôt
karácsonyra!

Jó példákat mutattak egymásnak
Szolnokon tartotta soron következő ülé-
sét a Megyei Jogú Városok Szövetségé-
nek Ifjúsági, Oktatási és Sport Albizott-
sága, melynek elnöke Radnóti Ákos,
győri alpolgármester. A résztvevőket a
házigazda Szolnok megyei jogú város
polgármestere, a Szövetség ügyvezető
alelnöke, Szalay Ferenc köszöntötte. Nyi-
tó előadásában Szalay Ferenc Szolnok
fejlődését mutatta be, kezdve az alföldi
megyeszékhely gazdasági struktúrájá-
nak rendszerváltást követő jelentős át-
alakulásától, egészen a közeljövő jelen-
tős fejlesztéséig. A prezentációban ter-
mészetesen kitért a város oktatási rend-
szerének bemutatására is: az iskolák
fenntartója az állam, de ettől a város to-
vábbra is magáénak érzi az oktatás terü-
letét, s lehetőségei szerint minden esz-
közzel segíti az intézmények működését.

A jövő jelene:  Elképzelések egy új
szemléletű oktatásról címmel tartotta
meg előadását, prof. dr. Csépe Valéria, a
Magyar Tudományos Akadémia Közok-
tatási Elnöki Bizottságának elnöke. A
meeting alatt ismertette a gyermekre
méretezett versenyképes oktatás alap-
jait az óvodától az egyetemig, majd Ábel-
né Egyed Eleonóra, Szolnok Megyei Jo-

gú Város Önkormányzata Oktatási, Kul-
turális és Sport Osztályának vezetője a
város ifjúsági koncepciójában 2014–
2020 közötti időszakra megfogalmazott
célok, feladatok megvalósítását mutatta
be a jó gyakorlatokon keresztül „Mit tesz
Szolnok a fiatalokért?” címmel. Az ülést
Rózsa Józsefnek, a Szolnoki Sportcent-
rum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató-
jának prezentációja zárta, aki a szolnoki
sporttámogatási rendszereket mutatta
be a diáksporttól az élsportig.

Radnóti Ákos elmondta, hogy az albi-
zottság tavaly kezdte meg a működését
a Győrben megtartott alakuló ülésen, és
azóta is rendszeres a konzultáció a váro-
sok között a bizottsági témakörökben.
Hasznosnak ítélte a szolnoki ülést, hiszen
a városvezetők jó példákat láthattak Szol-
nok sport- és ifjúsági tevékenységéről,
az akadémiai elődásban pedig minden
önkormányzat számára hasznos ismere-
teket szerezhettek, melyek bevezetése
minél előbb célszerű lenne.
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ÉDES  OTTHON GYÔR INGATLAN

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária út 27/A.
•    06-30/376-3718    •    06-30/640-8794    •    0620/919-4518    •

Győr-Gyár-
v á r o s b a n ,
az Árkád kö-
zelében 49
nm-es, ma-
gasföldszin-
ti téglalakás
eladó. Az
összkomfortos, egyedi konvektoros fűtésű
ingatlanban két nagy szoba, külön konyha
kamrával, valamint szépen felújított fürdő,
és egy WC kapott helyet. Folyamatosan kar-
ban tartott, nagyon jó állapotú lakásról van
szó, mely azonnal költözhető. A szobák
nyugati fekvésűek, az előszobán is külön
ablak van, így egész nap szép világos. Az in-
gatlan értékét növeli a fentieken kívül egy
zárható, 5 nm-es tároló, mely kizárólag eh-
hez a lakáshoz tartozik.

Ár: 13,49 M Ft.
Hencz Andrea: +36-20/553-8749 

G y ő r - S z a -
badhegyen
t á r s a s h á z i
lakások el-
adók! Ez a
62 nm-es la-
kás az első
emeleten ta-
lálható. Elosztása kiváló, az amerikai kony-
hás nappali mellett két tágas hálószoba ke-
rült kialakításra. A társasházra magas minő-
ségű, exkluzív kivitelezés jellemző. A mai
modern trendeknek megfelelő kivitelezésű
házban élheti mindennapjait. A minimál stí-
lusú hangulatot az üvegkorlát teszi még
egyedibbé. Fűtését központi gázkazán bizto-
sítja, lakásonként egyedi mérőórákkal. A tár-
sasházban garázs (3 M Ft) valamint zárt ud-
vari gépkocsibeálló (650 E Ft) vásárlására is
van lehetőség. Az ár emelt szintű fűtéskész
állapotra vonatkozik, de van lehetőség
kulcsrakész befejezésre is.

Ár: 20,8 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Kisbá-
csán, a Pa-
csirta lakó-
kertben 14 la-
kásos társas-
házban laká -
sok 39–60
nm-ig eladók.
Megvételre kínálom ezt az első emeleti, 59,89
nm-es lakást, mely 3,48 nm-es erkéllyel teszi
még kényelmesebbé a mindennapokat. Az in-
gatlan gyönyörűen kivitelezett, modern, mini-
mál stílusú társasházban található, mely tágas
nappalival, és két félszobával rendelkezik.
Gépkocsibeállók 500 E Ft-ért vásárolhatók. A
társasház 30 cm-es Porotherm téglából, 10 cm-
es szigeteléssel készül. 

Ár: 17,9 M Ft.
Hencz Andrea: +36-20/553-8749 

A d y v á r o s
központi ré-
szén eladó
egy 53 nm-
es, kétszo-
bás, 2. eme-
leti, teljesen felújított, nyugati fekvésű pa-
nellakás, liftes társasházban. A szobák par-
kettásak, az előszoba, konyha, fürdő és WC
járólap burkolatú. A nyílászárók műanyag-
ból készültek, minden ablak redőnnyel és
rolós szúnyoghálóval felszerelt. 2010-ben
újra csempézték és járólapozták a lakást, a
fürdőszoba új mosdót, kádat, csapokat és tö-
rölközőszárítós radiátort kapott, új WC-t
építettek be és a konyhában is cserélték a
mosogatót. A víz- és villanyvezetékek cse-
réje is megtörtént, a közelmúltban pedig új
konyhabútor készült.

Ár: 13,7 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020 

Győr-Ménfő-
csanakon kí-
nálom eladás-
ra ezt az 59
nm-es, 2 szo-
ba + nappalis,
1. emeleti la-
kást! A társasházra magas szintű kivitelezés jel-
lemző! A nyílászárók háromrétegűek, a fűtést
egy szuper Bosch kondenzációs kazán fogja
biztosítani, mely kétkörös (padló+radiátor)! A
lakás emelt szintű fűtéskész állapotban kerül
átadásra, 2016. október végén! Ha szeretne ga-
rázst is a lakáshoz, erre is van még lehetősége
(2,5 M Ft)! A telekhányadra az ÁFA VISSZA-
IGÉNYELHETŐ! (Melynek összege ebben az
esetben 850 E Ft, így Önnek már csak 17,05 M
Ft-ba kerül a lakás!)

Ár: 17,9 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Nádor-
városban el-
adó ez a 42
nm-es, 1. eme-
leti, 1 szobás
lakás! Az in-
gatlan elosztá-
sa: 1 tágas szoba, konyha (spájz), fürdő + WC. A
fűtés gázkonvektorral működik, a rezsiköltség
rendkívül alacsony! A szoba parkettás, a többi he-
lyiség járólapos! A lakáshoz tartozik egy saját tá-
roló is, valamint emeletenként közös erkélyre le-
het kimenni!

Ár: 12,1 M Ft.
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Szitás-
dombon, csa-
ládias kör-
nyezetben,
új építésű
társasházi la-
kások el-
adók. Ez a 72 nm-es lakás az első emeleten ta-
lálható. Elosztása: amerikai konyhás nappali
+ 3 hálószoba. A lakás különlegessége a nap-
paliból és a hálószobából is megközelíthető er-
kély. A lakás nyugati tájolásának köszönhető-
en rendkívül világos! A 15 lakásos társasház-
ban 34 és 97 nm-es lakások közül választhat.
A ház 30-as téglából épül, 10 cm szigeteléssel.
A zárt udvarban gépkocsibeálló (550 E Ft), és
tároló (90 E Ft/nm) vásárlására is van lehető-
ség. Az építkezés kezdete: 2016. szeptember,
várható átadás: 2017. nyara.

