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Velünk maradnak
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Elérhetô befektetési termékek:
• Állampapírok, tôkegarantált alapok 

forgalmazása
• Részvény, kötvény, ingatlan

és egyéb befektetési alapok

Arrabona Privátbankár Kft.
Erste Befektetési Zrt. függô ügynöke
9022 Gyôr, Széchenyi tér 7.
+36-96/950-950
www.aprivatbankar.hu | info@aprivatbankar.hu

Nem elégedett az alacsony banki kamatokkal?
Befektetései nem jól alakultak? Akkor forduljon hozzánk bizalommal!
Segítünk kialakítani egyénre szabott portfólióját!

• Forintos és eurós vállalati kötvények
• Hazai és külföldi részvények
• Devizapiaci kereskedés, fedezeti ügyletek
• Online kereskedési platformok 

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

A 46 éves Pálvölgyi Péter rendőr őrna-
gyot szerdán reggel halálos fejlövés
érte, amikor házkutatásra érkezett
egy bőnyi ingatlanba. Pintér Sándor
belügyminiszter a rendőrt alezredes-
sé léptette elő és egyúttal hősi halottá
nyilvánította – mondta el Papp Károly
országos rendőrfőkapitány a Győrben
tartott sajtótájékoztatóján.

A Nemzeti Nyomozó Iroda házkuta-
tást rendelt el egy bőnyi ingatlanban,
ezt azonban a kiérkező rendőrök nem
tudták elkezdeni, mivel egy 76 éves fér-
fi gépkarabéllyal 5-6 lövést adott le rá-
juk – ismertette a tényállást Keresztes

Győr 26 pontján cserélik le a hintaállvá-
nyokat modernebbre. A korszerűsítés
időszerűvé vált, az időjárás viszontagsá-
gai, esetenként a nem rendeltetésszerű
használat vagy rongálás miatt. Radnóti
Ákos városüzemeltetésért felelős alpol-
gármester elmondta, Győrben összesen
73 kettős láncos lengőhinta található, a
tavaly indult program során 2015-ben 25
játszótéren történt meg a csere, idén pe-
dig újabb 26 helyszínen cserélik ki az esz-
közöket. A hinták beszerzésének és fel-
szerelésének finanszírozását a győri ön-
kormányzat biztosította, a kivitelezést a
Győr-Szol Zrt. koordinálta. A program
várhatóan 2017-ben folytatódik, így jövő-
re ezek a típusú hinták minden városrész-
ben, minden játszótéren megújulnak.

ÉVFORDULÓ. Ünnepeltek a Fe-
kete István Általános Iskolában
szerdán, 40 éves lett ugyanis az
adyvárosi intézmény. Az esemény
alkalmából dr. Somogyi Tivadar
alpolgármester a „Vuksuli” névre
keresztelt tanintézmény vezetőjé-
nek, Kaszás Lászlónénak Győr vá-
ros ezüst emlékérmet adott át.

A Rómer Flóris Művészeti és
Történeti Múzeum az alábbi –
működtetésében lévő – nem la-
kás céljára szolgáló helyiséget
pályázati úton bérbe adja:

Cím:  Győr, Teleki L. u. 21. – Ró-
mer Házban található „Múzeumi
Kávéház” • Hrsz: 6690/A/1. • Tér-
mérték: 250 m2 • A bérlet/üze-
meltetés időtartama: 1 év • Hasz-
nosítási lehetőség: kávéházként
(ital és élelmiszer árusítása)

További részletek az alábbi linken
megtalálhatók: www.romer.hu/
palyazati-hirdetmeny

Hôsi halott a Bônyben lelôtt rendôr

Pályázati
hirdetmény

Imre, a Központi Nyomozó Főügyész-
ség főügyésze. – A rendőrt fejlövés ér-
te, azonnal meghalt. Egy másik rendőr
viszonozta a tüzet, amely eltalálta az el-
követőt – erről már Hajdú János, a TEK
főigazgatója beszélt a győri sajtótájé-
koztatón. Kifejtette, reggel 8 óra 3 perc-
kor kapták a riasztást, hogy egy rendőrt
meglőttek Bőnyben. Azonnal elindultak
Budapestről és riasztották a győri egy-
séget is, amely 8 óra 32 perckor ért
Bőnybe. Ekkor derült ki, hogy a sérült
rendőrön már nem lehet segíteni. A be-
zárkózott férfi azzal fenyegette a rend-
őröket, ha behatolnak, kivégzi őket.

Tárgyaltunk az elkövetővel, akinek
állapota egyre rosszabb lett, ezért el-
rendeltem a behatolást, fegyverhasz-
nálatra azonban nem került sor –
idézte a drámai történetet a TEK fő-
igazgatója.

A meglőtt férfi állapotát stabilizál-
ták és átadták a mentőszolgálatnak,
amely a győri kórházba szállította,
ahol megműtötték. Nem nevezték
meg a rendőr meggyilkolásával gya-
núsított férfit, de minden bizonnyal
Gy. I.-ről lehet szó, aki szélsőséges né-
zetei miatt többször került már szem-
be a hatóságokkal.

Tovább korszerûsítik
a hintaállványokat

ÓRAÁTÁLLÍTÁS. Egy órával
vissza kell állítani a mutatókat va-
sárnap, hajnali 3 órakor, ugyanis
október utolsó vasárnapján kez-
dődik a téli időszámítás, amely
március végéig tart. 



A környéken ráadásul a lakóépületek
mellett több szolgáltató intézmény, hi-
vatal, kulturális központ, bank, posta is
található, így elengedhetetlenül szük-
ség van egy közeli parkolóházra. 

Az épület tervezése folyamatban
van. Fekete Dávid elmondta: a zöldte-
tős, nyitott parkolóház 200 autónak ad
majd helyet. Az épületen belül a Győri

Balettnek egy korszerű, minden igényt
kielégítő próbatermet, s hozzá tartozó
helyiségeket is kialakítanak. Ennek
megtervezésébe az igények megfogal-
mazásával a társulat is bekapcsoló-
dott. (Kiss János, a Győri Balett igazga-
tója elmondta: óriási lehetőség szá-
mukra, hogy korszerű, kultúrált körül-
mények között próbálhatnak. Eddig
ugyanis a színház egyetlen balett-ter-
mét használták.) A parkolóházban lesz
biciklitároló, s egy GyőrBike-dokkoló is
várja, fogadja a kerékpározókat. 

Az építési munkálatokat az enge-
délyeztetési és a közbeszerzési eljárás
lezárása után azonnal megkezdik. Fe-
kete Dávid szerint ennek a legkésőbbi
időpontja 2017. A tervek alapján egy
év alatt elkészül a parkolóház, mely
magasságában, kialakításában is fi-
gyelembe veszi a környéken lakók
komfortigényét. 

A parkolóház jó meg-
közelítése érdekében át-
építik az Árpád úti és a Te-
leki utcai csomópontot.
Az épületet mindkét út fe-
lől könnyen meg lehet
majd közelíteni. Akik a Te-
leki felől érkeznek, balra,
nagy ívben bekanyarod-

hatnak az Árpád útra. Az Árpád út par-
kolóházi bejáratának a szakaszát kétirá-
nyúsítják. Ennek köszönhetően a ház-
ból kihajtók az Árpád úton keresztül a
Teleki utca felé is kanyarodhatnak.

Az alpolgármester elmondta még,
hogy e projekt részeként bővítik a belvá-
rosi lezárt zónák rendszerét. A Baross út
eddig még nyitott szakaszát és a Virág-
piacot süllyedő oszlopokkal védik. A
mentők, a buszok s a taxik természete-
sen továbbra is behajthatnak majd, illet-
ve az áruszállítás is biztosított lesz.

szerző: gy. p.
fotó: marcali gábor

Már tervezik a Petőfi Sándor
Művelődési Ház helyén felépülő
parkolóházat, a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Prog-
ramból ugyanis megnyerte a
város a beruházásra kért két-
milliárd forintot. 

Tavaly júniusban döntött az önkor-
mányzat arról, hogy multifunkcio-
nális parkolóházat épít Győrben az
elbontott ifjúsági ház helyén  – em-
lékeztetett Fekete Dávid alpolgár-
mester.  Indoklásként hozzátette: a
Győrben lakók, s az ide érkezők is
naponta tapasztalják a parkolás ne-
hézségeit, helyet kereső autók köröz-
nek a Belvárosban, szennyezik a kör-
nyezetünket. Szerencsére a Dunaka-
pu téri mélygarázst mára már meg-
kedvelték az emberek, a Jókai úti
parkolóház pedig évek óta jó kihasz-
náltsággal működik. Ezekkel együtt
is kevés azonban a parkolóhely, s a
város közkedvelt kulturális program-
jaira, főként a színházba kocsival ér-
kezők csak jóval távolabb tudnak au-
tójukkal leállni.

Kétszáz autót fogad a zöldtetôs parkoló

Jövôre kezdôdhet
és egy évig tarthat
az építkezés

A HÉT TÉMÁJA LAPSZÉL
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„Akárki megszülethet már, csak
ő nem.” 
A történelem ismételheti önma-
gát, a biológia nem. Egyedüli pél-
dányok vagyunk, voltunk ezen a
Földön, s egyediek lesznek majd
utódaink is a világmindenség-
ben. Őrizheti testünket a föld,
szétszórhatja hamvainkat a szél,
mindig egyedi és egész részei
maradunk a nehezen értelmez-
hető földi világnak. Életünk és
emlékeink szépsége éppen az
egyediség. S bár mindegyikünk
tökéletes akar lenni, egészséges
és boldog, szép és hibátlan, egye-
diségünk gyakran éppen hibá-
ink, testi vagy morális hiányos-
ságaink, jobb esetben értékeink
különbözősége.
Egyenlővé teszi-e az embert a
halál, mely mindenkire kiméret-
tetett? Emlékeinkben mindenki
ugyanaz az egyetlen marad, aki
volt. Az első lépteinket titkon
büszke és féltő pillantásaival kö-
vető édesanya, aki aztán lehet,
hogy elhagy egy napon, hogy
máshol keressen boldogságot, az
apa, aki megvéd a rideg világtól,
később talán kiszolgáltatottja-
inkká teszi a sors, a testvér, a ci-
vakodó, a megértő, aki mégis
örök támasz, az első tanító, a fáj-
dalomba fagyott első szerelem
feledhetetlen arca, az árulás nél-
küli barát ártatlan cinkossága.
Ezeket a képeket, gesztusokat
nem temetjük el,  mert ezekből
épültünk fel, nélkülük összeom-
lanánk, mint a tégláit vesztő ház. 
Vigasztalódhatunk a túlvilág
reményével, az újjászületéssel,
de földi veszteségeinket, gyá-
szainkat itt kell átélnünk, itt
kell megszenvednünk, mielőtt
emlékekké szelídül a tragédia,
ha egyáltalán megszelídítheti
a múló idő. 
Halottak napján égjen a mécses
a novemberi szélben az ünnepi
sírokon azokért, akik természe-
tes öregedés által vagy érthetet-
len tragédiák következtében, fi-
atalon hagytak el bennünket
örökre. Az ő életük, ha gyakran
befejezetlenül is, de bevégezte-
tett. Mi, a sírok mellett folytat-
juk tovább nemcsak a mi éle -
tünket, de az övéket is. 

Gy. P.

Halottaink

Az épületben próbálhat
a Gyôri Balett
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Bővebb információ:
• www.gymskik.hu/rendezvenyek 
• www.gymskik.hu/enterprise-europe-network 

KAMARAI AJÁNLÓ

HR Klub november 4. (péntek) 8.30-tól

A jövő sokkal közelebb van, mint gondolnánk.
Fókuszban: hogyan alakítják át a technológiai fej-
lesztések és hálózatok a jövő munkavállalóját, mun-
kahelyét, szervezetét, szakmáit, a HR és a mene dzs -
ment szerepét. 

HACCP-tanfolyam indul
a kamarában november 7-én

A képzés segít az élelmiszer-előállításban, kereskede-
lemben, vendéglátásban dolgozó szakembereknek a

HACCP-rendszer kialakításához, bevezetéséhez,
működtetéséhez. Vizsga után a résztvevők

tanúsítványt kapnak. A képzés díja kamarai tagoknak,
kereskedelmi tagozati tagoknak kedvezményes. Infor-

máció kérhető kertagtitkar@gymskik.hu

Tájékoztató Győrben
az advent jegyében november 9-én

Kereskedőknek és turisztikai vállalkozásoknak.
a Belvárost érintő rendezvényekről és fejlesztésekről
lesz szó.  
• Advent Győrben rendezvényről, 
• a jövő évi parkolási változásokról, 
• Győr Kártyáról,
• EYOF 2017-es Ifjúsági Olimpia előkészületeiről. 

Újra Bankár Klub a kamarában
november 9. szerda, 16 órától

Vendége: Pintér-Péntek Imre kamaraelnök
Rendezvény jellege: Kerekasztal-beszélgetés

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Az átépítés révén rendezet-
té vált a parkolás és a közle-
kedés is gördülékenyebb,
ezzel párhuzamosan pedig
a zöldterület is növekedett.

„Nyáron megújult a Bécsi udvar,
amelyet a győriek azóta is előszere-
tettel használnak, majd az Arrabo-
na udvar rendezése következett” –
kezdte tájékoztatóját Fekete Dávid
alpolgármester. A belvárosi önkor-
mányzati képviselő emlékeztetett,
a mintegy húszmillió forint értékű
felújítás előtt az autók összevissza
tudtak csak megállni, emiatt a köz-
lekedés is nehézkes volt. Az átala-
kítás révén viszont úgy sikerült ren-
dezetté tenni a parkolást, hogy köz-
ben 58-ról 66-ra növekedett a par-
kolóhelyek száma.

Radnóti Ákos városüzemelte-
tésért felelős alpolgármester
hozzátette, a parkolás rendezése
folyamatos a városban, a cent-
rum területén elég csak a nép-

Tizenötödik alkalommal rendezett halászlé-
partit a Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Kézműipari Tagozata. A kötetlen beszélgetés
mellett idén a kamarai választás, a pályaorien-
táció, a középiskolákkal való együttműködés
szerepelt a szakmai programban.

Dr. Lakatos István, a Kézműipari Tagozat elnöke elmond-
ta, az eddiginél is szorosabbra kívánják fűzni kapcsola-
taikat Győr kiemelkedő oktatási intézményeivel. Az idei
évtől elismerik a legalább fél évszázada a város szakkép-
zésében meghatározó szerepet vállaló iskolákat, vala-
mint a kiemelkedő eredményeket elért intézményeket.

A halászlépartira meghívást kaptak a Győri Szakkép-
zési Centrumok vezetői, valamint a város középiskoláinak
igazgatói, hogy együtt ünnepeljék az intézmény sikereit
és konzultálhassanak a szakképzés jelenlegi helyzetéről.

Könnyebb a parkolás
az Arrabona udvarban

szerű Dunakapu téri mélygarázs-
ra gondolni, vagy a Széchenyi híd
lábánál történt változásokra, ahol
a turistabuszok számára is kultu-
rált helyeket alakítottak ki. Ki -
emelte, az Arrabona udvarban az
elmúlt évben bevezetett újítások
is megfigyelhetők, így itt is felfes-
tették a motoros parkolókat, ki -
emelt festést kaptak a rakodóhe-
lyek, és a mozgáskorlátozottakat
is két hely szolgálja.

Prédl Antal, a győri Útkezelő
Szervezet vezetője elmondta, a
parkolás átalakítása mellett az ud-
var közvilágításán is javítottak, a ré-
git lecserélve és kibővítve, 16 új
lámpatestet helyeztek el. A terep-
rendezés úgy történt meg, hogy si-
került növelni a zöldterület arányát
is, ahol az ősszel még négy fát ül-
tetnek el. Kiemelte, a jövőben telí-
tettségjelző táblával is szeretnék
segíteni az autósok tájékozódását.