Ár: 20,7 M Ft.
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Nagyszentjánoson 1154 nm-es telek eladó,
közművek a telek előtt találhatók!

Ár: 2,7 M Ft.
Hencz Andrea: +36-20/553-8749 

G y ő r - S z a -
badhegy új
építésű ré-
szén épül ez
a 33 lakásos
liftes társas-
ház. 39 és 107 nm alapterületű lakások közül
választhat, a földszinten kertkapcsolattal! Ez a
39 nm-es garzonlakás a második emeleten ta-
lálható, elosztása: amerikai konyhás nappali +
1 hálószoba. A nappaliból a 7,59 nm-es erkély-
re léphetünk. Fogyassza reggeli kávéját csen-
des, nyugodt környezetben!

Ár: 14,7 M Ft.
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Nádorváros
központi ré-
szén, 24 la-
kásos, liftes
társasházban
43–70 nm-es
lakások még leköthetők. Ehhez a 4. emeleti,
61,9 nm-es lakáshoz 4,9 nm erkély tartozik, el-
osztása: amerikai konyhás nappali + 2 szoba,
fürdőszoba, külön WC. A ház 30 cm-es Poro -
therm téglából épül, 10 cm-es hőszigeteléssel,
3 rétegű üvegezésű műanyag nyílászárókkal,
melyek beépített alu-redőnnyel szereltek. 

Ár: 23,1 M Ft.
Hencz Andrea: +36-20/553-8749 

Győr-Sziget-
ben, Belváros-
hoz közeli,
frekventált he-
lyen, új építé-
sű társasház-
ban 44,46 nm-es, első emeleti lakás eladó. A lakás
elosztása: nappali – étkező – konyha, 1 szoba, WC
és fürdőszoba. A ház körbekerített, kamerázott,
elektromos beléptető rendszer gondoskodik a biz-
tonságról. Átadáskor parkosított udvart kapunk,
a lakásokban pedig a klíma és a redőny előkészí-
tése megtörténik. 

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

Győrszentivánon kiadásra kínálom ezt a 100
nm-es, 3 szoba + nappalis, egyedi fűtéssel ren-
delkező családi házat! Az ingatlan 2000-ben
épült, melyet azóta részben felújítottak. A ház
bútorozott, amerikai konyhás, valamint tarto-
zik hozzá egy terasz, és hatalmas zöldterület!
Gépkocsibeállás az udvaron megoldható!
Ajánlom családok, munkások, cégek számára! 

Bérleti díj: 100 E Ft/hó + rezsi
+ 2 havi kaució!

Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Belvárosban, csendes, parkosított kör-
nyezetben kiadó ez az 58 nm-es, 2 szobás, 3.
emeleti lakás! Az ingatlan teljes körű felújítá-
son esett át, a konyhában sütő, hűtő megtalál-
ható! A szobák részben bútorozottak, de ezen
igény szerint lehet változtatni! Ajánlom fiatal
pároknak, egyetemistáknak egyaránt!

Bérleti díj: 90 E Ft/hó + rezsi
+ 2 havi kaució!

Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr-Szabadhegyen kiadó ez a 49 nm-es, 2
szobás, 2. emeleti lakás! Az ingatlan frissen
felújított, részben bútorozott, melyen igény
szerint lehet változtatni!

Bérlet díj: 90 E Ft/hó + rezsi
+ 2 havi kaució!

Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Győr-Nádorváros, Belvároshoz közeli ré-
szén kiadó ez az 1. emeleti,  69 nm-es, 2
szoba + nappalis, új építésű téglalakás!
A konyha a legmodernebb gépekkel van
felszerelve, a szobák jelenleg egyszerű-
en bútorozottak, de ezen igény szerint
lehet változtatni! A parkolás az utcán
megoldott!

Bérleti díj: 120 E Ft/hó + rezsi
+ 2 havi kaució!

Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

Révfaluban, csendes, családi házas utcá-
ban kiadó ez a 2. emeleti, 50 nm-es, ame-
rikai konyha, nappalis + 2 fél szobás, klí-
más, tetőtéri lakás, hőszigetelt téglaépü-
letben. Egyedi fűtésszabályozású kombi
gázkazánnal rendelkezik, így rendkívül
alacsony fűtésköltségű. Teljesen bútoro-
zott és gépesített: hűtőszekrény, mikró,
sütő, elektromos főzőlap, mosógép. A la-
káshoz tartozik egy udvari gépkocsibeál-
ló is. A tágas fürdőszobában sarokkád-
ban lazíthat! Bolt és buszmegálló a kö-
zelben, a Belváros is gyorsan, gyalogo-
san is elérhető. Egyedülállóknak, párok-
nak, egyetemistáknak ez lehet az Édes
Otthon! 

2 havi kaucióval és 120 E Ft/hó
+ rezsivel lefoglalható.

Tomena Ildikó: +36-20/669-3903 

ALBÉRLET BÖRZE



ság hajtja be. Érdemes tehát a
szabályoknak megfelelően eljár-
nunk, ha pedig nincs módunk-
ban tüzelni, akkor a múlt héten
bemutatott alternatívák közül vá-
laszthatunk.

A témában megkérdeztük a
Győr-Moson-Sopron Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóságot
is. A megyei tűzmegelőzési bizott-
ság közlése szerint a szabadtéri
tűzesetek hazánkban nagy káro-
kat okoznak, az évente mintegy
20 ezer tűzeset 100 millió forintos
költséget jelent, melyek az anyagi

károk mellett
persze az em-
berek és álla -
tok életét, vala-
mint természe-
ti kincseinket
is veszélyezte-
tik. A tűz eloltá-
sa akár egy
hét, a károk
helyreállítása

akár száz év is lehet. A belterületi
égetésről már esett szó, de a ka-
tasztrófavédelem rávilágít a sza-
badtéri külterületi (tarló, lábon ál-
ló növényzet, avar és egyéb növé-
nyi hulladék) égetésére is, ame-
lyet előzetesen engedélyeztetni
kell a terület szerint illetékes ka-
tasztrófavédelmi kirendeltséggel.
Az engedélyezés illetékköteles, és
az égetés megkezdése előtt leg-
alább 10 nappal korábban kell
kezdeményezni.

A tűzmegelőzési bizottság
arra is felhívja a figyelmet, hogy
a tűzesetek kellő odafigyeléssel
megelőzhetők. Soha ne dob-
junk el például égő cigaretta-
csikket, erdőben csak a kijelölt
tűzrakó helyen gyújtsunk tüzet,
tartsuk be a tűzgyújtási tilalom
szabályait. Ilyenkor ugyanis tilos
tüzet gyújtani az erdőterülete-
ken, valamint a fásításokban és
az ezek 200 méteres körzetén
belül lévő külterületi ingatlano-
kon, a felsorolt területeken talál-
ható tűzrakó helyeken, a vasút
és közút menti fásításoknál.
Fontos, hogy a tüzelés befejezé-
sét követően gondosan oltsuk
el a tüzet, a tüzelés helyét pedig
takarjuk le legalább öt centimé-
ter vastagságú földdel a vissza-
gyulladás megakadályozásának
érdekében. Végezetül fontos,
hogy két egyszerű telefonszámot
megjegyezzünk, tűz észlelésekor
haladéktalanul hívjuk a 105-ös
vagy a 112-es segélyhívót.

TILALOM HIRDETÉS
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szerző: papp zsolt
fotó: o. jakócs péter

A témát már a múlt heti szá-
munkban boncolgattuk, ak-
kor a kerti égetés önkor-
mányzati szabályozását
jártuk körül, illetve próbál-
tunk néhány hasznos alter-
natívát vázolni a kerti hulla-
dék kezelésére az égetés
helyett. Ezúttal a kormány-
hivatal és a katasztrófavé-
delem tanácsait gyűjtöttük
csokorba.

Az általános levegőtisztaság-vé-
delmi hatósági feladatokat a
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Környezetvédel-
mi és Természetvédelmi Főosz-
tálya látja el, ám a lakosságot
leg inkább érintő ügyekben a
megyei kormányhivatal járási hi-
vatala jár el. Ide tartozik a ház-
tartási és közintézményi tüzelő-
berendezések, valamint a nem
gazdasági tevékenység kereté-
ben történő légszennyezési és
bűzterhelési ügyek. A vonatkozó
jogszabályok alapján tilos bár-

milyen hulladék égetése, illetve
a környezet bűzzel való terhelé-
se, kivéve a háztartásban kelet-
kező papírhulladék és kezelet-
len fahulladék háztartási tüzelő-
berendezésben való égetése.
Főszabályként tilos a kerti hulla-
dék égetése is, azonban az ön-
kormányzatok helyi rendeletük-
ben szabályozhatják az erre vo-
natkozó szabályokat (ezeket a
múlt héten mutattuk be Önök-
nek – a szerk.).

Akadályozzuk meg a tüzeket! 
Ha szabálytalanságot tapasz-

talunk a hulladék égetéssel, bűz-
terheléssel kapcsolatos be je len -
té seket a Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal Győri Já-
rási Hivatal illetékességi területé-
hez tartozó települések esetében
postai úton a 9023 Győr, Buda u.
5. sz. alatti címre, elektronikusan
a hivatal.gyor@gyor.gov.hu e-
mail címre kell küldeni, illetve hi-
vatali munkaidőben a 96/795-
054 telefonszámon lehet meg-
tenni. A bejelentést követően a
járási hivatal helyszíni ellenőrzést

végez, és erről jegyzőkönyv is ké-
szül. Az ügyfél a helyszíni ellenőr-
zés során köteles a járási hivatal
ügyintézőjét beengedni és a hely-
színt megmutatni. Amennyiben

bizonyítást nyer, hogy a levegő-
tisztaság-védelmi szabályokat
megsértették, a járási hivatal bír-
ságot szab ki. A bírság összegét
a jogszabály 100 ezer forintban
határozza meg, és ez az összeg
legfeljebb 75 százalékkal mérsé-
kelhető, a mulasztás körülmé-
nyeit, a kötelezettségszegés sú-
lyosságát, annak időtartamát és
ismétlődését figyelembe véve.
Ha a kötelezett a bírságot nem fi-
zeti meg, azt a nemzeti adóható-

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

ÉNyKK Zrt. Utazási Iroda • 9022 Gyôr, Árpád út 51/b.
Tel.: 317-133, 317-313 • www.volantourist.hu

Ôszi kirándulásaink:
Kecskemét—Ópusztaszer okt. 8. 9.200 Ft/fô
Velemi gesztenyenapok—Léka—Doborján okt. 9. 4.900 Ft/fô
Göttweigi apátság—Maissau—Sankt Pölten okt. 22. 7.700 Ft/fô

Adventi ajánlataink:
Gyertyagyújtás Mariazellben és Krampuszfutás nov. 26. 7.000 Ft/fô
Lindt csoki—Fraknó—Sopron nov. 26. 5.400 Ft/fô
Schlosshof—Pozsony nov. 27., dec. 11. 5.100 Ft/fô
Esti fények Bécsben és a schönbrunni kastély

nov. 27., dec. 10., 18. 5.500 Ft/fô
Adventi hangulat az Osztrák Dunakanyarban dec. 3. 7.800 Ft/fô
Shopping City Süd—Csokimúzeum—Bécs dec. 3. 5.500 Ft/fô
Advent Bécsben, látogatás a Hofburgban dec. 4., 17. 5.500 Ft/Fô
Advent Budapesten, Parlamentlátogatással dec. 4. 7.300 Ft/fô
Vásárlás a Hauswirth csokoládégyárban—Bécs dec. 9. 5.500 Ft/fô
Advent Salzkammergutban dec. 10. 11.000 Ft/fô
Bécs: idôutazás és a karácsonyi vásár dec. 11. 5.500 Ft/fô
Graz adventi díszben és a Zotter csokigyár dec. 17. 8.300 Ft/fô
Végig az Alpokon—Mariazell dec. 18. 7.000 Ft/fô

A részvételi díj a biztosítást és a belépôket nem tartalmazza!

A teljes és részletes programajánlatunkat keresse irodánkban, ahol várjuk még
kulturális körutazások széles választékával, belföldi ajánlatokkal és
partnerirodáink kedvezményes ajánlataival.

A vonatkozó
jogszabályok alapján
tilos bármilyen hulladék
égetése
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KUKARAKODÓ
Feltétel: 8 általános. Elônyt jelent: darukezelôi végzettség,
konténeremelôi végzettség.

GÉPJÁRMÛVEZETÔ
Feltétel: C kategóriás jogosítvány, GKI (gépjármûvezetôi
képesítési igazolvány), Digitális tachográfkártya.

Jelentkezési határidô: 2016. október 7.

Fényképes szakmai önéletrajzát a következô címre várjuk: GYHG Gyôri
Hulladék gazdálkodási Nonprofit Kft. 9024 Gyôr, Orgona utca 10. vagy
munkaugy@gyhg.hu. Kérjük, a borítékra írja rá, illetve az e-mail tárgyában
tüntesse fel a munkakör megnevezését.

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

A Győr-Szol Zrt. és a GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja
ügyfeleit, hogy közös, Orgona utcai ügyfélszolgálati iro-
dájuk október 2-án, vasárnap szavazóhelyiségként mű-
ködik. Ezért az Orgona utcai ügyfélszolgálat szeptember
30-án, pénteken 8 és 12 óra között, október 3-án, hét-
főn pedig 9 és 16 óra között tart nyitva. A pénztár fél
órával előbb bezár. A szolgáltatók ezúton is köszönik
ügyfeleik megértését és türelmét.

Módosított ügyfélfogadási idó́

kép és szöveg: pannon-víz

Az elmúlt hetekben gyakran találkoz-
hattak fogyasztóink elszíneződött, üle-
dékes ivóvízzel, Győrszentiván térségé-
ben. Azóta sokat javult a vízminőség,
de az eddigi lokális beavatkozások csak
akkor lesznek tartósak, ha a főnyomó
vezetékek belső falát is átöblítjük. 

Az öblítések idején rövid ideig ismét
romlani fog a vízminőség. Időnként ismét
elszíneződhet az ivóvíz, mert a szakembe-
rek nagy sebességű vízáramlást hoznak
létre a főnyomó vezeték jól elkülönített
szakaszain. Csak az átfogó, főnyomó ve-
zetékekre is kiterjedő öblítéssel érhetünk
el tartós megoldást. A hálózat-karbantar-
tási munkák hatását időnként Likócs és
Gyárváros térségében is érezni lehet.

Az öblítéseket minden alkalommal
23 órakor kezdjük és hajnali 5 órakor
fejezzük be. Természetesen a munká-

Szelektív
hulladékgyûjtés
Adyvárosban
A GYHG Nonprofit Kft. Radnóti Ákos al-
polgármester, önkormányzati képviselő
és Gancz Tamás önkormányzati képvise-
lő kérésére a háztartásokban felhalmo-
zódott lom jellegű hulladékok elhelyezé-
sére gyűjtőpontot üzemeltet egyszeri al-
kalommal, október 1-jén, szombaton 8
és 16 óra között a Graboplast-sátor mö-
götti parkolóban, a Szigethy Attila út és
Ifjúság körút kereszteződésénél.

A hulladékok átvételére kizárólag a
gyűjtőhelyen van lehetőség. Elhelyezhe-
tő itt: elektronikai, fém, műanyag, nyese-
dék, építési törmelék, csomagolóanya-
gok, bútorok, berendezési tárgyak stb.
Veszélyes hulladékot nem lehet leadni,
ezeket az állandó helyszíneken működő
hulladékudvarokban fogadják be. 