Halászléparti a szakképzésért
Jubileumi emlékplakettet vehetett át az eseményen

Kovácsné Zimborás Ágnes igazgató, a Deák-iskola
fennállásának 100. évfordulója alkalmából, Józsa Ta-
más, igazgató, a Hild-iskola fennállásának 70. évfordu-
lója alkalmából, Németh Zsolt igazgató, a Bercsényi Mik-
lós-iskola fennállásának 60. évfordulója alkalmából.
Szakmai teljesítményükért emlékplakettet kapott Huj-
ber Julianna, a  Gyakorló-iskola tanára, a Nemzeti Tehet-
ségsegítő Tanács Akkreditált Kiváló Tehetségpontja cím
elnyeréséért, valamint a tanulók Bolyai Matematika Csa-
patversenyen elért eredményéért. Szintén emlékplaket-
tet kapott Domonkos László, a Jedlik-iskola igazgatója,
a szakgimnáziumi rangsorban elért 2. helyezéséért.

Az elnök szerint a tizenöt éve elindított csapatépítő
halászléparti elérte célját, fehérasztal mellett tudnak a
tagok és a meghívott vendégek „szakmázni”, kapcso-
latot építeni és erősíteni, bővíteni az együttműködést.

Elkészült a Kravtex-Kühne cégcsoport új fejlesztésű, 10 méter hosszú busza, a Credo Econell kom-
pakt változata, az első olyan magyarországi gyártású busz, amelyet a kormány által a nyáron elfoga-
dott nemzeti buszgyártási stratégiára alapozva terveztek – közölte az MTI-vel a Kühne Zrt. kutatás-
fejlesztési vezérigazgató-helyettese. A Credo Econell 10 tesztelése október végén kezdődik.

Szombath Imre kifejtette: az új busz prototípusa öt hónap alatt készült el a cégcsoport mosonma-
gyaróvári és győri telephelyén. A vételárat nézve a busz 75-80 százalékban magyar termék, a sebes-
ségváltót például a ZF Hungária Kft. egri gyárában, a futóműveket a Rábánál, az üvegeket az OROS-
házaGLAS-nál és a soproni Hirschlernél, míg a padlót a győri Graboplastnál gyártották.

Tesztelik a Kravtex-Kühne új buszát
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Az Audi Hungaria Motor Kft. 550 munkatársát a napokban
arról értesítették, hogy decembertől a Volkswagen pozso-
nyi járműgyárában dolgoznak. Czechmeister Mónika, az
Audi Hungaria Motor Kft. kommunikációs vezetője meg-
erősítette a sajtóértesüléseket.

Összesen 750, a járműgyártásban dolgozó munkatár-
sat érint a lépés, de közülük 200-an az Audi Hungarián be-
lül dolgoznak majd december elejétől a motorgyártásban.

szerző: koloszár tamás
fotó: marcali gábor

Végéhez közeledik a Győrt keletről el-
kerülő út második ütemének építése,
a közlekedők a tervek szerint decem-
bertől használhatják a 3,8 kilométer
hosszú szakaszt – jelentette be az
építkezés helyszínén tartott sajtótájé-

Elkészült a Győrt Szombathellyel össze-
kötő 2x2 sávos gyorsforgalmi út eddig
hiányzó szakasza Hegyfalu és Csorna
között. Az M86-os gyorsforgalmi út ösz-
szesen 91,7 kilométer, megépítésének
teljes költsége 158 milliárd forint. A
nagyszabású fejlesztésnek köszönhető-
en gyorsabban és biztonságosabban ér-
hető el Győrből Szombathely.  

Az új gyorsforgalmi út tehermen-
tesíti a régi 86-os főút mentén fekvő

Audisok pozsonyi kiküldetésben
A további 550 szakembert viszont naponta hat vonalbusz-

szal szállítják a pozsonyi autógyárba, illetve onnan vissza, de
az Audi munkásszállóját is igénybe vehetik Szlovákiában. 

Mivel hivatalosan kirendelésben dolgoznak Pozsony-
ban, ezért 20 eurós napidíj jár nekik az itthoni fizetésükön
felül. A kiküldetés pedig 2018-ig tart, amíg a Q3-as soro-
zatgyártása elkezdődik Győrben, és várhatóan ismét szük-
ség lesz mindhárom műszakra.

Decemberre elkészül
a keleti elkerülô második szakasza

koztatóján Simon Róbert Balázs or-
szággyűlési képviselő, a megyei fej-
lesztések miniszteri biztosa.

A kivitelező jelenleg is nagy erőkkel
dolgozik a helyszínen. A főpályára ko-
póréteg került, építik a padkát, a vízel-
vezető rendszert. Decembertől az út
a második ütem átadásával a gönyűi
kikötő és az M1-es autópálya között

teremt közvetlen kapcsolatot. Az út
teljes költsége 3,3 milliárd forint.

A keleti elkerülő megépítését Si-
mon Róbert Balázs az elmúlt húsz év
legnagyobb és legfontosabb állami
közútépítési beruházásának nevezte
Győrben. Hasznát a lakosság mellett
a városba letelepült vállalkozások is
érezhetik, jelentősen javul a város gaz-
dasági vonzereje.

A város délkeleti részéből – Révfa-
lu, Bácsa, továbbá a környező telepü-
lésekről, Kisbajcs, Nagybajcs és Vá-
mosszabadi – az autósok sokkal gyor-
sabban jutnak el a város déli részébe
vagy az M1-es autópályára – hangsú-
lyozta a megyei fejlesztések miniszteri
biztosa.

Jó hír, hogy 2018-ban a harmadik
ütem is kész lesz. Itt jelenleg a közbe-
szerzési eljárás zajlik, a tervek szerint
a kivitelezés kezdete 2017 első fele. 

A teljes keleti elkerülő út együtte-
sen 13,4 kilométer hosszú lesz, s az
M1-es autópályát köti össze a 14-es
számú főúttal. 

Újságírói kérdésre, hogy fizetős
lesz-e a keleti elkerülő, Loppert Dáni-
el, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő
Zrt. kommunikációs igazgatója azt
mondta, egyelőre ebben a kérdésben
nem született döntés.

Gyorsforgalmi úton autózhatunk Szombathelyig
településeket az átmenő forgalom-
tól. Az út eddig még hiányzó szaka-
szát Áder János köztársasági elnök
adta át. Áder emlékeztetett arra,
hogy a 85-ös és a 86-os út a legve-
szélyesebbek közé tartozott Ma-
gyarországon.

Az út része lesz a 65-ös európai
közlekedési folyosónak, amely a Balti-
tengert köti össze Rijekával, ehhez
kapcsolva Mosonmagyaróvárt, Csor-

nát, Zalaegerszeget és Nagykanizsát
is – mondta a köztársasági elnök.

Gyopáros Alpár országgyűlési képvi-
selő kiemelte: megyénkben az elmúlt 6
évben csaknem 54 kilométernyi gyorsfor-
galmi út épült meg, de a munkát tovább
kell folytatni, például az M85-ös Csorna
és Sopron közötti gyorsforgalmi szakasz
mielőbbi átadásával, illetve a 83-as főút
Győr és Pápa közötti szakaszának meg-
építésével új nyomvonalon.

A péntek esti vacsorához
Szalay Balázs biztosítja a zenét

19 órától! 

Márton-napi menü

Helyszín: 9027, Gyôr Budai út 4-6.
Famulus Hotel, Pódium étterem 

Nyitva tartás: 11—22 óráig 
Asztalfoglalás: +36-96/547-730

2016. november 10—11—12.

Márton-napi 

„Aki Márton-napon libát nem
eszik, egész éven át éhezik!”

Liba-
napok 
PÓDIUM

Étteremben

Hideg libamáj zsírjában,
csatos üvegben zöldséges-
kerttel, friss bagettel 

1990 Ft

Tejszínes libaaprólék-
le ve s lúdgégével 590 Ft

Omlós libamellfilé
hecsedlis pecsenyelével,
sütôtökös rizottóval 2290 Ft

Sólet, füstölt libamellel, 
gers  livel és fôtt tojással 1890 Ft

Fokhagymás mézzel
sütött, ropogós libacomb
párolt lilakáposztával,
libazsíros dödöllével 

Gesztenyés minitorta 
vaníliás almapürével 890 Ft

1790 Ft

2900 Ft

2500 Ft

3200 Ft

Bock József 
Szent Márton bora
2016, 0,75 l

Hangyál Balázs Rosé
2016, 0,75 l

Apátsági St. Martinus
2016, 0,75 l

Italkínálat

a

Az út a gönyűi kikötőt és
az M1-es autópályát köti össze
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Közel 50 éves szakmai tapasztalat Modern környezetMegbízhatóság, minőségNapi Menük Rendezvények

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Máté Mária, Halász Ödön, Sza-
bó Béla – az 1956-os forradalom
győri mártírjai a börtönépület
előtt kaptak halálos lövést. Rá-
juk emlékeztet a szemközti ház
falán elhelyezett emléktábla,
amely egy '56-os bajtárs, dr. Ko-
lozsy Sándor alkotása.

A győri forradalmárok 1956. október 25-
én leverték a vörös csillagot a szovjet em-
lékműről, a Rákosi címert pedig a Város-
háza faláról. A tömeg ezután vonult a bör-
tön elé, hogy követelje a politikai foglyok
szabadon bocsátását – emlékezett a 60
évvel ezelőtti győri eseményekre Fekete
Dávid alpolgármester. Hozzátette, itt dör-
dültek el a halálos lövések, amelyek a há-
rom fiatal forradalmár életét kioltották. (A
történetet részletesen a lapunk múlt heti
számának 1956-os összeállításában ol-
vashatják.) Az alpolgármester elmondta,
’56 a mai napig erőt, tartást ad a magyar
nemzetnek, ezért amikor erre járunk, hajt-
sunk fejet a forradalom győri mártírjainak
emléktáblája előtt.

A domborművet dr. Kolozsy Sándor
szobrászművész készítette és adomá-
nyozta a városnak, aki maga is az 1956-
os forradalom résztvevője volt. Az alpol-
gármester köszönetet mondott az
Ausztráliában élő egykori szabadság-
harcos nagylelkű felajánlásáért.

Az avatóünnepségen a 20 évesen
mártírhalált halt Máté Mária testvérei is
részt vettek. Hegyi Lászlóné Máté Erika
lapunknak elmondta, minden évben el-

Halottak napja alkalmából a győri önkormányzat nevében dr. So-
mogyi Tivadar, Fekete Dávid és Radnóti Ákos alpolgármesterek
emlékeztek az egykori győri alpolgármesterre és barátra, dr. Ot-
tófi Rudolfra, aki hosszan tartó betegség után, 2011-ben hunyt
el. A megemlékezés során a városvezetők koszorút helyeztek el
és mécsest gyújtottak a sírnál. Az 1950-ben született Ottófi Ru-
dolf 1977 óta élt Győrben. A Széchenyi István Egyetemen taní-
tott, az önkormányzatban pedig Bácsa, Kisbácsa és Sárás érde-
keit képviselte. 2006-ban és 2010-ben is alpolgármesternek vá-
lasztották. A közgyűlés halála után posztumusz díszpolgári cím-
mel is elismerte a városért és a győriekért végzett lelkiismeretes,
segítőkész munkásságát.

szerző: földvári gabriella
fotó: marcali gábor

Nyaktekercs, csilpcsalpfüzike, csicsör-
ke is költ a védett madarak közül a Szi-
tásdombon, és megnézhetjük a hódvá-
rakat, a Mocsolát vagy a régi Bágertó-
mocsarat is a Szent Vid-dombon. Töb-
bek között erről is olvashatunk a közel-
múltban Bácsáról megjelent kötetben.

Bácsa Győrhöz csatolásának 50.
évfordulója alkalmából Győr-Bácsa
Környezetkultúrája címmel jelentetett
meg kötetet a Zölderő Környezetvédő
és Szépítő Egyesület. Dr. Ferenczi Zol-
tán, a könyv egyik szerzője elmondta,
a kiadvánnyal az a céljuk, hogy megis-
mertessék a helybeliekkel a település-
rész történetét, környezeti értékeit,
mert ha pontosan ismerik, hol élnek,
akkor jobban kötődnek lakóhelyük-
höz, védik és törődnek vele. 

A könyv első részében levéltári ada-
tok, térképek segítségével mutatják be
az Alsó-Szigetköz tájökológiáját, Bácsa
helytörténetét, kiemelten foglalkoznak
az 1954-es árvízzel, amikor gyakorlati-
lag az egész település megsemmisült.

A kötet fotók, leírások által ismer-
teti Bácsa egyedi értékeit, többek
mellett a Történeti Emlékszobrot, a
Hősi Emlékművet, a Nagyboldogasz-
szony templomot. Horváth Gyula ter-
mészetvédelmi területfelügyelő fotói
segítségével enged bepillantást a
Szent Vid-domb és a Szitásdomb fü-
vészkert múltjába és jelenébe, a nö-
vény- és madárvilágába. Az egyesület
által létrehozott füvészkertet egyéb-
ként védett természeti területté kíván-
ják nyilvánítani.

Ferenczi Zoltán azt reméli, hogy az
olvasó a könyvvel a kezében felkeresi
a bemutatott értékek helyét.

Nyaktekercs a
Szitásdombon

Ottófi Rudolfra emlékeztek

Dombormû ôrzi a mártírok arcképét
jönnek a tragikus események színhe -
lyére. „Egyrészt nagyon fáj, hogy Mária
már nem lehet közöttünk, másrészt
büszkék vagyunk a bátor kiállására,
amellyel a nehéz sorsú embereken sze-
retett volna segíteni.” Elmesélte, a Ká-

posztás közben lévő lakásba egy rozzant
lépcsősor vezetett fel, és arra lettek fi-
gyelmesek a háziak, hogy rengeteg em-
ber dübörög felfelé. „Azért jöttek, hogy
közöljék anyukámmal a hírt, hogy a test-
véremet meglőtték.” Azt is elmondta, a
legkisebb testvér '58-ban született, így
Mária után kapta a nevét. „Nagy öröm a
számunkra, hogy ennyien emlékeznek
rá és a többi hősre, és méltó módon tisz-
telegnek emlékük előtt.”

Aznap „Ez történt, így történt Győr-
ben…” címmel történeti emlékülést ren-
deztek a Magyar Nemzetőrség „Török
István” Győr-Moson-Sopron Megyei

Szövetsége koordinálásával a Városhá-
zán. „Valami értékét az mutatja legin-
kább, hogy mekkora áldozatot vállalunk
érte. 1956-ban a szabadságért az éle -
tüket is képesek voltak feláldozni a forra-
dalmárok” – fogalmazott köszöntőjében

Rózsavölgyi László, a város Oktatási, Kul-
turális, Sport- és Turisztikai Bizottságá-
nak elnöke. Az emlékülésen egykori '56-
osok meséltek a történtekről, köztük vi-
téz Büki Lajos, volt győri nemzetőr idézte
fel az október végi eseményeket: a szov-
jet csapatok megérkezését, majd a konf-
liktusokat, köztük az écsi esetet, amikor
a nemzetőrök egy tűzharc során 17 ma-
gyar foglyot szabadítottak ki a szovjetek
fogságából. Az előadó utalt arra, a sza-
badságvágy mozgatta a forradalmáro-
kat, ezért kell megbecsülnie és megőriz-
nie ezt a kincset a mai generációknak,
akiknek ez már eleve megadatott.
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fotó: marcali gábor

Hatvan esztendővel ezelőtt egy
átlagos őszi napból nagybetűs
történelem lett. Az 1956-os for-
radalom és szabadságharc év-
fordulóján a hősökre emlékez-
tek Győrben is.

Október 23-án reggel a Városháza első
emeleti folyosóján Szigethy Attila emlék-
táblájánál tisztelegtek az önkormányzat
képviselői, majd megkoszorúzták Szi-
gethy Attila domborművét a Szent Ist-
ván út 5. szám előtt, a Dunántúli Nemze-
ti Tanács egykori működési helyén.

A városi ünnepséget a Bisinger sétá-
nyon, a Golgota emlékműnél rendezték,
ahol Borkai Zsolt polgármester úgy fo-
galmazott, hatvan esztendő nagy idő
egy ember életében, de egy röpke pilla-
nat a történelemben. „Az 1956-os forra-
dalom időbeli közelsége most még tény-
legesen ott érezhető a családi beszélge-
tésekben, az '56-os hősök visszaemlé-
kezéseiben, ott dobog a szívekben. Erőt
meríthetünk belőle! 1956 ma is él, itt él
közöttünk, bennünk, és átélői közül so-
kan vannak még ma is velünk. Nekik kö-
szönhetően, a forradalomról nem meg-
sárgult történelemkönyvek tanúskod-
nak, hanem társaink, tanáraink, baráta-
ink, szüleink, nagyszüleink elmondásai,
szavai és könnycseppjei. Az idő azonban
múlik, nem tehetünk ellene. Egyre keve-
sebben lesznek azok, akik nemcsak át-
élték, hanem megírták a történelmet.” 