A hulladék lerakására a győri lako-
sok, a Győrben szemétszállítási díjat fi-
zetők jogosultak. Jogosultságukat iga-
zolhatják a hulladékszállítási díj befize-
téséről szóló számlával, akiknek pedig
ilyen nincs – mert a társasház közösen
fizet –, a korábban kiadott Győr Kártyá-
val vagy lakcímkártyával, illetve szemé-
lyi igazolvánnyal érkezzenek.

A gyűjtés a rendőrség és a közterü-
let-felügyelet biztosítása mellett zajlik.

Vízhálózat-öblítés Szentivánon
latok  idején is fogyasztható az ivóvíz,
de  ivóvizes tartálykocsit is irányítunk
az érintett körzetekbe. 

Az öblítések menetrendje: • Szep-
tember 23., éjszaka: Győrszentiván
Kertváros és Lőtér körzete, Likócs •
Szeptember 24., éjszaka: Győrszent -
iván középső része • Szeptember 25.,
éjszaka: Győrszentiván Kertváros észa-
ki része, Likócs.

A főnyomó vezetékek öblítése után
végigöblítjük a település utcáit, ennek
menetrendjét weblapunkon és a saj-
tóban tesszük közzé. Várhatóan októ-
ber 7-re fejezzük be a munkálatokat.

A munkákkal kapcsolatos legfris-
sebb információk a www.pannon-viz.hu
oldalon vagy a 06-80/20-40-86-os
zöldszámon érhetők el. 

A karbantartási munkák után vízsze-
relési munkára is sor kerül: az épülő
813. sz. főútvonal csomópontjánál
szükséges vezetékcseréket végzik el a
szakemberek. A munkák idején a Duna
sor és az Erdősor utca körzetében ivó-
vizes tartálykocsiból juthatnak vízhez.
Fogyasztóinkat előzetesen értesítjük. 

Vízdíjkedvezmény a szentivániaknak:
az elszíneződött ivóvíz miatt szükséges-
sé váló belső vízhálózat-öblítések ellen-
tételezésére, minden győrszentiváni fo-
gyasztási helyen, a soron következő víz-
díjszámlában a fogyasztásból jóváírunk
3000 liter víz- és csatornadíjat. 

Üzleteink:
CBA Kismegyer Gyôr, Mohi u. 9.
Príma Gyôr, Ifjúság körút. 36.
Príma Gyôr, Új-Élet u. 19.
Príma Gyôrzámoly, Ancsali u.
Príma Gyôrújbarát, Széchenyi körút.18.
CBA Delikát Gyôr, Árpád út 51.
CBA Delikát Gyôr, Mónus Illés u. 24/b.
CBA Delikát Gyôr, Kodály Zoltán u. 29.
CBA Delikát Gyôr, Szigethy Attila út 80.

03. 25.—03. 31.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa-
comb 1 kg
Pecsenyekacsa-
nyak 1 kg

Pecsenyekacsa- 
farhát fagyasztott, 1 kg

250 Ft/kg

119 Ft/kg

149 Ft/db
kartonos ár

Steffl 4,2%
dobozos sör
0,5 l, 298 Ft/l,

169 Ft/db

Pecsenyekacsa „A” minôségû, 1 kg

Akció: 2016. szeptember 23—29.

Silan öblítô,
1 l

499 Ft/db

Alföldi UHT tej
1 l

139 Ft/db

Farmer tejföl 20%
330 g, 572,73 Ft/kg

189 Ft/db

2999 Ft/kg

Pecsenyelibamáj
1 kg

Pecsenyeliba- 
farhát fagyasztott, 1 kg

59 Ft/kg

990 Ft/kg

Pecsenyelibacomb fagyasztott

1990 Ft/kg

Happy Frucht fehér bab,
paradicsomos bab, 400 ml, 272,5 Ft/l

129 Ft/db
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ELAVULT A GÁZKAZÁNJA,
FÛTÉSI RENDSZERE?

Mester-Gáz Szerviz • 9022 Gyôr, Újkapu u. 3. • Nyitva: H-P 7.30- 16.00
Tel.: +36-20/239-9898 és +36-96/335-443 • www.mestergaz.hu 

akár 20–40%
ENERGIAMEGTAKARÍTÁS

márkaszerviz

• fûtéskorszerûsítés
• helyszíni felmérés
• teljes körû ügyintézés
• gázkészülékcsere

KONDENZÁCIÓS
gázkészülékek beépítésével

rövid határidôvel, akár egy nap alatt

ÁLLÁS 

Győrben, reklámújsá-
gok, újságok terjesztésére ke-
resünk munkatársakat hosszú távú
mellékállásként. Érd.: 06-70/978-
6573.

Kovácsokat, betanított ko-
vácsokat, üzemeltető és karbantar-
tó villanyszerelőket, géplakatoso-
kat, targoncásokat és darusokat
keresünk (felülről vezérelt daru, tí-
pusvizsga szükséges) több műsza-
kos, győri munkahelyre. 06-
70/941-0185, 06-70/941-0994.
hegeszto2016@gmail.com

Gépi forgácsolókat és CNC-for-
gácsolókat (marós, köszörűs) ke-
resünk egyedi gyártásban, gya-
korlat előny. Több műszakos mun-
karend, győri munkahely. 06-
70/941-0185, 06-70/941-0994.
hegeszto2016@gmail.com

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, szigete-
lése, bádogos-, ács-,
kőművesmunkák vég-
zése kedvezménnyel,
garanciával. Telefon:
06-30/355-6991.

Vállalom idős emberek gondo-
zását. Telefon: 06-70/394-9825.

Autószállítást, autó-
mentést vállalok 3,5 tonná-
ig, korrekt árakon, 0–24-ig. 06-
70/335-5122

Bérszámfejtést és termékdíj-
ügyintézést megfizethető áron
vállalok Győrben. Telefon: 06-
30/716-5317.

Sírkőfelújítás,
csiszolás, lefedés,
betűvésés. 
Mindez garanciával. 
N y u g d í j a s o k n a k
kedvezmény. 
06-30/906-1025

Mindennemű kárpi-
tozást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Tel.: 06-
20/239-9198.

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

LOMTALANÍTÁS lomel-
szállítással együtt, IN-
GYEN. Hívjon minket bátran! Kő-
szegi Tibor: 06-30/212-4830.

Fűkaszálást, elhagyott kertek,
telkek gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. 06-20/517-2701

MOZGÁSGYÓGYÁSZAT!
FIZIKAI FÁJDALMAK, 

SÉRÜLÉSEK, 
ZSIBBADÁSOK, 

GERINCBÁNTALMAK,
IZOMSORVADÁS 
GYÓGYKEZELÉSE

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

Lomtalanítást vállalokpad-
lástól a pincéig, ingyenes elszállítással. Hív-
jon bizalommal! 06-70/707-5812

Villanyszerelést válla-
lok Győrben és környékén. Tel.: 06-
70/384-6557.

Fűnyírás, fűkaszálás, sö-
vényvágás, fakivágás, bozótirtás.
Győr és környéke! 06-96/826-322,
06-30/403-6810.

Költöztetés, fuvaro-
zás, lomtalanítás, bútor, műsza-
ki termék szállítása kedvező áron,
2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

Lomtalanítást válla-
lunk, igény szerint, ingyen el-
szállítjuk felesleges holmiját pincé-
jéből, padlásáról, lakásából, illetve
udvaráról. Hívjon bizalommal! Non-
stop tel.: 06-70/675-0654.

Hívjon bizalommal! Teljes
körű lomtalanítást vállalok. Tárolóját,
garázsát kitakarítom. Feleslegessé vált
holmiját ingyen elszállítom. Stuka
Tibor: 06-30/217-0848.