A polgármester arra is felhívta az
emlékezők figyelmét, meg kell becsül-
ni, hogy a mi generációnk tagjai és a
mai fiatalok még a leghitelesebb em-
berektől, a köztünk élő '56-osoktól hall-

Hatvan éve már! — 1956-ra emlékeztünk
hatják, hogy ők hogyan élték meg
mindazt, amire majd az utánunk követ-
kező generációk is büszkén emlékez-
nek. „Kérdezzetek, hogy aztán Ti ma-
gatok is hírnökei lehessetek '56 üzene-
tének, hőseinek!” Kiemelte, évtizede-
ket kellett várni, hogy újra lehessen
nyíltan beszélni a történtekről, hogy a
szégyenteljes hallgatás helyett nemzeti
ünnep lehessen október 23. Harminc -
három évvel később kikiáltották a köz-
társaságot, s megbukott a rendszer,
ami leverte a tiszta forradalmat.

Az emlékező beszédet követően a
Győri Nemzeti Színház művészei ad-
tak ünnepi műsort, majd a különböző
szervezetek, pártok és a győri polgá-
rok helyezték el koszorúikat.

A Városháza előtti téren a 60. évfor-
duló tiszteletére rendhagyó szabadtéri
kiállítás nyílt, az 1956-os lengyel–ma-
gyar sortüzek emlékére, amely nem
csak a diktatúra által elkövetett kegyet-

lenségeket mutatja be, de rávilágít arra
is, hogy 1956-ban – mint már addig
sokszor – hasonló célkitűzések fogal-
mazódtak meg a lengyel és a magyar
nemzet előtt. Így adódott, hogy a len-
gyelek diktatúra elleni fellépése és 1956
magyar forradalma között szoros és
szerves kapcsolat képződött. A hatalom
brutalitása pedig hasonló volt Poznan-
ban, a budapesti Kossuth téren, Győrött
és Mosonmagyaróváron egyaránt.

A tárlat november 4-ig tekinthető
meg városunkban és Poznanban pár-

huzamosan. A kiállítás az 1956-os for-
radalom és szabadságharc hatvana-
dik évfordulójára létrehozott Emlékbi-
zottság támogatásával, az Országgyű-
lési Múzeum, a lengyel Nemzeti Emlé-
kezet Intézet Poznani Részlege, a ma-
gyar Nemzeti Emlékezet Bizottsága,
Győr Megyei Jogú Város Önkormány-
zata és a Varsói Magyar Kulturális In-
tézet rendezésében készült.

A történelem sodrásában táncoltak
fotó: szalai anna, raw agency

„Egy nép kiáltott…” címmel táncos, zenés produk-
ciót hozott létre a Duna Művészeti Társaság, Mu-
csi János Harangozó-díjas koreográfus rendezé-
sében, az ország vezető hivatásos táncegyüttesei,
zenekarai, valamint a legkiválóbb amatőr néptánc-
együttesei részvételével a forradalom 60. évfordu-
lójának tiszteletére. A sodró lendületű emlékmű-
sort a Molnár Vid Bertalan Művelődési Központ-
ban mutatták be október 25-én. Az előadás meg-
jelenítette, hogyan maradt egy nép életben, pél-
dát mutatva a világnak nemzetünk erejéről, sza-
badságszeretetéről.

A programot az 1956-os forradalom és sza-
badságharc 60. évfordulójára létrehozott Emlék-
bizottság támogatta.
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Gyôri székhelyû mûanyag fröccsöntéssel foglalkozó cég 
dinamikusan és eredményesen fejlôdô üzem csapata számára 

felvételt hirdet az alábbi pozícióba:

3 mûszakos munkarendben

Fényképes önéletrajzokat az alábbi e-mail címre várjuk:
allas.eletrajz@freemail.hu

Munkakör:
• Gyártási megrendelôk ellenôrzése a napi alapanyag-szükséglet szempontjából.
• Gyártási megrendelôk LOT számmal történô ellátása.
• Az elôkészített alapanyagok és csomagolóanyagok behordása a kinti raktárakból

a fröccsüzembe és azok elosztása a gépekhez.
• Üres raklapok, ládák, kartonok gépekhez történô kiosztása.
• Alapanyagok szárítása. 
• Alapanyagok gépekhez történô kihordása.
• Kész raklapok kivitele a raktárba.
• Rend fenntartása, egyéb eseti munkák elvégzése (termékek kondicionálása, hôkezelése stb.).

Amit nyújtunk:
• versenyképes jövedelem
• hosszú távú munkalehetôség
• egyéb juttatások

Állás, munka területe(i):
• gyártás/termelés

szerző: földvári gabriella
fotó: illusztráció

Ismét városunk jó hírnevét öregbítő
alkotást mutat be a Győr+ Televízió.
A Győri Tánc- és Képzőművészeti Ál-
talános Iskola, Szakgimnázium és
Kollégium immár 35 esztendeje csi-
szolja gyémántjait: a diákokat, akik
különleges művészi képességekkel
rendelkeznek.

Bombicz Barbara, az intézményt
egy évtizeden át irányító balettmű-
vész ötletéből, a Jövő Művészei Alapít-
vány támogatásával készült egyórás
filmet október 29-én, szombaton 20
órakor, fő műsoridőben láthatják a
Győr+ Televízió nézői. A film rendha-
gyó vizuális élményt nyújt városunk
táncos történetéről, benne a művé-

Városunk táncnyelve
szeti iskoláról, amelynek képzőmű-
vész tagozata több mint 25 éves múlt-
ra tekint vissza. 

Megszólalnak a filmben a Győri Ba-
lett, a Magyar Táncművészeti Főisko-
la, a Magyar Nemzeti Balett, a Rómer
Flóris Művészeti és Történeti Múze-
um, valamint kortárs együttesek veze-
tői. Beszélnek életről, munkáról, bá-
natról-örömről, az alma materről pe-
dagógusok és diákok. Híressé vált,
befutott magyar művészek, akik a
győri iskolában kezdték pályafutásu-
kat, és színes módon alkalmazzák az
ott tanultakat.

A filmet Tóth László operatőr forgat-
ta és rendezte, testvére Tóth Tamás pe-
dig a zenéjét szerezte. A film elkészíté-
sében oroszlánrészt vállaló Bombicz
Barbara is feltűnik a műsorban.



HIRDETÉS

2016. október 28.   / + / 9



HIRDETÉS

10 / + / 2016. október 28.

SZUPERKOMPOSZT!
A kerti munkák egyik legfontosabb feladata a megfelelő talajerő biztosítása, pótlása. A ter-
mészetes tápanyagok egyik forrása lehet a szuperkomposzt, amelyet a Győr-Szol Zrt. állít elő.
A lakosság számára is elérhető szuperkomposzt használatának sok előnye van. Az anyag fel-
használható például szántóföldi kultúrákban, kertészeti termesztésben, hajtatásban, szőlő,
gyümölcsös telepítésekor, díszcserje vagy díszfa ültetésekor. A szuperkomposzt segítségünkre
lehet füvesítéskor, illetve füves területek feljavításakor is. 

A termék a likócsi komposztálóüzemben vásárolható meg
HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 7 ÉS 17 ÓRA KÖZÖTT. 

A harmonikus összetételű, mikroelemekben gazdag szuperkomposzt ömlesztett formában ke-
rül forgalomba, ezért kisebb mennyiség vásárlása esetén edényről, erős zsákról, szállító járműről,
utánfutóról érdemes gondoskodni. A rakodásnál a helyszínen esz-
közt, illetve szükség esetén gépi segítséget
biztosítanak. Nagyobb mennyiség vásárlása
esetén a Győr-Szol Zrt.-től is lehet árajánla-
tot kérni a házhozszállításhoz. 

ISMÉT KAPHATÓ A

A szuperkomposzt ára

bruttó 4 forint/kg! Elérhetőségek: 
96/50-50-50, munkanapokon
7 és 16 óra között vagy
komposzt@gyorszol.hu

Győr–Ménfőcsanak legszebb központi részén, ikerházrész
30%-os készültségi állapotban eladó!

Hasznos lakóterület:
92 m2 + terasz 19 m2 + erkély 6 m2

06-30/463-4068
www.horgas-tarsashazi-lakas.com

Érdeklődni lehet:

Győr–Ménfőcsanak

A saját kertrész:
kb. 110 m2

Ár: 19,3 M Ft



w
w

w
.g

yo
rp

lu
sz

.h
u

KULTÚRA  HIRDETÉS

2016. október 28.   / + / 11

szerző: z. a.
fotó: orosz sándor

A tél egyik legnagyobb koncert -
élményét ígérte a győri Látogató-
központban tartott keddi sajtótá-
jékoztatóján Molnár Ferenc,
vagyis Caramel, aki december
17-én lép fel az Audi Arénában. 

Négy éve nem lépett fel váro-
sunkban, most viszont az év leg-
nagyobb koncertjére készült a
Fonogram-díjas énekes. Cara-
mel ezzel az előadással zárja tíz-
állomásos vidéki turnéját. Az
utolsó, vagyis a győri lesz a leg-
hatalmasabb, a helyszínt tekint-
ve, illetve a látványban is nagy
durranásra számíthat a közön-
ség. Hét zenész lép az énekes-
sel színpadra, és Győr egyik leg-
népszerűbb tánciskolája, az

Aforce1 TSE táncosai is fellép-
nek. A nagykoncerten tizenegy
év repertoárjából merít, a ki-
hagyhatatlan dalok mellett azon-
ban újdonságokat is hallhat a
közönség, sőt, országos dalpre-
mierre is sor kerül: aznap az RTL
Klub X-Faktor című adás döntő-
jét élőben kapcsolják az Audi
Arénában, ahol felvételről látha-
tó, hallható lesz egy új Caramel-
dal – tudtuk meg a győri sajtótá-
jékoztatón.

„Nagyon szeretem Győrt, ün-
nep, hogy itt lehetek, s léphetek
majd fel” – zárta szavait az éne-
kes, aki ezután a Győr+ Média
székházába sietett. Caramelt
Adorján Andi faggatta, az interjút
hallhatják a Győr+ Rádióban, il-
letve olvashatják a közeljövőben
a Győr+ Hetilapban is.

A koncertre jegyek már kap-
hatóak a Baross úti Győr+ Média
Pavilonban és a Látogatóköz-
pontban.

A Vaskakas Pártoló Tagságot három éve indította a
Vaskakas Bábszínház, hogy azoknak a családoknak a
gyermekei is eljuthassanak az előadásokra, akiknek
igénye lenne a kultúra, de nem engedhetik meg ma-
guknak, hogy színházba, koncertre, kiállításra járjanak. 

„A korábbi években kezdeményezésünkkel magán-
személyeket és cégeket kerestünk meg, és legna-
gyobb örömünkre „jószívű felnőttek” több száz Vaska-
kas Pártolói Bérletet vásároltak. A Vaskakas Bábszín-
ház pedig pályázatok alapján kiosztotta a megvásárolt
bérleteket óvodai csoportoknak, iskolai osztályoknak,
szociális és jóléti intézményeknek” – mondta el Sas-
halmi Orsolya művészeti koordinátor és hozzátette, ez
a 2016–2017-es évadban is folytatódik. Azt szeret-
nék, ha minden olyan győri ovis és kisiskolás el tudna
jutni a Vaskakas Bábszínházba, akik szociális körülmé-

Újra indul a Vaskakas Pártoló Tagság

Jószívû felnôttek gyerekeket keresnek
nyeik miatt kimaradnának ebből az élményből. A báb-
színház jelentkezéseket vár óvodai és iskolai csopor-
toktól, családoktól egy rövid indoklással arról, mi az
oka, hogy ebben az évadban nem jutnak el a Vaska-
kasba. A jelentkezők írják meg az igényelt bérletek szá-
mát, és a gyerekek életkorát, akik nevében pályáznak.
A sikeresen pályázók négyalkalmas bérletet kapnak

A jelentkezéseket november 10-ig várják, s kérik,
a borítékon vagy az e-mail tárgyaként szerepeljen:
Vaskakas Pártoló Tagság.

Vaskakas Bábszínház
Sashalmi Orsolya 
9022 Győr, Czuczor G. u. 17.
vagy sashalmi@vaskakas.hu
Információ: 06-20/332-3369.

Az Audi Arénában zárja vidéki
turnéját a „Lélekdonor”
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A rovatot az Audi Hungaria Motor Kft. támogatja
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INTERNATIONALES NUMISMATIKERTREFFEN am 30. Okto-
ber, von 08 bis 13 Uhr in der Veres Péter Schule (Veszprémi u. 1-3.).

Auf dem Programm stehen Tausch und An-
und Verkauf von Metall- und Pa-

piergeldern, Aus -
zeichnungen, Me-

daillen und Pla-
ketten, Schei-
nen, Briefmar-
ken alter Post-
karten, Stichen,
Anleihen, Tele-
fonkarten und
sonstiger Anti-
quitäten. 

Bis zum 4. November gibt es auf dem Rathausplatz noch die Freilicht -
ausstellung zum Gedenken an die 1956-ER POLNISCH-UNGA-
RISCHEN ERSCHIESSUNGEN zu sehen. Die Ausstellung läuft
parallel in Győr und Bratislava und weist darauf hin, dass 1956 so-
wohl Polens als auch Ungarns Volk ähnliche Ziele formulierten und
es daher zu einer organischen Beziehung im polnischen und im un-
garischen Kampf gegen die Diktatur kam.

"KONZERT-AUSSTELLUNG" im Universitäts-Konzertsaal (Kos-
suth u. 5., ehem. Synagoge) am 03. November um 19 Uhr. Es treten
auf: Baráth Bálint (Piano) und Zigó András (Flöte), die zwischen den
Bildern der Fotografin Zigó-Horváth spielen werden, welche wiede-
rum von den Musikwerken inspiriert wurden. Es erklingt die Flöten-
sonate in E-Moll von Johann Sebastian Bach (BWV1034), darin ein-
gerahmt die Ballade von Frank Martin, und das Werk von Baráth Bá-
lint mit dem Titel „Sich Verändernde Welt”.

UNGARISCHES TANZHAus am
05. November im Bezerédj-
Schloss für alle Tanzbegeisterten.
Das Tanzhaus beginnt ab 18 Uhr
für die Kinder, ab 19 Uhr für die Er-
wachsenen. Es musizieren Németh
Dénes und Band, unter Mitwirkung
der Marcal Volkstanzgruppe. 

Der Collegium Musicum
Jaurinense Knabenchor
und der Organist Soós
Gábor geben das Kon-
zert „REQUIEM”: am 7.
November, um 19 Uhr in
der St. Ignác Benedikti-
nerkirche.



Adás minden csütörtökön,
a Híradó után

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

A programokról részletesen a győri Látogatóközpontban érdeklődhet  (Baross G. út 21., 96/311-771, 336-817, gyor@tourinform.hu). 
A Programajánlóba szánt híreket, meghívókat a kulturaliskinalo@gyorplusz.hu címre várjuk!
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ANGOL, NÉMET: +36-30/986-2800
ÚJLATIN ÉS OROSZ SZEKCIÓ: +36-30/520-1895

AKKREDITÁLT NYELVVIZSGAHELY
NMH SZÁM: E-000451/2014

FORDÍTÁS: +36-30/628-3070

• INGYENES angol és német nyelvi videoklub a nyelviskola hallgatóinak
• INGYENES angol beszédfejlesztô nyelvi klub társalgás

haladó szintû hallgatóinknak
• Irodai kommunikációs német nyelvtanfolyam B2 szinten 
• ÖSD, EURO, ECL, TársalKODÓ nyelvvizsga-felkészítés

csoportban és magánbérletes rendszerben
• Külföldi és belföldi munkavállalást elôsegítô német kurzusok 
• TOEFL és IELTS felkészítôk külföldi tanulmányokhoz

folyamatosan
• Svéd, spanyol, francia, olasz, orosz kurzusok több szinten
• Fordítások szakképzett fordítók által

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: FÖLDVÁRI GABRIELLA

KULTURÁLIS kínáló  
NEMZETKÖZI ÉREMGYŰJTŐ
TALÁLKOZÓT tartanak októ-
ber 30-án 8 és 13 óra között a
Veres Péter-iskolában (Régi
Veszprémi út 1–3.) A programon
fém- és papírpénzek, kitünteté-
sek, érmék és plakettek, jelvé-
nyek, régi képeslapok, bélyegek,
metszetek, részvények, telefon-
kártyák és egyéb régiségek cse-
réjére és adásvételére kerül sor.

MOZINET FILMNAPOK Győrben is! Az idei
Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál legnagyobb
sikerfilmjei október 30–31-én a Rómer Házban
(Teleki László utca 21.) is láthatók.

VÁRATLAN TALÁLKOZÁSOK. Bernard
Slade lírai komédiáját a Vénusz Színház mutat-
ja be az Újvárosi Művelődési Házban, október
28-án 18 órától.

AZ ÍGY LÁTOM A VILÁ-
GOT című fotópályázat leg-
jobb alkotásaiól rendez kiállí-
tást a Győri Fotóklub Egyesü-
let november 4-én 18 órától a
Hotel Konferenciában (Apor
Vilmos püspök tere 3.) A tár-
latot Horváth Imre fotómű-
vész és Kovács Tamás képvi-
selő nyitja meg.

„KONCERT-KIÁLLÍTÁS" lesz az Egyetemi
Hangversenyteremben (Kossuth u. 5., zsinagóga)
november 3-án 19 órakor. Az előadók – Baráth Bá-
lint (zongora) és Zigó András (fuvola) – Zigó-Hor-
váth Kornélia fotográfus által készített képek között
fognak játszani, amelyeket a zeneművek inspiráltak. 

ŐSZI SZÜNETI JÁTSZÓHÁZAK várják a gyerekeket város-
szerte. A Generációk Házában november 2-án ablakdíszeket,
november 3-án őszi kopogtatódíszeket, november 4-én, lám-
pásokat készíthetnek 10 órától a szünidőzők. A Gyirmóti Mű-
velődési Házban 3-án 8.30-tól kézműves foglalkozások és já-
tékos, sportos vetélkedők várják a látogatókat. A Csikócában
őszi tábort szerveznek november 2–4 között.   

HANGRAFORGÓ KLUB várja az érdeklődőket november
4-én 17 órától a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér klubhelyiségében (Herman O. u. 22.). Bejárt útjairól mesél
a klub vendége, Demeter D. Zoltán.

A Katáng zenekar VARÁZSDIÓK FÖLDJÉN címmel ad
mesekoncertet november 4-én 16 óra 30-tól a Kisfaludy Ká-
roly Könyvtárban (Baross G. út 4.). 

Gróf Bethlen Miklós A REFOR-
MÁTUS ÁLLAMFÉRFI címmel
tartja következő rendezvényét a
Győri KÉSZ.  A november 3-án 18
órakor kezdődő est vendége Al-
bert András történész, református
lelkész. A rendezvény helyszíne az
Apáczai Csere János Kar Dr. Barsi
Ernő Terme (Liszt Ferenc u. 42.).

NIMRÓD MAGYAR NÉPE címmel dr. Tóth Zoltán József
tart előadást a Magyar Évezredek sorozatban, november
3-án 18 órától az Apáczai Kar I. épületében, a Liszt Ferenc
u. 42. szám alatt.

MEDITÁCIÓS FOG-
LALKOZÁSOK indul-
nak november 4-től,
péntekenként 17–19
óra között a Megyei
Iparkamarában, (Szent
István út 10/A.). Előzetes
jelentkezés szükséges:
misieva@freemail.hu,
06-70/368-4323.
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Élményautózás 
és ergonómia
A Gázfröccs televíziós műsorának ti-
zenhetedik adásában egy Škoda Rapid
tesztelése mellett bemutatjuk, mit tesz-
nek a győri Audi Hungaria Motor Kft.-
nél azért, hogy a dolgozók könnyebben
végezhessék a munkafolyamatokat.
Bemutatunk egy speciális, érzékelők-
kel felszerelt ruhát, amely képes üzemi
és ipari körülmények között, a munka-
folyamat során kifejtett erőhatásokra,
környezeti hatásokra és életfunkciókra
vonatkozó pontos ergonómiai mérése-
ket végezni. Az adatokat egy szoftver
segítségével értékelik ki.

Sokadszor kerülnek előtérbe a mű-
sorban raliautók, élményautózásra
várták ugyanis a stábot. Régi kedvenc
ralis helyszínünk az écsi Rába Ring is-
mét megtelt versenygépekkel, ezúttal
a Máté-Böri Egyesület szervezett kü-
lönleges adománygyűjtést a mo-
sonmagyaróvári Éltes Mátyás
Általános Iskola fogya-
tékkal élő gyere-
kei számára.
Aki hozzájá-
rult a gyűj-
téshez, a na-
vigátor he-
lyén kipró-
b á l h a t o t t
egy ver-
s e n y a u t ó t ,
mindezt persze
a gyerekek is
megtehették. A pi-
lóták, attól függően,

hogy a mellettük ülőnek mihez volt ép-
pen kedve, versenytempót vagy las-
súbb kört autóztak. A Gázfröccs ka-
merái egy raliautóvá varázsolt Renault
Cliót kísértek végig a pályán, a pilóta
Máté Péter csapattársaként. A mindig
népszerű ladásoktól, Kállai Tamástól
és navigátorától, Lakatos Miklóstól vá-
laszt kaptunk arra, hogy miért a leg-
hisztisebb versenygép az egykori
szovjet gyártmányú autó, és hogy az
összes problémára megoldás ennél a
típusnál a tizenhármas kulcs, valamint
a kalapács. Az élményautózáson Du-
lai Roland is bemutatta a most már
külsőre tökéletes állapotba került
BMW-jét.

In der siebzehnten Ausgabe der
Fernsehsendung „Gázfröccs” zeigen
wir, neben dem Škoda Rapid Test,
was in der Győrer Audi Hungaria Mo-
tor Kft alle getan wird, damit die Mit -
arbeiter ihre Arbeit leichter verrich-
ten können. Wir zeigen spezielle, mit
Sensoren ausgestattete Kleidung,
welche in der Lage ist unter Be -
triebs- und Werksbedingungen be-
züglich der im Zuge des Arbeitspro-
zesses ausgedrückten Kraftauswir-
kungen, Umwelteinflüsse und Le-
bensfunktionen Messungen durchzu -
führen. Die Daten werden mithilfe
einer Software ausgewertet. 

Häufig geht es in der Sendung um
Ralleyautos, der Stab sehnte sich
aber genauso nach einem Erlebnis -
cruising. Auf unserem alten Lieblings-
ralleyplatz, dem Rába Ring, fuhren wir
wieder mit einer vollen Rennmaschi-
ne, dieses Mal unter Regie des Máté-
Böri Vereins in Verbindung einer Son-
derspendenaktion für die Mosonma-
gyaróvárer Éltes Mátyás Grundschule
für mit Behinderung lebender Kinder.
Wer spendete konnte am Cockpit den
Rennwagen ausprobieren, ebenso na-
türlich durften dies die Kinder. Die Pi-
loten konnten, je nach Präferenz der
Beisitzer im Renntempo fahren oder
langsamere Runden drehen. Die Ka-
mera von Gázfröccs begleitete in ei-
nem als Ralleywagen umfunktionier-
ten Reanault Clio den Piloten Máté

Péter auf der Strecke. Bezüglich der
immer populären Ladas erhiel-

ten wir von Kállai Tamás
und seinem Navigator La-
katos Miklós Antwort da-
rauf, warum der Wagen
aus den ehemaligen
sowjetischen Werken
die verrückteste Renn-
maschine ist und warum

13-er Schlüssel und
Hammmer die Lösung für

jedes Problem bei diesem Typ
sind. Was Fahrvergnügen ist,

hat uns auch Dulai Roland in sei-
nem inzwischen im perfekten Zu -

stand befindlichen BMW gezeigt.

Tv premier
minden hónap utolsó péntekén

19:30 és 20:30

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

gazfroccs.hu

facebook.com/gazfroccstv

viktornagy.net

Gázfröccs tévémûsor Gázfröccs Fernsehprogramm 
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Fahrvergnügen 
und Ergonomie

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

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



A Škoda Rapid egy alsó középkate-
góriás kocsi nagy csomagtartóval
kisautó áron. De tesztünkből az is
kiderül, hogy ennél sokkal többet
tud a típus. Egy fürge mindenes,
ami így vagy úgy minden nap mo-
solyra fakaszt.

Tesztalanyunk, a limuzin hatású ötaj-
tós Rapid. Igen, ez szintén Octavia stí-
lusú, nyújtott fenekű, óriási ötödik aj-
tóval szerelt Škoda. A nagytestvérnél
is nagyon tetszett a recept. Egy – vagy
igazából fél – kategóriával lejjebb pe-
dig még nagyobb bravúr a cseh gyár
által megvalósított tér-trükk. 550 lite-
res csomagtér, és 4 (+1) utasnak bő-
séges hely. A méretekkel nincs gond.
A forma annyira semleges, hogy min-
denkinek tetszik. Nincsenek agyon
domborított és élezett lemezek, de az
összkép még most is egyszerűen ele-
gáns, szögletesen dinamikus. Olyan,
mint egy Škoda.

Volt már nálunk teszten Rapid.
Emlékszem, hogy minden igényre jól
testre szabható kocsinak állítottam
be. Most sincs ez másként. Már csak
turbós motorokkal választhatjuk. Már
az 1,2 literes 90 lóerős benzines sem
hagy sehol cserben, de a 110 lovas
erre is rátesz egy lapáttal. A tesztau-
tóban is ez a motor volt, amit 6 sebes-

séges kéziváltóval kombináltak. Az el-
ső együtt töltött pillanattól nem volt
szégyenkeznivalóm sem városban,
sem autópályán – még négy személy-
lyel a fedélzeten sem. A 175 Nm nyo-
maték már 1400-as fordulattól fel-
épül, és ezt érezni is. Nincs tipikus tur-
bólyuk, vagy jól leplezi az elektronika,
mert lefulladni például nem enged.
Az üresen 1,1 tonnás Rapid csak úgy
repül. 9,8 mp alatt van százon! Mind-
addig elhiteti velünk, hogy egy felpap-
rikázott kompaktban (hothatch)
ülünk, amíg bele nem nézünk a tükör-
be, és nem pillantjuk meg a jókora fa-
rát. Vagy a tökéletesen leolvasható
körműszerek közé nem pillantunk,
mert ott alig 6 liter feletti fogyasztás

értéket látunk. Persze ez nem akadá-
lya az élvezetes együtt autózásnak.
Sőt, két babakocsi is velünk tarthat,
Győrből egészen Stuttgartig – akár
800 km egy tankolással.

Van azért további lehetőségünk is
az élmények fokozására. Az 1,4 literes
TSI benzines 7 sebességes dupla

kuplungos automa-
ta váltóval (DSG), a
125 lóerőnyi tartalé-
kával a kényelme-
sen sportos veze-
tőknek szól. Nagy
utazóknak vannak
lehetőségeik dízel-
fronton. Akinek a
megtehető hatótáv

számadatai csalnak mosolyt az arcuk-
ra, ideális az 1,4 TDI, a 90 lóerős spór-
mester, akár DSG-vel. A gyári fogyasz-
tási adat vegyes használatban 3,6 l /
100 km! Ha pedig gyakori, terhelt au-
tópályázásra is szükség van, akkor az

egyhatos gázolajos (115 LE, 250
Nm) a jó választás, mert az so-

sem fogy ki a szuszból.

A kellő komfortot a jól összeválo-
gatott és szinte egyesével választha-
tó extrák biztosítják. Sokaknak az
számít, hogy mit ad az autó beltere,
milyen érzés beülni. Megnyugtatok
mindenkit, nem fapados a hatás, sőt.
Nem zörög, nem sorjás. Egyszerű
formákból és anyagokól építették a
műszerfalat, de ízlésesen és hibátla-
nul állították össze. Egy-egy apró-
sággal, például rendelhető műszer-
falbetétek (akár zongoralakk fehér-
ben), vagy sportülések teljesen az íz-
lésünkre szabható a kis Škoda. Alap-
áras a hat légzsák, ESP. Klíma, alufel-
ni, bőrkormány, ülésfűtés, érintőkép -
ernyős rádió és parkolóradar már a
második szinten (Ambition) jár. És
akkor jön az igazi aktualitás: a Best
felszereltség. Hiszen ebbe a cso-
magba most, ezeken kívül bluetooth
kihangosítót, a hátsó ablakok sötétí-
tését, multifunkciós kijelzőt és -kor-
mányt is adnak. Nem mondom,
hogy teljes a csomag, mert egy tem-
pomat még jól jöhet, de alig hatvan -
ezerért az könnyen pótolható.

A poén pedig a végére jön. Egy
Best csomagos Rapid mindennél ol-
csóbb. A Spaceback 4 milliótól, a li-
muzin alig 4,15-ért megvehető a 90
lovas benzinessel. A 110 lóerős motor
és – ami fontosabb – a hatsebessé-
ges váltó felára 200 ezer Ft. Csak
azoknak fájhat a szívük, akik más mo-
torvariánsban gondolkodnak, mert ez
a „csoda-csomag” csak a kis TSI-kel
kérhető. De sebaj, mert nem nehéz
megbarátkozni a végtelenül csendes,
takarékos és fürge Rapidokkal. Ne
várjanak, barátkozzanak…

TESZT: Škoda Rapid BEST 1.2 TSI

A legjobb választás

Az üresen 1,1 tonnás 
Rapid csak úgy repül.
9,8 mp alatt van százon!
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Az E-Kart Ring plüssmacigyűjtést szer-
vez a Győr-Moson-Sopron és Komá-
rom-Esztergom megyei mentőautókba.
Mi is a kezdeményezés mellé állunk. Ha
van macid és szeretnéd jótékony célra
felajánlani, akkor vidd el az E-Kart Ring-
re, kimosva, szép állapotban. Minden

Gyorújbarát, Fo utca 178. +36-70/633 59 69 • info@ekart.hu • ekart.hu
Nyitvatartás: hétfô—csütörtök: 8—21., péntek: 8—22, szombat: 9—22; vasárnap: 9—21

´́ ´́

HÍREK

Jön az X-osztály

Plüssmacit
minden 
mentOautóba!´́

A Mercedes-Benz nem csak a luxusautók között jól csengő név, hanem
a haszonjárművek szegmensében is. Ezért egy régi űrt tölt majd be a
bő egy év múlva érkező pick-up, melyet X-osztály néven emlegetnek.
A koncepció már formát is öltött, a Concept X-Class tanulmányt rögtön
két teljesen más hangulatú változatban hozták nyilvánosságra. Egy ke-
mény munkagép sárga fényezéssel, lyuggatott lemezes plató-ajtóval
mutatja az elnyűhetetlenséget, míg a hófehér, barna bőrrel és fabeté-
tekkel luxusra hangolt verzió a hagyományos Mercedes értékeket köz-
vetíti. A Nissan Navara létraalvázára épülő típus V6-os dízelmotort, és
4Matic összkerékhajtást kap és – ahogy az a márkánál megszokott –
minden porcikájában egyénre szabható lesz. Lesznek négyhengeres
motorok is, és kézi váltó.

macival a gyermekek nyugalmát segí-
ted a mentőautóban! A felajánlásokat
december 5-ig várják a szervezők. Rá -
adásul minden egyes felajánlott maci
után 10%-os kedvezményt biztosítanak
bármilyen kategóriájú futamjegy árából.
November 12–13-án (szombat, vasár-
nap) a plüssmackó-felajánlók személye-
sen is megismerkedhetnek egy speciá-
lisan kialakított gyermekmentővel és ro-
hamkocsival az E-Kart Ringen 14–16
óra között.

Felmerül a kérdés, miért főszereplő a
plüssmaci a mentőautóban gyermekel-
látás esetén? 