EGYÉB

Rozsdamentes, 50 literes sö-
röshordók eladók! 25-50 literes üveg-
ballonok, védő műanyag hordóban el-
adók! Érdeklődni: 06-20/333-8084.

Vásárolok hagyatékot, porce-
lánt, festményt, bizsut, régi pénze-
ket, órákat, szobrokat. 06-70/394-
9825; 06-30/342-4023.

Mindennemű lakatos-
munka. Egyedi fémszerkezetek,
kerítések, korlátok készítése, felújítása.
Tel.: +36-30/313-2351 www.ironart.hu
e-mail: ironart@ironart.hu

Győrben felnőttek szá-
mára önvédelmi tanfo-
lyam indul.További informáci-
ók az alábbi elérhetőségeken: 06-
30/475-3767, Facebook.com/Ni-
hon Jitsu Kempo Győr. 

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 

SZÉP-KÁRTYA, Erzsé-
bet-utalvány elfogadása és
beváltása. 06-70/564-2280

Vásárolok festménye-
ket, porcelánokat, ezüsttárgyakat,
órákat, régi bútorokat, hagyatékot!
Németh Csaba, 06-20/937-
9671.

Bélyeget, képeslapot, pénzt, ki-
tüntetést (náci, Waffen-SS is), jel-
vényt, könyvet, egyéb régiséget vá-
sárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

INGATLAN

Tatai úton gondozott, 870 nm-
es zártkert eladó. Víz, villany és mel-
léképület. 2.200.000 Ft. 06-70/331-
3834

Adyvárosban, 3 szoba, hal-
los, beépített erkélyes, felújított pa-
nellakás, akár bútorozottan is eladó.
Azonnal költözhető. 06-30/256-
2742

Mosonmagyaróvár, Cseresznyés ut-
ca., 43.00 nm-es, téglalakás eladó.
Ár: 7,7 M Ft. +36-20/286-5049.
www.ingatlan.com/22609983

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Belvárosi, 2 szobás, 63 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 1-2 szo-
bás, 32–51 nm, határozott idejű bér-
leményre. Lehetőleg megvásárolha-
tó legyen. Bán Aladár utca kizárva.
(Hirdetésszám: 566.)

Adyvárosi, 2 szoba+hallos,
55 nm-es, összkomfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást
cserélne 55–100 nm-es, 3-4 szo-
bás, határozatlan bérleményre. Szi-
get, Újváros, Bán Aladár utca kizár-
va. Tartozás átvállalása lehetséges.
(Hirdetésszám: 567.) 

Szabadhegyi, 2 szobás, 49
nm-es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne,
60-70 nm-es, 3 szobás, határozott-

határozatlan idejű bérleményre. (Hir-
detésszám: 568.) 

Adyvárosi, 2 szobás, 44 nm-
es, összkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cserél-
ne 50-60 nm-es, 1+2 fél szobás,
erkélyes, határozatlan idejű bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Gyárvá-
ros, Bán Aladár utca kizárva. (Hir-
detésszám: 569.)

Belvárosi, 2 szobás, 59 nm-es,
összkomfortos, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2-3 szo-
bás, 58–80 nm, határozott-határo-
zatlan idejű bérleményre. (Hirdetés -
szám: 571.)

Adyvárosi, 2 szobás, 36 nm-
es, összkomfortos, határozott bérleti
szerződéses lakást cserélne 50-60
nm-es, 2-3 szobás, határozott-hatá-
rozatlan, belvárosi, nádorvárosi, ady-
városi bérleményre. Bán Aladár utca
kizárva. (Hirdetésszám: 572.) 

Marcalváros I, 3 szobás, 55
nm-es, összkomfortos, határozott
bérleti szerződéses lakást cserélne,
45-50 nm-es, 2 szobás, határozat-
lan-határozott idejű, összkomfortos-
ra. Sziget, Újváros, Marcalváros I,
Bán Aladár utca kizárva. (Hirdetés -
szám: 573.)

Gyárvárosi, 2 szobás, 63
nm-es, komfortos, teljesen felújí-
tott, határozatlan bérleti szerződé-
ses lakást cserélne 55–85 nm-es,
3 szobás, határozott-határozatlan
idejű bérleményre. Marcalváros I.
és Bán Aladár utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 574.) 

ÉPÍTŐANYAG

NÁLUNK OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu

Irányár: 1.890.000 Ft. Érd: +36302133633

Eladó magánszemélytôl 
Skoda Roomster 

1.6 benzin, 96 ezer km-t futott
családi egyterû. Megkímélt,
szervizkönyves, friss vizsgával,
full extrás, felnire szerelt 
téli-nyári gumival, 
vonóhoroggal.
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A 4-ES SZÁM BŰVÖLETÉBEN
Utóbbi négy meccsén győzelmet
aratott az ETO FC Győr labdarú-
gócsapata. A diadalok között talál-
ható a Debrecen elleni kupabravúr
és három bajnoki siker. Ez a nyerő
széria is mutatja, valami elindult az
eddig bukdácsoló ETO-nál. Bekő
Balázs tanítványai kezdik elsajátíta-
ni a „mester” módszereit, így az
eredményesség sem maradt el az
utóbbi hetekben. Legutóbb a Bu-
dapest-Honvéd második csapatá-
nál vendégeskedett a győri gárda,
4–0-s győzelmével nagy lépést tett
a feljutást érő helyek felé. A követ-
kező bajnokin a Kenesei Krisztián-
nal felálló III. kerületi TVE csapatát
fogadja az ETO, szombaton 18 órá-
tól, az ETO Parkban. 

GYŐZTES NYITÁNY A várako-
zásoknak megfelelően, nagy ará-
nyú győzelemmel kezdte a bajnok-
ságot a Győri Audi ETO KC női ké-
zilabdacsapata. Görbiczék az
újonc Kisvárdánál vendégesked-
tek. A klub honlapjának beszámo-
lója szerint ünnepi hangulat és telt
ház várta a csapatokat. A győriek
keretéből ezúttal hiányzott Heidi
Löke, aki edzőjétől pihenőt kapott.
A mérkőzés elejétől az ETO irányí-
tott, a félidőben 11:18-at mutatott
az eredményjelző. A második játék-
részben sem állt meg a Győr, és
majdnem megduplázta góljainak
számát. A kisvárdaiak végig lelke-
sen játszottak, de közelebb férkőz-
ni nem tudtak a jóval nagyobb
játék erőt képviselő Audi ETO-hoz.
A végeredmény 21:32 lett, így 11
gólos sikerrel rajtolt a címvédő, aki
rögtön a második fordulóban ösz-
szecsap a nagy rivális Ferencváros-
sal. A mérkőzést szombaton 16
órától az Audi Arénában rendezik. 

BRAVÚROS VENDÉGJÁTÉK
Az NB I/B-s férfi kézilabda-bajnok-
ság Nyugati csoportjának második
fordulójában idegenben játszott az
Agrofeed-ETO-SZESE csapata. Az
első játéknapon Dabason szenve-
dett ötgólos vereséget Deáki István
gárdája, kettőzött erővel készült te-
hát a Százhalombatta elleni rang -
adóra. A mérkőzés nagy részében
vezetettek a vendégek, az első fél-
időben 10 gólt kaptak a győriek. A
folytatásban is szervezett csapat
benyomását keltették a zöld-fehé-
rek, így a végén 31:26-ra verték a
Battát.  Küzdelmes mérkőzés volt,
csapatmunka eredményezte az öt-
gólos sikert. Hét közben sem álltak
le Deáki István tanítványai, maga-
biztosan verték a Tatát a kupában.

szerző: ficsór dávid
fotó: o. jakócs péter

Báty és kis húg, angolul brother
and sister, apró átalakítással Bro
’n’ sis. Írásmódja hasonlít a Rock
’n’ Roll-hoz és igen, a zenéhez is
köze van. Egy testvérpár, akik
még az általános iskolás évek
alatt, ellesve a Backstreet Boys-
os fiúk vagy épp Michael Jackson
mozdulatait, egy életre elkötelez-
te magát a hip-hop tánc mellett.
Dukai Anett és Gábor autodidakta
módon sajátították el a leglátvá-
nyosabb elemeket, ma pedig már
közel 150 fiatalnak tartanak rend-
szeresen táncórákat Győrben. 