„A tapasztalatok bizonyítják, hogy a
feszült, krízishelyzetbe került gyermekek
ellátásához hatékony segítséget nyújt
egy kellő pillanatban átadott játékmac-
kó. Kutatók felismerték, hogy a puha,
meleg érzetet adó, ölelő karú macik
megnyugvást nyújtanak egy tűzeset
vagy közlekedési baleset okán a szüleik-
től elszakított gyermekeknek. A szakem-
berek munkája könnyebb, ha a körülmé-
nyekhez képest nyugodt állapotú gyer-
meket részesíthetnek elsősegélyben.”

Köszönjük mindenki segítségét!
Bővebb információért az E-Kart Ring

elérhetőségein érdeklődhetnek.
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Használtautó-teszt: VW Golf Variant 1.4 TSI Comfortline 2009

kategóriaelso
Golf. Fogalom az autók világában,
és meghatározó típus az alsó-kö-
zépkategóriában (C-szegmens), te-
hát a kompaktok között. Az ötödik
széria sokban rátett egy lapáttal elő-
deire, és ebben jelentek meg a ben-
zines turbómotorok. Tesztalanyunk
egy ilyen, egynégyes kombi.

2009-et írunk, amikor a Golf V már jó 5
éve a piacon van. A kombi karosszéria,
Variant néven, csak 2007-ben követte
az ötajtósat. Aztán kisvártatva le is vál-
totta az azonos alapokra épített, de né-
mileg külsőleg, főként belterében meg-
változott hatodik generáció (2009–
2013). Két évig gyártották (2007–2009)
ebben a formájában, mégis sok fut az
utakon, hiszen egy nagyon „vágyott” űrt

töltött ki a puttonyos változat. Az a bizo-
nyos űr pedig megtalálható a kocsi há-
tuljában. A csomagtérben 505 literrel
gazdálkodhatunk, miközben az utastér
az ötös Golf rövid változatának legendá-
san tágas üléssorait rejti. Elöl és hátul is
viszonylag magasan ülünk benne, pont
ezért szinte egyterűsen nagy kényelem-
ben. A fejtérrel nincs gond, mert egyik
Golf sem sportosan domborított tetővel
érkezik. Úgy gondolom – és ezt a centi
is megerősíti – sikerült a Golfot belőni
helykínálat szempontjából a kategória
átlaga fölé. Például a Ford Focus kombi
hasonló méretű, vagy alig nagyobb, egy
Opel Astra Caravan kicsit szűkebb.

Ha már belevágtunk a méretekbe.
Külsőre szépen megnyúlt, hiszen több
mint 4,5 méteres, miközben a tengely-
távja átlagos (2578 mm). A hátsó túl-
nyúlás tetemes, de az átlagos felhasz-
nálót ez nem fogja zavarni, esetleg sze-
rencsétlen mélygarázs feljárókban
okozhat gondot. Formailag viszont
nem érheti panasz. A front a kisebb

testvért koppintja, a far pedig minden
trükk nélkül is szép, és egységes. Az
arányai is rendben vannak a kocsinak.
Összességében, mivel a Golf sosem
volt divatdiktátor, így a Variant 7 éves
kora és az azóta megjelent két frissebb
generáció ellenére sem tűnik vénnek.
Ebben persze szerepe van a korrekt
gazdának, aki szerencsére megkímél-
te, garázsban tartotta, így csillog-villog.

Belül folytatódik a meggyőző minő-
ség és a jól tervezett kialakítás. Ha nem
lenne hatos Golf, ez a műszerfal lehet-
ne az etalon. De mivel már van hetes is,
így csak évezred eleji innovációnak ne-
vezném. Végül is minden a helyén van,
nem is csúnya, de azért a konkurencia
ekkor már tudott szebbet. Egy előnye
van: a sok, középkonzoli bevonatos fe-

lület itt még nincs meg – vagy már el-
tűnt (gondoljunk a VW Passat B5,
1996–2000, belsejére) –, így nem is ko-
pik csúnyán. Természetesen mivel ez
egy jó minőségű népautó, ahol lehet,
minden textúrázott felület puha, kelle-
mes tapintású. Aztán kellemes a kö-
nyöklő, a kormány, az üléspozíció töké-
letes testre szabhatósága és a pohár-
tartóba integrált, kivehető sörnyitó!

És akkor ott van a motor. Az 1,4 li-
teres TSI, turbós benzines erőforrás
második generációja 122 lóerős eb-
ben a verzióban és 200 Nm nyomaté-
kot ad 1500–3500 fordulaton. A köny-
nyen járó hatfokozatú kézi váltóval
nagy összhangban van a motor. Csen-
des és nyomatékos, reméljük, így is
marad. Most közel 140 ezret mutat az
óra, végig vezetett szervizkönyves az
autó, így sok hibalehetőséget nem
adott neki a tulajdonosa. Ennél a mo-
tornál mindennél fontosabb az olaj-
csere-periódus betartása (10-15 ez-
renként, hiába „longlife” olajjal töltik),

Az autót biztosította: 
CarMen Autó
Győr, Nádor tér 1.
Tel.: +36-70/335-5335, 
+36-70/427-6000.
www.carmenauto.hu

és az olajszint ellenőrzése. Bizony a
gyár is engedi az olajfogyást, így
üzemszerű lehet a töltögetés.

Milyen a menetkomfortja egy hét -
éves Golfnak? Mondhatom, nem oko-
zott csalódást. A futómű, mivel hátul
több lengőkaros konstrukciójú, alig hoz-
ható zavarba. A tömege miatt (kb. 1200
kg) jól fekszi az utat, és rossz úton is jól
teljesít. Valójában városban és autópá-
lyán is tökéletes társ a motor és futómű,
illetve fékek hármasa. Nem fogyaszt
többet 8 liternél, de országúton 6 alatt
tartható, mégsem hagy cserben a hor-
vát autópályák emelkedőin. Összessé-

gében nagyon könnyen megszerethető,
és így kétszázezer kilométer alatt még
bőven hibamentes a Golf.

Az árkérdésben nincs kérdés. A Golf
új autóként és használtan is drága. Ta-
lán használtan még drágább is valami-
vel. A tesztautó 2,2 milliós kikiáltási ára
nagyjából a piaci ár felső átlagát súrolja,
de kétmillió alatt hasonló évjáratú, nor-
mál állapotú Golf kombit nem nagyon
kapunk. Viszont valószínűsíthető, hogy
a következő 3–5 évben sem fog az érté-
ke másfél millió alá menni. Ergo, a nevé-
re büszke családi autónak a Golf Variant
mindig jó választás.

értékelés Az értékelést a típus kategóriájában
értve, az elhasználódás és szubjektív
benyomások alapján tesszük.

Helykínálat 5+
Minőség 4+

Megbízhatóság 4+
Motor-váltó 4+

Futómű-fék. 5+
Ár-érték 5+

ÖSSZESEN:  4,5+
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GASZTRO CREATIVE CHEF

creative chef

Nagy Eszter ezúttal szezonális alap-
anyagokat, céklát, sütôtököt és al-
mát használ az izgalmas ôszi menü-
sor elkészítéséhez.

1 csomag tollhegy tészta
sütôtök, 10 dkg vaj, 2 dl h
tejszín, 10 dkg erdei so
3 ek. tökmagolaj, 2 ger
fokhagyma, 1 marék pir
tökmag, só, bors

Sütôtökös 

A húslevest felforraljuk és feloldjuk benne
az agar-agart. A céklákat megfôzzük,
megpucoljuk és vékony szeletekre vág-
juk. A balzsamecetes-sós-édesítôs keve-
rékben a céklaszeleteket pár percig ma-
rináljuk. Egy téglalap alakú edényt háztar-
tási fóliával kibélelünk és belehelyezzük
a céklaszeleteket és öntünk rá egy keve-
set a húslevesbôl, majd hagyjuk, hogy
megdermedjen. Következônek a véko-
nyan felszelt marhanyelveket rétegezzük,
majd ismét felöntjük egy kevés alaplével
és szintén hagyjuk, hogy megdermedjen.
A maradék alaplevet ezután adjuk hozzá.
A kolbászból vékony szeleteket vágunk,
ezeket száraz serpenyôben átpirítjuk,
majd mikor kihûlt, kézzel elmorzsoljuk. A
tormát lereszeljük, a fehérborecetes, sós,
édesítôs keverékben állni hagyjuk, majd
mikor picit veszített az erejébôl, összeke-
verjük a majonézzel és a felvert tejszínnel.

2 db cékla, 2-3 ek. balzsamecet, só,
néhány csepp édesítô, 1 l alaplé
(húsleves), 1 ek. agar-agar (zselésí-
tô anyag), 40 dkg füstölt-fôtt marha-
nyelv, 1 szál száraz kolbász, 1 szál
friss torma, 3 ek. fehérborecet, 1 ek.
majonéz, 1 dl tejszín felverve

Édesen pikáns 
ôszi kompozíciók

Almáspite 
vaníliasod

Céklakocsonya füstölt marhanyelvvel, 
kolbászmorzsával és tejszínes tormával

20 / + / 2016. október 28.
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CREATIVE CHEF HIRDETÉS

3 db nagyobb zöldalma,
1 csomag linzertészta,
ôrölt fahéj, folyékony éde-
sítô, ôrölt szegfûszeg, fél
citrom leve és reszelt hé-
ja, 5 db tojássárgája, 1 tk.
vaníliaaroma, 5 ek. cukor,
5 dl tejszín

a, fél
hab-
nka,
rezd
rított

tészta erdei sonkával

A tököt a sütôben puhára sütjük, a tésztát megfôzzük.
A kész tököt villával kikapargatjuk és egy serpenyôben
a vajjal, a tejszínnel, sóval, borssal, a zúzott fokhagy-
mával és a tépett erdei sonkával összeforgatjuk. Hoz-
záadjuk a leszûrt tésztát, alaposan összeforgatjuk, tök-
magolajjal és pirított tökmaggal tálaljuk.

Az almákat meghámozzuk, kockákra vágjuk és egy serpenyôben a
fahéjjal, a szegfûszeggel, a citrommal és az édesítôvel addig forraljuk,
míg a víz nagy része elpárolog belôle. A linzertészta felét egy kivaja-
zott formába nyomkodjuk, hozzáadjuk a megpárolt almákat és a tész-
ta másik felével befedjük, majd tojással megkenve készre sütjük. A
tojássárgájákat a cukorral és a vaníliával habosra verjük és a felforralt
tejszínt folyamatos kevergetés mellett óvatosan hozzácsorgatjuk.

óval

www.oh.hu OPENHOUSE INGATLANKÖRKÉP

BÍZZA PROFIKRA
ingatlanügyeit!
Rétalapon 3 szobás, 120 nm-es családi ház
eladó. A ház mögött dupla garázs és tároló
található. Ár 11,5 M Ft. +36-70/399-8261
Gyôrben, a Szigethy Attila úton második
emeleti, 62 nm-es, azonnal költözhetô lakás
eladó. Ár: 14,4 M Ft. +36-70/399-8261
Családi házat, lakást keres Gyôrben és
környékén? Hívjon, megtalálom Önnek az
ideális otthont! +36-70/399-8261
Nádorvárosban, a Szabolcska utcában 53
nm alapterületû, kétszobás, korszerûsített
lakás eladó. Irányár: 13,2 M Ft. +36-
70/459-3010
Gyôr-Gyárvárosban 53 nm alapterületû,
kétszobás, egyedi fûtésû, felújított, erké-
lyes lakás eladó. Irányár: 11,9 M Ft. +36-
70/459-3010
Gyôr-Ménfôcsanak új építésû részén
újszerû, nappali + 2 szobás, elsô emeleti
lakás eladó. Irányár: 19,9 M Ft. +36-
70/459-3010
Gyôr-Nádorváros központi részén, 560
nm-es telken kétgenerációs, 140 nm-es
alapterületû családi ház eladó. Irányár: 42
M Ft. +36-70/632-4354
Gyôr-Nádorváros Belvároshoz közeli részen
3 szobás, 112 nm-es, erkélyes, téglaépítésû
társasházban egy polgári jellegû lakás el-
adó. Ár: 32 M Ft. +36-70/632-4354
Gyôr-Adyvárosban, 4 emeletes házban, a
második emeleten egy 53 nm-es, 2 szoba
+ hallos lakás eladó. Ár: 12,99 M Ft. +36-
70/632-4354
Gyôr-Nádorvárosban, a Szabolcska utcá-
ban 2.emeleti, 53 nm-es társasházi lakás
kedvezô áron eladó! Azonnal költözhetô, te-
hermentes, jelenleg korszerûsítik az ingat-
lant. Irányár: 13,2 M Ft. +36-70/977-7837
Gyôr-Adyvárosban  7. emeleti, 63 nm-es,
3 szobás, erkélyes lakás kedvezô áron el-
adó! Irányár: 13,2 M Ft. +36-70/977-7837
Gyôrtôl 10 percre, Nagyszentjánoson  na-
gyon szép, 150 nm-es családi ház parko-
sított udvarral, pincével, dupla garázzsal
akciós áron eladó! Irányár: 19,9 M Ft.
+36-70/977-7837
Gyôrújbarát kedvelt részén nappali + 3 szo-
bás ikerház magas mûszaki színvonalon el-
adó. Ár: 24,99 M Ft. +36-70/977-7844
Gyôr-Szabadhegy központi részén 2 + 2
fél szobás felújított lakás eladó. Ár: 15,7 M
Ft. +36-70/977-7844
Gyôrújbarát kedvelt lakóparkjában nappa-
li + 3 szobás ikerház eladó. Ár: 17,2 M Ft.
+36-70/977-7844
Gyôr-Gyárvárosban 47 nm-es, teljesen fel-
újított téglalakás eladó. Ár: 15 M Ft. +36-
70/372 0109 
Gyôr-Ménfôcsanakon 2017. júliusi átadás-
sal lakások még leköthetôk. Alapterület:
58—80 nm-ig. Ár: 16—22 M Ft-ig. +36-
70/372-0109 
Nyúlon 100 nm-es, 3 szoba + nappalis, 2
szintes társasházi lakás, különálló garázs-
zsal eladó. Ár: 17 M Ft. +36-70/372-0109 
Eladó ingatlant keresek Gyôrben és von-
záskörzetében! Részletes tájékoztatásért
hívjon! +36-70/977-7839
Kiadó ingatlant keresek Gyôrben és kör-
nyékén! Részletes tájékoztatásért hívjon!
+36-70/977-7839
Gyôr-Adyvárosban, 53 nm-es, kétszoba-
hallos, mûanyag ablakos panellakás el-
adó. Irányár: 11,99 M Ft. +36-70/977-
7831
Gyôr-Adyvárosban 2. emeleti panellakás
részben felújított állapotban eladó. Irányár:
12,99 M Ft. +36-70/977-7831