„Öt és hat és hét és nyolc…” – Gábor
éppen egy csapatnyi tininek igyekszik
elmagyarázni, hogy melyik mozdulat-
sor mi után következik egy adott kore-
ográfiában. Eközben Anett a legki-
sebbnek segít néhány kérdéses lépés-
ben. Maguk a „tanárok” is szemtele-
nül fiatalok, mégis nagy rutinnal ren-
delkeznek, hiszen kisiskolás koruk óta
a tánc tölti ki mindennapjaikat.

„Egy Ki, mit tud?-on kezdődött az
egész – mesélte Anett –, ahol egy
táncedző felfigyelt rám és elhívott egy
edzésre. Mivel Gáborral már jártunk
jazz-balettra, sőt én szertornáztam is,
úgy gondoltuk, együtt belevágunk és
lemegyünk egy órára.”

Eleinte Gábort nevezték versenyekre
– elsősorban a kora miatt –, majd ké-
sőbb párosban is indultak különböző
megmérettetéseken. Középiskolás ko-
rukban néhány ismerősükkel rendszere-
sen bent maradtak tanítás után táncolni,
ami olyannyira jól ment nekik, hogy már
jótékonysági fellépéseket is vállaltak. A
fiútestvér később elkerült a fővárosba,
ahol állandó vendége volt különböző
tánciskoláknak. Ott rengeteg tudást és
rutint szívott magába, amit Anettel közö-
sen szerettek volna kamatoztatni. 

„Tízen voltunk, amikor elkezdtük
hobbi szinten a hip-hop-oktatást. Ké-
szítettünk saját videókat, amiket a Gá-
bor vágott meg. Hivatalosan 2013-
ban indult el a Bro ’n’ sis, bár a név
már jóval ez előtt, egy nyaraláson
megszületett” – mesélt Anett. 

Az internet térfoglalásával az ő vilá-
guk is egyre jobban kitárult, hiszen a
kezdetekkor csupán egy-egy DJ BO-
BO- vagy Backstreet Boys-klipből el-
lesett táncmozdulatokkal dolgoztak,
aztán idővel rájöttek, hogy mennyivel
nagyobb az a bizonyos hip-hop közös-
ség. A mozgás és a művészet ötvöze-
te a szüleiket is meggyőzte, így min-
denben támogatták a testvérpárt. 

Gyerekkori bolondozásból márkanév
„A szüleink látták, hogy jó az, amit

csinálunk, ezért maximálisan támogat-
ták elképzeléseinket. Ennek ellenére
mindketten diplomás közgazdászok
vagyunk, tehát van egy bizonyos civil
életünk, de a tánctól nem tudtunk soha
elszakadni. Megpróbáltuk, de az élet
valahogy mindig visszaterelt erre az út-
ra” – mondta Gábor.

Egymástól sem tudnak elszakadni,
igaz nem is szeretnének, hiszen mára
egy igazi családi vállalkozás az övék,
ami nem az anyagiakon alapul. Külön-
leges kapocs van közöttük, mindket-
ten heves vérmérsékletűek, tele van-
nak dinamizmussal és új ötletekkel,
ezek azok a tényezők, amik igazán elő-
re viszik a tánciskolájukat. 

„Persze mint minden testvérpár ese-
tében, így nálunk is vannak viták, de ezek-
nek általában pozitív a kicsengése. Ese-
tünkben egyvalamit hangsúlyoznék: ez a
bizalom. Tudjuk, hogy számíthatunk a
másikra, mindketten szívünket-lelkünket

beletesszük, bármit is csináljunk, és tá-
mogatjuk egymást mindenben, ez így
tud a legjobban működni” – fejtette ki Gá-
bor, majd hozzátette –, „mi egy olyan
tánciskolát hoztunk létre, ahová mi is szí-
vesen járnánk, hiszen olyanokat igyek-
szünk oktatni, ami nekünk tetszik, és
amin szívesen változtatnánk. A táncos ol-
dalt fogtuk meg, és a mai napig inkább
táncosnak, mint oktatónak valljuk ma-
gunkat.” A fiatalok pedig láthatóan vevők
erre, sokan választják iskola után a tánc -
órákat. „Próbáljuk az edzéseinken kicsit
kizökkenteni az ifjakat a ’mindennapjaik-
ból’, például a mobiltelefont nem hozhat-
ják be magukkal a gyakorlásokra, emel-
lett számos közös programot szervezünk.
Próbáljuk sugallni a tanítványainknak,

hogy ez egy igazi nagy közösség, egy
család, ahová jó tartozni, és nem csupán
egy suli utáni kötelező másfél órás prog-
ram” – utalt azokra az elvekre Anett, amik-
hez ők maguk is ragaszkodnak. A magá-
néletükben is fontos számukra, hogy mi-
lyen emberek veszik őket körül, kikkel ba-
rátkoznak, így a tánciskolában is nélkülöz-
hetetlen, hogy esetenként segítsenek a
diákoknak, ha kell, beszélgessenek velük,
tehát érezzék a törődést.

A növendékek érzik, hogy jó ebbe a
„bandába” tartozni, hiszen a kezdeti 10
fős „osztály”, igencsak felduzzadt, ma-
napság közel 150 tagot számlál a Bro ’n’
sis tánciskola. A testvérpár nagyon örül
annak, hogy egy ilyen sportos városban
a kézilabda és a labdarúgás mellett a
minőségi táncra is van igény.

„A továbbiakban is az a célunk, hogy
minél több fiatalt szólítsunk meg a tánc
és a mozgás által! Szeretnénk éreztetni
ezekkel a korosztályokkal, hogy mennyi-
re fontos a sportolás, a kikapcsolódás

és egy jó közösséghez való tartozás” –
beszélt a jövőbeli tervekről Gábor.

A Bro ’n’ sis-osok a tanfolyamok
mellett nagy hangsúlyt fektetnek a fel-
lépésekre és a versenyeztetésre is.
Nagy öröm számukra, hogy idén öt
növendékük is kvalifikálta magát a
Grazban rendezendő, IDO szervezet
világbajnokságára, képviselve így
Győrt és a magyar színeket.

A fiatal testvérpár gyerekkori bolon-
dozásai tehát odáig „fajultak”, hogy a ta-
nítványaik már világversenyekre kvalifi-
kálják magukat. A mögöttük álló közel
150 fős nagy „család” pedig gondosko-
dó szülőként tekint rájuk, holott minden-
ki tudja, ők „csupán” egy testvérpár, brot-
her and sister, vagyis Bro ’n’ sis.
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A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Raktári munkatársakat
keres azonnali kezdéssel, három mûszakba

Az álláshoz tartozó elvárások:
• minimum 8 általános végzettség
• logisztikai szolgáltatónál szerzett tapasztalat elôny
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság

Fôbb feladatok:
• Áruátvétel, csomagolás
• Készletellenôrzés
• Göngyöleg kezelése
• Göngyölegszortírozás típusonként

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Hosszú távú munkalehetôség
• Versenyképes fizetés
• Jutalmazási rendszer
• Munkába járási támogatás 
• Erzsébet utalvány már a próbaidô alatt
• Cafetéria rendszer 
• Targoncavezetôi tanfolyamon való részvétel lehetôsége

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr • Érd.: 96/900-174
Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:

palyazat@panopa.hu 

A 60 éves múlttal és több mint 45.000 munkavállalóval ren-
delkezô IMPERIAL Logistics Kft. Gyôr legnagyobb logisztikai
központjában, a megnövekedett feladatok, újabb projektek
minôségi kiszolgálása érdekében

Targoncavezetôket
keres azonnali kezdéssel.

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos
szervezethez, légy a mi csapatunk tagja MÁR HOLNAP!