Gyôr-Szigetben 160 nm-es ikerház eladó.
Irányár: 38,8 M Ft. +36-70/977-7831 
Gyôr-Révfaluban eladó egy 200 nm-es, 3
szintes, 2004-ben felújított, 8 szobás csa-
ládi ház. Több generációnak is alkalmas.
Ár: 49 M Ft. +36-70/459-2409
Vámosszabadi nyugodt részén, vízparton
eladó egy 190 nm-es, 4 szobás családi ház.
Ár: 21,49 M Ft. +36-70/459-2409
Szigetben eladó egy 36 nm-es, 2. eme-
leti társasházi lakás. Ár: 9,5 M Ft. +36-
70/380-3752
Pinnyéden eladó egy 900 nm-es, üdülô-
övezeti kert, 2 felújítandó épülettel. Ár: 8,5
M Ft. +36-70/380-3752
Eladó Abdán egy 110 nm-es, 3 szobás
társasházi lakás. Ár: 16,9 M Ft. +36-
70/380-3752
Eladó Gyárvárosban egy 53 nm-es, 1.
emeleti, 2 szobás lakás. Ár. 15,2 M Ft.
+36-70/380-3752
Gyôr-Szitásdombon, a  Pacsirta lakópark-
ban 60 nm-es, 2 szobás társasházi laká -
sok leköthetôk. Ár: 16,8 M Ft-tól. +36-
70/489-2011
Gyôr-Szitásdombon, a  Pacsirta lakópark-
ban 98—111 nm-es ikerházi lakások leköt-
hetôk Ár: 34,5 M Ft-tól. +36-70/489-2011
Gyôr-Kisbácsán 2 szobás, 72 nm-es
családi ház eladó. Ár: 29,5 M Ft. +36-
70/489-2011
Véneken 2 szobás, 72 nm-es családi ház
eladó. Ár: 7,9 M Ft. +36-70/489-2011
Adyváros kedvelt részén kétszoba-hallos,
elsô emeleti lakás eladó! Ár: 13 M Ft. +36-
70/489-2012
Nádorváros frekventált részén örökpano-
rámás, háromszobás, erkélyes lakás el-
adó. Ár: 13,9 M Ft. +36-70/489-2012
Kónyban 270 nm-es, téglaépítésû, három-
szintes panzió eladó. Ár: 21,9 M Ft. +36-
70/489-2014
Enesén 1990-es építésû, hôszigetelt, 146
nm-es családi ház eladó. Ár: 20,5 M Ft.
+36-70/489-2014
Rábapatonán 110 nm-es, felújított családi
ház eladó. Ár: 13,9 M Ft. +36-70/489-2014
Gyôr-Újvárosban, falusias lakóövezetben,
406 nm-es építési telek eladó. Ár: 5,6 M
Ft. +36-70/489-2014
Gyôr-Likócson 1989-ben épült, 2 lakásos,
6 szobás, 4 fürdôszobás családi ház dup-
la garázzsal ár alatt sürgôsen eladó! Irány -
ár: 25,9 M Ft. +36-70/338-6708
Gyôrben, a Kassák L. utcában 2 szobás,
erkélyes, felújított lakás ár alatt sürgôsen
eladó! Ár: 13,49 M Ft. +36-70/338-6708
Gyôr-Kisbácsa csendes utcájában 900
nm alapterületû építési telek eladó. 18 mé-
ter széles, 50 méter hosszú. Ár: 13,99 M
Ft. +36-70/459-2409
Gyôrtôl 10 km-re, Nyúlon nagyon szép
környezetben levô családi ház dupla ga-
rázzsal, parkosított udvarral ÁR alatt, 29,9
M Ft-ért eladó! +36-70/372-0105
Nyúlon, a hegyben csodálatos panorámával
rendelkezô téglaépítésû ház keresi az új tu-
lajdonosát. Ár: 16,8 M Ft. +36-70/372-0105
Gyôr-Szabadhegyen fiatalos, elsô eme-
leti, igényes lakás 27 M Ft-ért eladó.
+36/70-372-0105
Gyôrszentiván új építésû részén 3 éves,
külön utcafronti bejárattal rendelkezô,
amerikai konyhás + 3 hálószobás ikerház
nagy terasszal, garázzsal sürgôsen eladó!
Irányár: 30,9 M Ft. +36/70-977-7841
Gyôrben eladó lakást  keresek! Minden
megoldás érdekel! +36-70/977-7841
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Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének nevében a Településfejlesztési Főosztály
http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások címszó
alatt folyamatosan tölti fel a településrendezési eszközök módosítását, ezért kérjük a Tisz-
telt Érdeklődőket, hogy a honlapot folyamatosan kísérjék  figyelemmel!

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

TSZTM 2015-082 üi.sz.: 4286/2016 Győr, Győrszentiván M19-es és 1-es út átkötés törlése.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési
eljárásáról szóló 38.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2016. október 19-től 2016.
november 19-ig a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési
terv módosítási eljárások címszó alatt vagy személyesen a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri
Hivatalában, a 231. szobában megtekinthető.
A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen
vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

TSZTM 2016-053 üi.sz.: 39077/2016 Győr-Gyirmót, Szent László u. 28035/1 hrsz.
lakóövezetbe vonása.

TSZTM 2016-064 üi.sz.: 62538/2016 Győr-Sziget, Petőfi tér, parkolók elhelyezésének vizsgálata.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési
eljárásáról szóló 37.§ szerinti előzetes tájékoztatási szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2016. október 19-től 2016.
november 4-ig a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési
terv módosítási eljárások címszó alatt vagy személyesen a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri
Hivatalában, a 231. szobában megtekinthető.
A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen
vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

SZTM 2016-054 üi.sz.: 39059/2016 Győr-Gyirmót, Sárkereki u. 01955 sz. övezet,
paramétersor-módosítás.

SZTM 2016-055 üi.sz.: 18327/2016 Győr-Bácsa, Egres köz, szabályozási szélesség csökkentése.

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési
eljárásáról szóló 41.§ szerinti véleményezési szakasz tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetők: teljes eljárásban: 2016. október 19-től 2016.
november 4-ig a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési
terv módosítási eljárások címszó alatt vagy személyesen a 9021 Győr, Városház tér 1. Polgármesteri
Hivatalában, a 231. szobában megtekinthető. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban
tehetők a 9021 Győr, Városház tér 1. címen vagy az ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.

SZTM 2016-056 üi.sz.: 53572/2016 Győr-Ménfőcsanak, Nagyrét utca szabályozási
tartalom nélküli vonal törlése
a 25135/70 hrsz.-ra vonatkozóan. – Rajzi korrekció

településrendezési eszköztervezetek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jog-
intézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet a településrendezési eszközök egyeztetési
eljárásáról szóló 42.§ szerinti tárgyalásos eljárás partnerségi egyeztetés tervanyagát.

A rendezésiterv-módosítási anyagok megtekinthetŐk: teljes eljárásban: 2016. október 19-tŐl 2016. november 4-ig a város internetes oldalán: http://www.gyor.hu/innováció/rendezési terv/rendezési terv módosítási eljárások címszó
alatt vagy személyesen a 9021 GyŐr, Városház tér 1. Polgármesteri Hivatalában, a 231. szobában megtekinthetŐ. A megjelenés napjától javaslatok, észrevételek írásban tehetŐk a 9021 GyŐr, Városház tér 1. címen vagy az
ida.nemeth@gyor-ph.hu e-mail címen.
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*Más akcióval nem vonható össze. Az akció november 15-ig tart.
Komplett szemüveg készítése esetén, az üzletben megjelölt termékekre vonatkozik.

Multifokális
lencse
és minden
szemüveg-
lencse
féláron

–50% AKCIÓ*MEGHÍVÓ

Tisztelt Szülôk!
2016. november 9-én 11 órától, 14 órától, illetve 17 órától
megyei összevont szülôi értekezletet és tájékoztatót
tartunk a középiskolai felvételi eljárásról és továbbtanulási lehetôségekrôl.

A tájékoztató helyszíne: 9027 Gyôr, Magvassy Sportcsarnok, Gyôr, Kiskút liget (VIP-Terem)

Nyolcadik osztályos gyermekük nagy jelentôségû, felelôs döntés elôtt áll. Iskolaválasztása
jelentôsen meghatározhatja egész életét. A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pályaorientációs
Együttmûködés szereplôi a döntés megkönnyítése érdekében a lehetô legtöbb segítséget
és támogatást meg kívánják adni Önöknek, illetve gyermeküknek.
Ennek érdekében a hagyományos novemberi Pályaválasztási Kiállítás programját egy kifejezetten
Önöknek, a szülôknek szóló programponttal bôvítjük. Szeretnénk, ha Önök egy helyen kaphatnák
meg mindazt az információt, melyet a középiskolai felvételi eljárás rendjérôl, a középiskolák képzési
kínálatáról, valamint gyermekük továbbtanulási lehetôségeirôl tudniuk kell.
A tájékoztatókat a KLIK, illetve a megyei Szakképzési Centrumok képviselôi tarják majd.
Az Önök kényelme érdekében az összevont szülôi értekezletet a nap folyamán három alka-
lommal, ugyanazzal a tematikával és tartalommal tartjuk meg. A délelôtti, illetve a kora dél-
utáni tájékoztató rendezvényre érkezôknek lehetôsége nyílik a szomszédos Egyetemi Csar-
nokban rendezendô Pályaválasztási Kiállítás megtekintésére, ezáltal az egyes középiskolák
közvetlenebb megismerésére is.
A tájékoztató rendezvényekre elôzetes regisztráció nem szükséges.
Szeretettel várjuk Önöket!

Tisztelettel és üdvözlettel:
A Gyôr-Moson-Sopron Megyei Pályaorientációs Konzorcium tagjai

kép és szöveg: pannon-víz

Hetente 3-400 győri lakásvízmérőt cse-
rélnek munkatársaink. A mérők cseréje
eddig nehézkesen haladt. Sokan nem je-
lentek meg az előre egyeztetett időpont-
ban, vagy új és még újabb időpontot kér-
tek. Szeretnénk felgyorsítani a mérőcse-
réket, ezért javasoljuk fogyasztóinknak:
szerveződjenek legalább ötös csopor-
tokba, és vegyék igénybe csoportos ked-
vezményünket, melynek lényege: ha leg-

alább öt fogyasztónál egyszerre, egy ki-
szállással tudjuk lecserélni a lakásmérő-
ket, akkor az öt helyett egy kiszállási díjat
számolunk fel. Ez fogyasztónként közel
5-6 ezer forintos megtakarítást jelent.

Házanként kell egy lakótárs, aki jelent-
kezik ügyfélszolgálatunknál, majd fogad-
ja szerelőinket. Az ő nevére állítjuk ki az

Csoportosan gyorsabb 
és olcsóbb a vízmérôcsere

egy kiszállási díjat. Az aláírások és a lakás-
ba való bejutás miatt célszerű, ha a cso-
port többi tagja is otthon lesz. Aki ezt
mégsem tudja megoldani, adja oda vala-
melyik másik csoporttagnak a lakáskul-
csát, írjon meghatalmazást két tanúval.
Ebben ügyfélszolgálatunk segíteni tud.

A csoportos kedvezmény egyéb-
ként nem törvényi előírás, nem mind-
egyik szolgáltatónál kérhető. 

Eredetileg a Pannon-Víznél nem kel-
lett külön fizetni a lakásmérők cseréjéért.
Néhány éve azonban egy törvényi válto-
zásból adódóan (2011. évi CCIX. Tör-
vény és az 58/2013. Korm. rend.) a mel-
lékmérők a fogyasztók tulajdonába ke-
rültek, így a cserékért már fizetni kell.

A mellékvízmérőket érintő törvényi
változásokról – 2013-ban – minden
érintett fogyasztónkat levélben tájé-
koztattuk. Részletesen ismertettük,
hogy milyen tennivalóik lesznek a la-
kásban lévő vízmérőjük hitelességi
idejének megőrzése miatt.

Némi enyhítés, hogy a lakásvízmé-
rők cseréjére az eddigi hat helyett már
csak nyolcévente lesz szükség. A cso-
portos kedvezmény további könnyí-
tés, használják ki, szerveződjenek!
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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    •

Szabadhegyen, a plaza közelében eladó ez a fel-
újított, 49 nm-es, 2 szobás panellakás franciaer-
kéllyel és privát tároló helyiséggel. A lakás a leg-

felső, 4. emeleten található. A felújított, jó állapo-
tú ingatlan ablakait redőnyös műanyag nyílászá-
rókra cserélték. A fűtésről távhő gondoskodik, kö-
zös költség 6.600 Ft. Előnye a kiváló elhelyezke-
dés: csendes, zöldövezetben, a város egyik köz-
ponti részén található, ahol minden megtalálható
(buszmegállók, élelmiszerboltok, posta, iskola,
óvoda, tópart…) Befektetésnek is kitűnő! 

Ár: 13,5 M Ft
Venczel Tóth Anita: +36-30/376-3718

Győr-Szabadhe-
gyen kínálom el-
adásra ezt az 59
nm-es, erkélyes
téglalakást. A la-
kás 2001-ben
épült, 17 lakásos
társasház 1. emel-
tén található. El-
osztása: nappali
+ 2 szoba. A szo-
bák laminált padlóval, a konyha-étkező pedig já-
rólappal burkolt. Fűtését gázkazán látja el radiá-
torokkal. A zárt udvaron egy gépkocsibeálló tar-
tozik az ingatlanhoz. Közös költség: 6.000 Ft. A
lakás 2017. nyári költözéssel eladó! Egészségügyi
festést követően azonnal költözhető. 

Ár: 20,49 M Ft
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Révfaluban, 10 lakásos társasház földszint-
jén kiadó ez a 61 nm-es, 2 szobás, igényesen ki-
alakított lakás. Az ingatlan részben bútorozott, a

konyha gépesített, a fűtés gázkazánról működik,
egyedi mérővel! A lakáshoz tartozik egy közös tá-
roló, illetve egy zárt udvari parkoló! A Belváros
és az egyetem gyalog 10 percre van. AZONNAL
KÖLTÖZHETŐ! 

Bérleti díj: 120 E Ft/hó + rezsi + 2 havi kaució
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Családi ház a Pacsirta lakóparkban! A dupla ga-
rázzsal rendelkező, 115 nm-es családi ház 800
nm-es telken kerül felépítésre. Az amerikai kony-

hás nappali mellett helyet kapott 3 hálószoba,
gardrób, háztartási helyiség, tároló és kamra.
Szükség van még egy hálószobára? Még az is meg-
oldható! A belső elrendezésen még módosíthat!
21 nm-es terasz kapcsolódik a nappalihoz. Kima-
gasló minőség, megbízható kivitelezés! Az ár
emelt szintű fűtéskész ár, de van lehetőség kulcs-
rakész befejezésre is! CSOK igényelhető! 

Ár: 39,49 M Ft
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr rohamosan fejlődő részén, a Pacsirta lakó-
parkban épül ez a minden igényt kielégítő iker-
ház. A 85 nm-es, garázsos házhoz tartozó telek-

rész 400 nm. Elosztása: amerikai konyhás nappali,
3 hálószoba, háztartási helyiség és kamra. A nap-
paliból léphetünk a 15 nm-es teraszra. A ház ki-
válóan alkalmas CSOK-ot igénylő fiatal pároknak,
vagy nagyobb családoknak. A fent rögzített alap-
rajz tájékoztató jellegű, igény esetén van lehetőség
a belső válaszfalak módosítására, vagy akár na-
gyobb méretű ház építésére is. Az ár emelt szintű
fűtéskész állapotra vonatkozik, de igény esetén
van lehetőség kulcsrakész befejezésre is. 

Ár: 25,9 M Ft
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Győr-Kisbácsán, a Pacsirta lakóparkban, 14 la-
kásos társasházban lakások 39–60 nm-ig el-
adók. Megvételre kínálom ezt az első emeleti,

49,87 nm-es lakást, mely 8,5 nm-es erkéllyel te-
szi még kényelmesebbé a mindennapokat. Az
ingatlan modern, minimál stílusú társasházban
kerül kivitelezésre, mely tágas nappalival, és
két félszobával rendelkezik. A lakás emelt szin-
tű fűtéskész állapotban kerül átadásra. Gépko-
csibeállók 500 E Ft-ért vásárolhatók. 

Ár: 14,96 M Ft
Hencz Andrea: +36-20/553-8749

Győr-Szigetben, pár percre a termálfürdőtől, az
egyetemtől és a Belvárostól, új építésű társasház-
ban 38,82 nm-es, 1. emeleti, erkélyes garzonlakás

eladó! A házba 3 rétegű műanyag Internorm abla-
kok kerülnek beépítésre, a falak 30 cm-esek, a
homlokzatra 20 cm Austrotherm szigetelés kerül,
a válaszfalak 10 cm-esek. A lakások fűtése távhős,
egyedi hőmennyiségmérővel, radiátor és padlófű-
tés hőleadóval.  Felszíni beálló (1,27 M Ft) és
mélygarázsbeálló (3,1–3,6 M Ft) is vásárolható, il-
letve különböző méretű tárolók közül választhat!
Az ár emelt szintű fűtéskész ár, de lehetőség van
kulcsrakész befejezésre is! Átadás 2017 őszén vár-
ható. A társasházban a garzontól a penthouse la-
kásig minden méret megtalálható, az alsó szinten
pedig vannak még eladó üzletek!

Ár: 16,3 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Adyváros központi részén eladó egy 53 nm-es,
kétszobás, 2. emeleti, teljesen felújított, nyugati
fekvésű panellakás, liftes társasházban. A nyílás -

zárók műanyagból készültek, minden ablak re-
dőnnyel és rolós szúnyoghálóval felszerelt. 2010-
ben újra csempézték és járólapozták a lakást, a für-
dőszobát felújították. A víz és villanyvezetékek
cseréje is megtörtént, a közelmúltban pedig új
konyhabútor készült. A társasház szigetelése és a
fűtés egyedi mérőssé alakítása folyamatban van.