Munkavégzés helye: Gyôr, Tíbormajori út 01136/42
• Érd.: 96/900-174

Önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@panopa.hu 

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jogosítvány elektromos targoncára

(3324, 3312, 3313 típ. vagy 3332 típ.)
• Pontos, precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Több mûszakos munkarend vállalása

(három és folyamatos mûszak)
Fôbb feladatok:

• Anyag (termék) sérülésmentes gépi mozgatása,
betárolása, kitárolása

• Göngyölegkezelés
• Egyéb raktáros feladatok 

Amit kínálunk:
• Biztos nemzetközi cégháttér
• Típusvizsgák indítása
• OKJ-s tanfolyamokon való részvétel
• Fiatalos, dinamikus csapat
• Jutalmazási és cafetéria rendszer 
• Munkába járási támogatás
• Erzsébet-utalvány már a próbaidô alatt

Idén a győri önkormányzat rendezhette meg a Testvérvárosok Lab-
darúgó Tornáját, melyre három testvérváros, Erfurt, Ingolstadt és
Poznan mellett a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Kormányhivatal,
a Győr-Szol Zrt. és az Arrabona Légvédelmi Rakétaezred csapatai
fogadták el a meghívást. Ideális helyszínt jelentett a torna számára
a Barátság Sportpark, az időjárás is kedvezőre fordult, így minden
adott volt egy jó hangulatú torna megrendezéséhez. A kupát végül
a győri önkormányzat csapata hódította el, miután a végletekig ki-
élezett döntőben, büntetőkkel felülmúlta a Kormányhivatal csapa-
tát. A dobogó harmadik fokára az Arrabona Légvédelmi Rakétaez-
red gárdája állhatott fel, a bronzért vívott küzdelemben Erfurt csa-
pata ellen diadalmaskodtak.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: marcali gábor

Soha nem voltam kifejezetten fe-
gyelmezett típus, bár kétségkívül a
munkám mást kíván tőlem. Ebben
nem is engedek, de a mindennap-
jaimat is gyakran a legnagyobb
múzsa segíti, vagyis a határidő.
Nos, a múlt héten már említett, a
győri Cutler Fitness által szervezett
életmódváltó programban is meg-
van a múzsa: 11 hét, ennyi idő alatt
kell a célokat elérni. Viszont kell a
fegyelem is, keményen. Harmin-
can vagyunk a csoportban, akik
vállaltuk, minimum heti háromszor
edzünk, tartjuk az előírt fehérjedi-
étát, szombatonként pedig elő-
adásokon veszünk részt.

Sejtettem, de már a diétám
második napján bebizonyoso-
dott: egy fegyelmezetlen szén-
hidrátfüggő vagyok. Az első cél
tehát ez volt: kibírni az első napo-
kat, az enyhe szédülést, ingerült-
séget és a sóvárgást, kenyér és
az imádott nyugtatóim, vagyis az
édességek nélkül.

Kis túlzással, óvodás korom
óta elégedetlen vagyok a súlyom-

Egy szénhidrátfüggô
fogyókúrás naplója (részlet)

mal, úgyhogy tizenévesen meg-
volt minden divatos fogyókúra:
például a 90 napos „szétválasztó”,
a káposztaleves és persze a brutá-
lis Atkins-féle módszerrel is pró-
bálkoztam. Az egyik léböjtkúrám
második napján szinte le kellett
fognia a kollégáimnak, hogy ne
rontsak rá a szomszéd irodában
kínált töltött káposztára... Szóval,
innen szép nyerni, biztattam ma-
gam az első Cutleres napokon, és
sikerült, az első cél teljesítve: nem
bűnöztem! Reggel 30-40 gramm
zabpelyhet eszem, szigorúan víz-
ben megfőzve, némi reszelt almá-
val, fahéjjal feldobva. 10 órakor,
mint akit kilőttek a székből, úgy ro-
hanok megmosni az „egyszem”
gyümölcsömet, ami persze nem
banán, és nem csak azért ugye,
mert azt hámozni kell. Azt a né-
hány szem olajos magvat pedig
olyan örömmel eszem hozzá, mint
ahogy eddig a Nutellát kanalaz-
tam. (Azért ahogy leírom, ez fáj
egy kicsit.) Délben, ha ráérünk, ha
nem, én kiáltom elsőként, hogy
ebédidő! – ez nekem fehérjét,
vagy is főként csirkét jelent némi
barnarizzsel. Délután zöldség, es-

te pedig szintén csirke-zöldség
kombó, illetve tojás. A legutóbbi
szombati szeánszon egy táplálko-
zástudományi szakember mesélt
nekünk többek között a megfelelő
szénhidrát-, fehérje- és zsíregyen-
súlyról. A következő házi feladat a
kaloriaguru.hu segítségével
grammra pontosan elkészíteni az
egyéni étrendünket. Tehát ez a kö-
vetkező cél, hogy beillesszem az
egyébként is nagy logisztikát
igénylő napjaimba a mérlegelést –
szóval erre még visszatérek.

Nem kell durva súlytöbblettől
megszabadulnom, de így is le kell
győznöm magam, végre. És akkor
a csúnya számok: 153. Ez a magas-
ságom centiben, ez sajnos marad.
A súlyom 56 kilogramm, a testzsír-
százalékom pedig 30. Az edzőm,
Magyar Gergő szerint „simán” le-
megy a harmadik hónap végére 15
százalék alá. Kihívás elfogadva! 

A fotón a csoport első lépé -
seit láthatják az edzőteremben.
Jövő heti cikkünkben visszaté-
rünk az edzések első tapasztala-
taira, megmutatom, hogyan izza-
dunk – egyébként ezt már egyre
jobban élvezem!

Hazai siker a Testvérvárosok
Labdarúgó Tornáján

Négy mérkőzés óta veretlen, sőt gólt
sem kapott a Gyirmót FC Győr. Az első
osztályú gárda hétvégén Paksról hozott
el egy pontot. A gól nélküli találkozó
fontos volt a sárga-kékek életében, hi-
szen egy közvetlen riválistól sikerült egy
egységet elcsenni. Nem kellett sokat
várni a következő bajnokira, hiszen hét-
közi fordulót rendeztek. Az éllovas Va-
sas gárdája látogatott az Alcufer-stadi-
onba. A stabil védekezés ezen a mérkő-
zésen is megvolt a gyirmótiaknál, ezút-
tal azonban a támadó rész is rendben
volt, hiszen Filkor Attila óriási bombája
győzelmet jelentett. Ezzel a három
ponttal elkerült az utolsó helyről Urbá-
nyi István csapata. Szombaton 18 órá-
tól a Haladás vendégeként gyarapíthat-
ja első osztályú pontjainak számát.

Stabil lábakon áll
a Gyirmót

HOKIMECCS Szeptember 24-én, szombaton 14 órától a
Győri Műjégpályán a Győri ETO Hockey Club a Zell am See
csapatával játszik. A belépés ingyenes, sőt, három szerencsés
néző részt vehet egy játékban, melynek fődíja 100 ezer forint.
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szerző: papp zsolt
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Az egészségért dolgoznak azok,
akik ezerhatszáz kilométert fut-
nak 16 nap alatt, szeptember 17-
től október 2-ig, hogy így hívják
fel a figyelmet a mozgás fontos-
ságára. A győri állomáson azt is
megtudtuk, mit vállal az állam-
titkár, mit a polgármester, és
mit az egyetem rektora.

A mozgásszegény életmódba közel
annyian halnak bele Magyarországon,
mint a dohányzásba. Rendszeres test-
mozgással például 13-féle rák kialaku-
lásának a kockázata csökkenthető,
hogy a szív- és érrendszeri megbetege-
désekről ne is beszéljünk. A „FUSS MA-
GADÉRT EGY KÖRT!” eseménysoro-
zat keretében az egészségért dolgozók
16 napon át 1600 kilométert futnak. A
program első állomása Győr volt, ahol
a mindennapi mozgás fontosságára
igyekeztek rávilágítani a szervezők. A
stafétahengerbe rejtett papírra min-
denki felírhatta vállalását a saját vagy a
társadalom egészsége érdekében.