Ár: 13,29 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Győr-Szabadhegyen új építésű, 98,43 nm-es, bel-
ső kétszintes sorházi lakás eladó, 71,68 nm-es
kerttel, 14,35 nm-es garázzsal. Az alsó szinten ka-

pott helyet az amerikai konyhás nappali és egy
mellékhelyiség, a felső szinten pedig három háló-
szoba és két fürdőszoba. A főfalak 30-as téglából
épültek, 8 cm-es Austrotherm Grafit hőszigetelés-
sel. A válaszfalak 10 cm-esek, a lakások közötti
fal hanggátló téglából épült. 3 rétegű műanyag
nyílászárók kerültek beépítésre, a házon monolit
födém van, a tető Bramac cseréppel fedett. A fű-
tést kondenzációs kazán látja el, padlófűtéssel. Az
ár emelt szintű fűtéskész ár, a ház költözhető, hi-
vatalos átadás 2017. márciusában várható.

Ár: 29,99 M Ft
Horváth Edina: +36-70/587-4020

Olyan téglalakást keres, amihez garázs és tároló
is tartozik? Akkor megtalálta! Győrben, a Magyar
utcában eladó ez az 53 nm-es, erkélyes téglalakás.

A lakás a második emeleten található, elosztása:
2 szoba + kamra. A fürdőszoba kivételével min-
den szobában műanyag ablakok, redőnyök és szú-
nyogháló van, valamint új műanyag bejárati ajtó
került beépítésre. A fürdőszobában a kádat kicse-
rélték, a vízvezetéket felújították. Fűtését gázka-
zán látja el. Közös költség: 5000 Ft. 

Ár: 15,79 M Ft + 2 M Ft garázs
Budai Mónika: +36-30/640-8794

Töltse a karácsonyt már az új házában! Győr-
Ménfőcsanak csendes utcájában, családi házas
környezetben eladó ez a 130 nm-es, 4 szoba +

nappalis ikerház, melyhez 550 nm zöldterület
tartozik! A telek igény szerint 970 nm-re bővít-
hető (3 M Ft)! A házban kialakításra került kü-
lön gardróbszoba, mosókonyha. A nappali-
konyha 36 nm-es, tartozik a házhoz egy 20 nm-
es garázs is. A házat magas szintű kivitelezés jel-
lemzi. Az ár emelt szintű fűtéskész állapotra ér-
tendő, de a kivitelező kulcsrakész befejezést is
vállal (6 hét). A ház október 31-én kerül átadás-
ra, ezért még idén karácsonyra elkészülhet!

Ár: 30,49 M Ft
Tomena Ildikó: +36-20/669-3903

Győr Marcalvá-
ros II-n, a Bor-
sos Miklós utcá-
ban eladó ez a
felújítandó pa-
nellakás. Az 55
nm-es ingatlan
10 emeletes tár-
sasház 10. eme-
letén található.
Elosztása: 1,5
szoba + hall. Amerikai konyhás nappalit sze-
retne? Itt még az is megoldható! Újítsa fel
igényeinek megfelelően! Az erkélyről pano-
rámás kilátás nyílik Győr városára! A lakás
kiválóan alkalmas fiataloknak, valamint be-
fektetőknek egyaránt. Az árban biztosan
megegyezünk!

Ár: 12,69 M Ft
Budai Mónika: +36-30/640-8794
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A GYHG Nonprofit Kft. tájékoztatja az
érdeklődőket, hogy a cég üzemelteté-
sében lévő győri hulladékudvarok ok-
tóber 31-től a megszokott napokon,
de a téli nyitvatartásnak megfelelően,
8 és 16 óra között vehetőek igénybe.
A győri és a vidéki hulladékudvarok
nyitvatartása megtalálható a www.
gyhg.hu honlapon.

A kegyeleti megemlékezést megelő-
zően a Győr-Szol Zrt. nagy figyelmet
fordít a győri köztemetők takarítására.
Naponta több mint ötven fő végzi a fa-
levél gereblyézését. Az összegyűjtött
avart elszállítják. A szilárd burkolatú
utakat géppel, a kavicsos utakat kézi
erővel seprik, tisztítják, a hulladék el-
szállítása pedig folyamatos.

A Győr-Szol Zrt. tájékoztatja a
hozzátartozókat, hogy a győri közte-
metők november 6-ig egységesen 7
és 20 óra között látogathatóak. A
sírkertek téli nyitvatartása november
7-től érvényes.

A Szabadi úti köztemető bejáratán
és a nádorvárosi köztemető mindkét ka-
puján október 29-én, 30-án, 31-én és
november 1-jén 7 és 11 óra között hajt-
hatnak be autóval az arra jogosultak. 

A temetői autóforgalom csökkenté-
se, valamint a nehezen mozgó látoga-
tók helyváltoztatásának megkönnyíté-
se érdekében a Győr-Szol Zrt. csende-
sen működő és környezetbarát elektro-
mos kisbuszt közlekedtet október 29-
én, 30-án, 31-én és november 1-jén
11 és 17 óra között a Nádorvárosi köz-
temetőben. A járatok a régi ravatalozó
elől indulnak, a felszállás pontos helyét
Győr-Szol zászlók jelzik.

További segítség a sírkertekbe ki-
látogatóknak, hogy az előző évekhez
hasonlóan, a Győr-Szol Zrt. minden
győri köztemetőben október 30-án,
31-én és november 1-jén 10 és 16:20
óra között gondnoki szolgálatot mű-

A Győr-Szol Zrt. hiba- és kárbejelentő
vonala a 96/50-50-55-ös telefonszá-
mon minden naptári napon 0–24 órá-
ban hívható. A Győr-Szol Zrt. és a
GYHG Nonprofit Kft. ügyfélszolgálati
irodái október 29-től november 1-ig
egységesen zárva lesznek, a telefo-
nos ügyfélszolgálat nem működik. 

Győrben a felszíni fizetőparkoló-há-
lózat beállói október 29-én a szombati
díjfizetési rend szerint, október 30-án
díjfizetés nélkül, október 31-én a szom-
bati díjfizetési rend szerint, november 1-
jén díjfizetés nélkül vehetőek igénybe. A
Vásárcsarnok október 29-én és 30-án
a rendes nyitvatartás szerint üzemel, ok-
tóber 31-én és november 1-jén zárva
lesz. A Tarcsay úti piacon október 29-
én, szombaton 6 és 14 óra között lesz
kereskedés. A Magyar Vilmos Uszoda
október 29-én és 30-án a rendes nyit-
vatartási rend szerint üzemel, október
31-én és november 1-jén zárva lesz. A
Barátság Sportpark október 29-én, 30-

Rendezett temetôk várják a látogatókat

ködtet, így a távolról érkezők számára
a sírhelyekkel kapcsolatos ügyintézés
lehetősége biztosított lesz.

A nádorvárosi köztemető mindkét
bejáratánál a kiemelt időszakokban a
rendőrség nyújt segítséget a forga-
lom irányításában. A régi bejárat mel-
letti autószalon parkolóját idén is
igénybe vehetik az autósok.

A kegyeleti megemlékezés idősza-
kában várhatóan biztosított lesz a víz-
vételi lehetőség a kutakból.

Minden városi köztemetőben biz-
tosított a szelektív hulladékgyűjtés le-
hetősége. Az üzemeltető ezúton is ké-
ri a hozzátartozókat, hogy a régi ko-
szorúk, mécsesek és csomagolóanya-

gok kidobásakor lehetőség szerint
mindenki vegye figyelembe a kuká-
kon jól olvasható feliratokat.

A biztonság miatt fontos, hogy sen-
ki ne hagyjon a gépkocsiban látható
helyen értéket. Hasonlóan a sírokra
vagy a kút mellé se tegyenek még rö-
vid időre sem autó- és lakáskulcsot,
mobiltelefont és hasonló tárgyakat a
látogatók.

Hasznos információ, hogy a nádor-
városi köztemető régi bejáratánál – a
körforgalomnál –, a felújított burkola-
tú piactéren és a Szent Lélek téri bejá-
ratnál koszorú- és virágárusítás zajlik,
a szabadhegyi köztemetőnél pedig ki-
nyitott a virágbolt.

Hulladék-
udvarok téli
nyitvatartása

Ünnepi tudnivalók
án és 31-én a rendes nyitvatartás sze-
rint üzemel. November 1-jén a Barátság
Sportpark kiszolgáló létesítményei – pl.:
öltözők, büfé – zárva lesznek, a futópá-
lya és az erősítőgépek használhatóak. A
Győr-Szol Zrt. üzemeltetésében lévő
szabadhegyi, nádorvárosi, révfalui, újvá-
rosi, Sugár úti, Templom úti, Malomsori
és a Koroncói úti köztemetők a kegyele-
ti megemlékezés időszakában egysé-
gesen 7 és 20 óra között lesznek nyitva.

A GYHG Nonprofit Kft. hulladékszállí-
tási működési területén a lakossági hulla-
dékszállítás változatlanul, a Hulladéknap-
tárban meghirdetett módon működik. A
GYHG Nonprofit Kft. üzemeltetésében lé-
vő hulladékudvarok október 29-én, 30-án
és 31-én a rendes nyitvatartás szerint üze-
melnek, november 1-jén zárva lesznek.

A Győr-Szol Zrt. szolgáltatásaival
kapcsolatban a www.gyorszol.hu, a
GYHG Nonprofit Kft. tevékenységei-
ről pedig a www.gyhg.hu weboldalon
olvasható információ.

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, Szigethy Attila út 80.

03. 25.—03. 31.

Ajándékcsomag készítését vállaljuk!
Üzletünkben telefonkártya egyenleg

feltöltés is igénybe vehetô!

899 Ft/kg

Pecsenyekacsa 1 kg
elôhûtött 

Akció: 2016. október 28—november 3.

Pecsenyeliba-
comb fagyasztott

Egész liba
Pecsenyelibamáj
Pecsenyeliba-
farhát fagyasztott

990 Ft/kg

2999 Ft/kg

1999 Ft/kg

Pecsenyelibamell
fagyasztott,

csontos

59 Ft/kg

Pecsenyekacsa-
comb 1 kg

Pecsenyekacsa-
nyak 1 kg

Pecsenyekacsa- 
farhát fagyasztott 1 kg

250 Ft/kg

119 Ft/kg

1990 Ft/kg

1490 Ft/kg

Magyar burgonya
1 kg

89 Ft/kg

Alföldi UHT tej
1,5%

1 l

Rama kocka 250 g

139 Ft/db

199 Ft/db

115 Ft/db

Mécses LA11

Mécsesek széles választékban
kaphatók!!!
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régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

ajánlja:

Engedélyszám: U-001588

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

Velencei karnevál 2017. febr. 25—27. 37.500 Ft/fô
Utazás autóbusszal, 1 éj, ***szállodában, reggelivel

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
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
karácsonyi és szilveszteri ajánlatokkal is várjuk!

Mindennemű gépjármű és
munkagép kézi alsó- és motormosása

Bízza ránk a piszkos munkát!

ÉPFU Autómosó • +36-20/952-2938 
Fehérvári út 80. (bejárat a Zöld utca felől)

ÁLLÁS 
CNC-gépkezelőket, forgácso-
lókat, fémipari minőség-ellenőröket, daru-
sokat, autófényezőket, üzemeltető villany-
szerelőket, géplakatosokat, targoncásokat,
kovácsokat keresünk, győri munkahelyre.
Tel.: 06-70/941-0185; 06-70/941-0994;
e-mail: hegeszto2016@gmail.com

Azonnali kezdéssel győri gép-
ipari cég munkavállalókat keres az alábbi
feladatokkal: betanított munka,
hengerfejek minőségi ellenőrzése, vala-
mint CNC-esztergályos és ma-
rós szakirányú végzettséggel – egyedi al-
katrészek gyártása. Hosszú távú, megbíz-
ható munkalehetőség. Érd.: 8.00–16.00
óra között: 96/511-003, 06-30/635-5544.

Takarítónőt keresünk Győr-
ben! Rendszeres, heti egyszeri, esti munka-
végzés. pinter@minosegellenor.hu. Telefon:
06-30/820-4539.

Rába Quelle Élményfürdőbe,
halpedikűr-butikba 2 fő nyugdíjas kolléganőt
keresünk. Érdeklődni a helyszínen, vagy a 06-
70/312-0322 telefonszámon.

Kőműveseket keresek azonnali
kezdéssel, bérezés megegyezés szerint. Samu
Ferenc 06-70/268-0781.

Hosszú távon dolgozni akaró munkavál-
lalókat keresünk Győr melletti megbízónk ré-
szére, három műszakba, húsipari területre.
Munkakörök: csomagoló, címkéző, virslitöltő,
főző-füstölő, gépkezelő. Feltétel: általános isko-
lai végzettség (előny: húsipari végzettség vagy
tapasztalat). Munkavégzés helye: Gönyű. Er-
zsébet-utalvány és utazási költségtérítés jár a
dolgozóknak! Jelentkezni lehet: telefonon: +36-
96/283-281 vagy info@uni-worker.hu

Folyamatos műszakrendbe
(két nap munkanap, két nap pihenőnap) kere-
sünk győri megbízónk részére műanyagipari
operátorokat! Feltétel: általános iskolai végzett-
ség. Munkavégzés helye: Győr Ipari Park. Fel-
adatok: könnyű fizikai munka, műanyag alkat-
részek sorról történő leszedése, minőség-ellen-
őrzése, sorjázása, csomagolása. Erzsébet-utal-
vány és utazási költségtérítés jár a dolgozók-
nak! Jelentkezni lehet: telefonon: +36-96/283-
281 vagy info@uni-worker.hu 

SZOLGÁLTATÁS
Tetők javítása, szigetelése,
bádogos-, ács-, kőműves-
munkák végzése kedvez-
ménnyel, garanciával. Tel.: 06-
30/355-6991.

Lomtalanítást vállalunk, igény
szerint, ingyen elszállítjuk felesleges holmiját
pincéjéből, padlásáról, lakásából, illetve udva-
ráról. Hívjon bizalommal! Non-stop tel.: 06-
70/675-0654.

Udvarok, kocsibeállók, garázsbejárók tér-
kövezését, gépi földmunkát, veszélyes fák kivá-
gását, bozótirtást vállalunk. 06-30/695-4930

Bérszámfejtést és termékdíj-
ügyintézést vállalok Győr és környékén.
Saját bérprogrammal rendelkezem. Érd.:
06-30/716-5317.

Lomtalanítást vállalok padlástól
a pincéig, ingyenes elszállítással. Hívjon biza-
lommal! 06-70/707-5812

Lakás, ház, pince, padlás, udvar takarítását,
rendbetételét, felesleges holmi elszállítását
(akár 1 darabot is) vállalom megbízható mun-
kaerőkkel. Megegyezés alapján akár hagyaték-
felvásárlás is lehetséges. Nem fog csalódni
bennünk! +36-20/226-9431
első szót, tel.számot kiemelni

Szőnyegtisztítás, ingyenes 
oda-vissza szállítással! 
Vállalunk: Vegytisztítást, Mosást, 
Ruhafestést! Ruhakészítést, Ruhajavítást!
Hívjon bátran, mobilvarrodánk
házhoz megy, ingyenes szállítással! 
06-20/916-8465

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

MATEMATIKA felvételi előkészítést vál-
lalok általános iskolásoknak. Ugyanitt matema-
tika-, fizika-, kémiakorrepetálás általános és kö-
zépiskolásoknak. Tel.: 06-30/844-6979; 06-
20/292-0700.

Lomtalanítást vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát. Felesleges hol-
mit elszállítok. Akár egész lakás ürítését is
vállalom. Tel.: 06-70/882-6590.

Mindennemű lakatosmunka.
Egyedi fémszerkezetek, kerítések, korlátok ké-
szítése, felújítása. Tel.: +36-30/313-2351
www.ironart.hu e-mail: ironart@ironart.hu

Szobafestés, mázolás, ta-
pétázás, laminált padló lerakása, tisz-
tasági festések, homlokzatfestés és
gipszkarton rendszerek kivitelezése.
Tel.: 06-70/245-8931.