A Komárom–Győr–Nick szakaszon
futókat a Széchenyi István Egyetemen

Mozdulj a jövôdért!
dr. Szabó Tünde, sportért felelős állam-
titkár köszöntötte, aki elmondta, egy öt
évvel ezelőtti felmérés azt mutatta,
hogy a gyerekeknek csak öt százaléka
sportol rendszeresen. Ezért vezették
be a mindennapi testnevelést, amely-
nek köszönhetően ma ez az arány 75
százalék. Hozzátette – és a staféta pa-

pírjára vetette – a célja, hogy olyan
irányba tereljék a társadalmat, hogy
sportos nemzetből sportoló nemzetté
is váljunk. „Győr pozitív példa, hiszen
sportos város, és nagyszerű feltételei
vannak a mozgásnak, amit szerencsé-
re ki is használnak az itt élők.”

Borkai Zsolt polgármester hangsú-
lyozta, Győr attól sportos város, hogy

az itt élőknek van igé-
nyük a mozgásra. Az
önkormányzat pedig
ezt az igényt igyekszik
kielégíteni a maga esz-
közeivel, ezért támo-
gatja jelentősen a
sportot és fejleszti a
szabadidősport hely-
színeit. Ebben olyan
partnereik vannak,

mint az államtitkárság vagy épp az
egyetem. Borkai Zsolt elmondta, maga
is rendszeresen sportol, odafigyel a
táplálkozására, ezért vállalása is inkább
a közösségnek szól. „Arra törekszünk,
hogy a jövő évi győri Európai Ifjúsági
Olimpiai Fesztivál nagyszerűen sikerül-
jön, és ennek hatására is minél több fi-
atal kapjon kedvet a sportoláshoz.”

Dr. Földesi Péter, az egyetem rek-
tora hangsúlyozta, Győrben kitűnőek
a sportolási lehetőségek, minden kor-
osztály megtalálja a maga számítását,
ezért arra biztatta a jelenlévőket, hogy
éljenek is ezekkel a lehetőségekkel.
Személyes fogadalma, hogy mostan-
tól csak a negyedik emelettől felfelé
használja a liftet. „Elsőre talán nem
nagy vállalás, de ha hozzáteszem,
hogy az irodám a másodikon találha-
tó, és napi 15-20-szor megteszem ezt
az utat, úgy azért szép kis testmozgás
összejön belőle.”

Az eseményen Kropkó Péter 51-
szeres Ironman a futókkal és egyete-
mi hallgatókkal együtt olyan gyakorla-
tokat mutatott be, amelyek a minden-
napokban elvégezhetők két tanóra
vagy két értekezlet között is.

Magyarországon 10 percenként meghal valaki
az egészségtelen táplálkozás, 21 percenként a
dohányzás és 35 percenként a mozgásszegény
életmód miatt. Olyan betegségekbe halunk bele,
amelyeket jórészt mi okozunk magunknak azzal,
ahogyan élünk. Ha mindenki csak annyit tenne
az egészsége megőrzése érdekében, amennyit
aztán a betegségéből való felépülésére fordít, ak-
kor a korai halálozás közel fele megelőzhető len-
ne – hirdeti az „Előzd meg a jövőd!” kampánya.

a győri uszodákban minden korosztálynak
(bébi, óvodás, gyermek, diák, felnőtt, vízi torna)
kezdőknek és haladóknak

Az úszófoglalkozások a győri Aqua-, Magyar Vilmos-,
Móra- és Sátoros Uszodában zajlanak.
Időpontok: hétfőtől péntekig 15:00–20:00 között, uszodánként különböző
beosztásban. Részletek a honlapon: www.vidrauszoiskola.hu
Beiratkozás: minden pénteken 15:00–18:00-ig a Sátoros Fedett Uszodában,
illetve kezdések előtt.

Érdeklődés:
Rákosfalvy Ferenc 06-30/272-2064, Kovács Aliz 06-70/947-9409

Szeretettel várunk minden
régi és új tanítványunkat!

A rektor többet lépcsőzik ezentúl
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Szinte tét nélküli mérkőzésen találko-
zott egymással kedden a magyar és a
német női labdarúgó-válogatott Gyir-
móton. A friss olimpiai bajnok Német-

ország korábban kiharcolta az Euró-
pa-bajnoki részvételt, nekünk a tisz-
tes helytállás volt a cél. A legutóbbi
összecsapásukon 12-vel nyertek a né-
metek, akik Gyirmótra egy teljesen ki-
cserélődött kerettel és új szövetségi
kapitánnyal érkeztek. A magyar válo-
gatott edzője előzetesen győri játéko-
sokat is behívott a bő keretbe, de kö-
zülük senki nem lépett pályára. Az el-
ső félidőben egyik oldalról sem volt

Szoros vereség
az olimpiai bajnoktól

kaput eltaláló lövés,  mégis a németek
szereztek vezetést: egy szögletet kö-
vetően Szabó Viktória szerencsétlen
mozdulata öngólt eredményezett. A
második játékrészben sem kapcsolt
magasabb sebességi fokozatba az
esélyesebbnek tartott „Nationalelf”,
míg a magyarok némiképp bátrabban
játszottak, bár veszélyt nem jelentet-
tek a vendégek kapujára. Németor-
szág minimális erőbefektetéssel, egy
öngóllal nyerte a tét nélküli találkozót.

„Próbáltunk előre gondolkodni, lab-
dát birtokolni, támadásokat építeni, és
úgy gondolom, hogy a lányok megmu-
tatták a tudásukat. Egy gólt szerettünk
volna rúgni, így nem lehetünk maximá-
lisan elégedettek, de bízom benne,
hogy legközelebb már ez is összejön. A
világ egyik legjobb csapata ellen játsz-
hattunk, kielemezzük a meccset. Hasz-
nos tapasztalat volt” – mondta Markó
Edina szövetségi kapitány, a mérkőzést
közvetítő M4 Sportnak.

A német válogatott 35–0-s gólkü-
lönbséggel nyerte meg a csoportot,
míg a magyarok 8 ponttal a harmadik
helyen zárták a selejtezőt.

P I N N Y É D E N
sorházi laká -
sok BOMBA
áron!  83—90
nm-es, nappa-
li + 3 vagy 4
szoba, saját
kert, pergolás gépkocsibeálló. 2017. nyári
átadással már lefoglalható. Emelt szintû
fûtéskészen kerülnek átadásra, de kulcsra-
kész befejezés is kérhetô! 

Ár: 23,1 M Ft.
Pozsgai Éva: +36-70/866-7424

EG Y E D I  É S
KÜLÖNLEGES!
Már csak 2
lakás maradt!
Gyôr Belvá-
rosától 5 perc
sétára eladó egy új építésû, 60 nm-es és egy
70 nm-es lakás. Elosztásuk: amerikai kony-
hás nappali + 1 vagy 2 hálószoba.

Ár: 19—22 M Ft.
Pozsgai Éva: +36-70/866-7424

STÍ LUSOS HÁZ
ÉCSEN! A 2006-
ban épült, új -
szerû, 127 nm-
es családi el-
osztása: 3 szo -
ba, étkezôs konyha, fürdôszoba. A ház kül-
sôleg szigetelt, két fûtési rendszerrel ren-
delkezik. A telek 1165 nm-es, gyö nyö rûen
parkosított, helyet kapott egy 40 nm-es
mûhely is.  

Ár: 36,78 M Ft.
Kondor Viktória: +36-30/821-5652

GYÁRVÁROS-
BAN teljesen
felújított, 2
szobás, er -
ké  lyes, zöld-
övezeti la -
kás várja új
tulajdonosát. A lakás egyedi fûtéses, tá-
roló is tartozik hozzá. 

Ár: 13,99 M Ft.
Kondor Viktória: +36-30/821-5652
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