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

Villanyszerelést vállalok Győr-
ben és környékén. Tel.: 06-70/384-6557.

Mindennemű kárpitozást
vállalok ingyenes felméréssel, vidéken is.
Tel.: 06-20/239-9198.

Fakivágás, gyökérkivétel, sö-
vényvágás, fametszés, ásás, kaszálás, bozótir-
tás, fűnyírás! Telefonszám: 06-96/826-322,
06-30/403-6810.

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

Költöztetés, fuvarozás, lomta-
lanítás, bútor, műszaki termék szállítása ked-
vező áron, 2900 Ft-tól! 06-30/542-0720

EGYÉB
Járószék utcai, elektromos B.
4220 X. teljesen új eladó. 200.000 Ft.
Tel.: 06-96/426-511.

KÉSZPÉNZÉRT
magas áron antik bútort, 

festményt, herendi porcelánt, 
eozinos Zsolnayt, 

kristályokat, ezüsttárgyakat, 
ékszert,  régi órákat, 

könyveket, dísztárgyakat, 
hagyatékot vásárolunk. 

Hívjon bizalommal!
06-70/640-5101 

Vásárolnék lábhajtós, szekrényes var-
rógépet 8.000 Ft körüli árért. Tel.: 06-
30/521-7414.

Bélyeget, képeslapot, pénzt, kitüntetést
(náci, Waffen-SS is), jelvényt, könyvet, egyéb
régiséget vásárol magángyűjtő. Pál István. Tel.:
06-20/947-3928.

Vásárolok festményeket, por-
celánokat, ezüsttárgyakat, órákat, régi búto-
rokat, hagyatékot! Németh Csaba: 06-
20/937-9671.

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása és beváltása. 06-70/564-2280

Vásárolok hagyatékot, porcelánt,
festményt, bizsut, régi pénzeket, órákat, szob-
rokat. 06-70/394-9825; 06-30/342-4023.

INGATLAN
Garázzsal együtt 53 nm-es
téglalakás Nádorvárosban el-
adó. 16.600.000 Ft. 06-70/940-4046

Luxuslakások Szabadhegyen!
94 nm-es sorházak saját kerttel, 33,8 M Ft-tól.
06-70/633-5250

Igényesen felújított, 53 nm-
es, magasföldszinti téglala-
kás Nádorvárosban eladó.
17.500.000 Ft. 06-70/940-4046

Győr-Gyárvárosban, hőszigetelt ház-
ban, 48 nm-es, 3. emeleti, parkra néző, felújított,
alacsony rezsijű, társasházi téglalakás tárolóval el-
adó. Ár: 13.200.000 Ft. Tel.: 06-20/370-1951.

Eladó lakásokat keresek
ügyfeleim számára. Elérhetőség: 06-
30/721-3905; 06-20/526-8004.

Budapest XI., Bocskai út, 67.00 nm-es téglala-
kás eladó. 1. emeleti, felújított, jó közlekedés.
Ár: 39.3 M Ft Érd.: +36-30/783-6962 www.in-
gatlan.com/22724926

LAKÁSCSERE

Érd.: 06-96/511-420.

Adyvárosi, 3 szobás, 62 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 48–55 nm-es, 2-3 szobás, ha-
tározott-határozatlan idejű bérleményre. Bán
Aladár utca és tartozás kizárva. (Hirdeté s -
szám: 578.) 

Adyvárosi, 1 szobás, 36 nm-es, össz-
komfortos, határozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne szigeti, 35–45 nm-es, 1+fél
szobás, határozott-határozatlan idejű bérle-
ményre. Tartozás kizárva. (Hirdetésszám:
579.) 

Belvárosi, 2 szobás, 65 nm-es, félkom-
fortos, szilárd tüzelésű, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 3-4 szobás, 70–
80 nm-es bérleményre. Sziget, Újváros kizárva.
(Hirdetésszám: 212.)

Belvárosi, 2 szobás, 56 nm2-es, félkom-
fortos, téglaépítésű, felújításra szoruló, határo-
zatlan bérleti szerződéses lakást cserélne 1
szoba, 30–40 nm-es, belvárosi vagy szigeti, ha-
tározatlan bérleti szerződéses lakásra. (Hirde-
tésszám: 215.)

Belvárosi, 1 szobás, 45 nm-es, összkom-
fortos, részben felújított, határozatlan bérleti
szerződéses lakást cserélne 2 szobás, 49–55
nm-es bérleményre. Sziget, Újváros, Gyárváros
kizárva. (Hirdetésszám: 217.)

Adyvárosi, 2 szobás, 53 nm-es, hatá-
rozott bérleti szerződéses lakást cserélné-
nek 2 szoba, 55 nm-es, határozatlan bérleti
szerződéses lakásra – Belváros, Adyváros,
Marcalváros vagy Gyárváros területére. (Hir-
detésszám: 218.)

ÉPÍTŐANYAG

felveszünk kiemelt bérezéssel mûszakvezetô,  eladó, pénztáros,
hentes, bolti kisegítô munkakörbe kollégákat. Havonta 1 vasár-
nap 200%-os pótlékkal. Gyedes ellátásban lévô, megváltozott
munkaképességûek és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk,
akár részmunkaidôsként is! 

Jelentkezés helyben az üzletvezetônél vagy fényképes önélet-
rajzokat a munkahelygyor@gmail.com e-mail címre várjuk.

PRÍMA Élelmiszer Áruházunkba
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A Rába ETO Győr százszázalékos mér-
leggel, három győzelemmel zárta az
élen a futsal Bajnokok Ligája csoportkö-
rét, és első helyen lépett tovább az elit-
körbe, ahol a házigazda portugál Sport-
ing CP mellett az orosz Dinamo Moszk-
va és a marosvásárhelyi City'us Targu
Mures lesz az ellenfele. A mérkőzéseket
– melyeknek Lisszabon ad majd otthont
– november 22–27. között játsszák a
csapatok, a csoportgyőztesek jutnak az
áprilisi Final Fourba. A Dinamo Moszk-
va a négy kiemelt csapat egyikeként ke-
rült az ETO csoportjába. A brazil és
olasz légiósokkal megerősített Sport-
ing CP a győriekhez hasonlóan meg-

A cseh USK Praha elleni hazai mérkő-
zéssel mutatkozott be a CMB Cargo Uni
Győr a női kosárlabda Euroligában. A
klub célja ebben az idényben, hogy mér-
kőzést nyerjen, és fiatal játékosai nem-

zetközi rutint szerezzenek a legrango-
sabb kupasorozatban. Völgyi Péter veze-
tőedző együttese a török Fenerbahcéval
és a Mersinnel, a cseh USK Prahával, a
lengyel Wisla Krakkóval, az orosz Dina-
mo Kurszkkal, a francia Montpellier-vel,

Fokozódik a BL-láz, gyôzelmet
ünnepelne a szurkolótábor

leges atmoszférájáról. A mérkőzéseken rendre telt
ház előtt játszanak a csapatok, a Bajnokok Ligája
klubjainak edzői pedig az Audi Arénát választották
meg a liga leghangulatosabb helyszínének. Ezzel a
csapat válogatott szélsője, Korsós Dorina is egye-
tért. „Sehol sem teremtenek olyan légkört a drukke-
rek, mint a mi pályánkon. Élmény minden egyes
perc ezeken a mérkőzéseken, hihetetlen pluszt ad,
ahogy egy-egy fontos gólnál érezzük a hangrobba-
nást. Szurkolóinkkal együtt én is a Bukarest elleni
csatát várom a legjobban, hiszen ha a többi találko-
zón csodálatos a hangulat, akkor ezen a meccsen
izzik majd az aréna. Rengeteg barátunk van a szur-
kolók között, kedvesek velünk. Tavaly a sérülésem
miatt csak tévében láttam a románok elleni, idegen-
beli rangadót, de még így is átjött, hogy Bukarest-
ben is a magyar szurkolók voltak a jobbak.” 

Tapasztalatszerzés
a cél az Euroligában

valamint az olasz Famila Schióval kerül
egy csoportba. „A Magyar Kosárlabda
Szövetség szabályai miatt a mi csapata-
ink eleve hátrányban indulnak a nemzet-
közi porondon. Itthon csak négy légióst
lehet szerepeltetni, ebből az alapsza-
kaszban egy meccsen három lehet a pá-
lyán, és egy húsz év alatti játékosnak
húsz perc játéklehetőséget kell biztosí-
tani. Ez az intézkedés középtávon kama-
tozhat a magyar kosárlabdázás szintjén,
de ezáltal most nem vagyunk versenyké-
pesek az Euroligában. Meggyőződé-
sem, hogy ilyen körülmények között is
fogunk meccseket nyerni az idei szezon-
ban is” – mondta a klub társadalmi elnö-
ke, Fűzy András. A csapat játékosai közül
Simon Zsófia az egyik, aki komoly ta-
pasztalatokkal vághat neki a sorozatnak.
„A legjobb klubok versenyében rutinos,
gyors, erős játékosok alkotta együttesek-
kel meccselhetünk. Nehéz lesz felvenni
velük a versenyt. Azt várom, a csapattár-
saim is élvezzék, hogy ilyen ellenfelekkel
szemben léphetnek pályára. Tapasztala-
tokat kell gyűjteni, és minél jobb mérkő-
zéseket vívni. Az Euroligában képet kap-
hatunk arról, hogy hova lehet fejlődni.”

Futsal BL: erôs ellenfelek
nyerte a saját BL-csoportját. A spanyol
és portugál futsalosokkal megerősített
City'us Targu Mures 2010 óta csak egy-
szer veszítette el a román bajnokságot,
így a Rába ETO Győrnek finoman szólva
sem lesz könnyű dolga. „Sajnos idén
sem volt szerencsénk a sorsolással. Az
előzetes várakozások során a Dinamo
és a Sporting volt az a két csapat, akit
szerettünk volna elkerülni. A tavalyi év
után idén is a „halálcsoportba” kerül-
tünk. Természetesen mindent el fogunk
követni a továbbjutásért, nem kirándul-
ni megyünk Lisszabonba” – mondta a
sorsolásról dr. Drucskó Zoltán, az ETO
FC Győr elnöke.

A tavalyi, balszerencsésen sikerült Bajnokok Ligája-
döntő után ebben az idényben arra készül az Audi
ETO, hogy újra elfoglalja Európa kézilabdatrónját,
és BL-sikert ünnepeljen. Görbiczék az első lépés-
eket már megtették, hiszen legyőzték a Midtjyllan-
dot és a Rosztov Dont is. A játékosok nem csak sa-
ját maguk, hanem az őket mindenhova elkísérő
szurkolóik miatt is bizonyítani szeretnének. 

„Nehéz csoportba kerültünk, hiszen a dánok és
az oroszok mellett a CSM Bucuresti legyőzése is ko-
moly feladat. Egyértelmű célunk, hogy bejussunk a
Final4-ba és nyerjünk is a végén. A csapatnak na-
gyon sokat jelent, hogy a drukkerek mindenhol ve-
lünk vannak, bármelyik országban is lépünk pályára.
Hátborzongató érzés hallani, ahogy sokszor a haza-
iak táboránál is hangosabbak. Értük is küzdünk” –
mondta az ETO irányítója, Tóth Gabriella a BL külön-
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Érdeklôdni: +36-70/315-4154 •  +36-70/376-1098

Gyôr-Révfaluban,
családias övezetben 
a Malomsok sétányon
új építésû (69–110 m2)

lakások eladók.

2017 tavaszi átadás.
CSOK igényelhetô.350.000 Ft-os m2 ár.Modern stílus,

magas szintû kivitelezés.

szerző: papp zsolt
fotó: marcali gábor

Rövid idő alatt ezernél is többen
regisztráltak, a legidősebb ön-
kéntes pedig egy hetven éven
felüli bécsi hölgy lehet. A szer-
vezők, akik a hétvégén Minszk-
ben számoltak be a felkészülés
jelenlegi állásáról, továbbra is
várják a jelentkezőket.

Borkai Zsolt polgármester, a MOB elnö-
ke elmondta: „Gőzerővel zajlanak az elő-
készületek, az infrastrukturális beruhá-
zások és a szervezési feladatok is jól áll-
nak. Az Európai Olimpiai Bizottság Ellen-

őrző Bizottsága a héten Győrbe látogat,
hogy minderről személyesen is meggyő-
ződjön. Biztos vagyok benne, hogy a lá-
tottak még inkább alátámasztják majd
mindazt, amit az Európai Olimpiai Bizott-
ság minszki közgyűlésén prezentáció
formájában bemutattunk. Örömteli,
hogy nagy a várakozás sportdiplomáciai
szempontból is, hiszen mind az 50 or-
szág hivatalosan is visszajelezte részvé-
teli szándékát a győri EYOF-on.”

„A sikeres lebonyolításához mint -
egy 1500-2000 önkéntesre lesz szük-

Győr Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatának közgyűlése megsza-
vazta a 2017. évi sporttámogatá-
sok keretösszegét. Az érdeklődők
négy kategóriában pályázhatnak.

Kategóriák:
• pályázati úton támogatott sport-
szervezetek (kiemelt és nem kiemelt
sportágak), valamint utánpótlás-ne-
velést, fejlesztést végző alapítvá-
nyok számára (294.000.000 Ft)
• sportszervezetek rendezvényeinek
támogatására (5.000.000 Ft)
• eredményes versenyzők támo-
gatására sportszervezeteik kere-
tein belül (15.000.000 Ft)
• a fogyatékkal élő sportolókkal
foglalkozó sportszervezetek és in-
tézmények számára pályázat út-
ján (4.000.000 Ft)

A pályázatok leadási határideje: 
2016. november 11. 
(péntek) 12 óra

Nyilatkozatok, mellékletek és a ki-
írások a sport.gyor.hu oldalon el-
érhetőek.

Sportpályázat

EYOF: Már ezer felett az önkéntesek száma
ségünk” – jelentette ki Fekete Dávid
alpolgármester, aki a szervezőbizott-
ságban az önkéntességi terület veze-
tője. Hozzátette, június közepén, 400
nappal az esemény kezdete előtt Bor-
kai Zsolt indította el a visszaszámláló
órát, és jelentette be az önkéntes re-
gisztráció kezdetét. A gyor2017.hu
honlapon azóta ezernél is többen, ok-
tóber 23-ig 1067-en jelentkeztek, így
várhatóan a jövő év elejére meg is lesz
a szükséges létszám. Az önkéntesek
célzott kiválasztása után kezdődhet az
általános, majd a saját területükre vo-
natkozó speciális képzésük is.

Az önkéntesek toborzására egyéb-
ként nagy hangsúlyt fektetnek a szerve-

zők, az egyetemen külön EYOF-kurzus
indult, míg a középiskolákban több mint
száz rendhagyó osztályfőnöki órát tartot-
tak meg a témában. Az alpolgármester
néhány érdekes adattal is szolgált, mint
mondta, azt szeretnék, ha a győriek ki-
vennék a részüket, és magukénak érez-
nék az eseményt, ezért is örömteli, hogy
a jelentkezők kétharmada győri vagy
Győr környéki. Emellett azonban a nem-
zetközi érdeklődés is jelentős, a regiszt-
ráltak mintegy 15 százaléka külföldi, köz-
tük a legidősebb jelentkező, aki hetven

éven felüli, és aki Bécsből regisztrált. Az
EYOF ideje alatt az önkéntesek központ-
ja egyébként az olimpiai faluhoz és a ver-
senyhelyszínekhez is közeli Mobilis lesz,
innen zajlik majd a segítők koordinálása
is. Fekete Dávid kiemelte, az, hogy valaki
önkéntes, nagy felelősség, hiszen az ide
érkező sportolók, sportvezetők, vendé-
gek velük is találkoznak, tőlük is informá-
lódnak nap mint nap, vagyis a felkészült-
ségükön sok múlik, hogy milyen kép ala-
kul ki a győri rendezésről. A jelentkezése-
ket továbbra is várják a gyor2017.hu ol-
dalon keresztül, az önkénteseket egyéb-
ként maradandó ajándékokkal és önkén-
tes formaruhával is ellátják majd.

„A győri EYOF szervezőbizottságá-
nak minden évben be kell számolnia a
felkészülés aktuális állásáról, ezért ké-
szül el évente az úgynevezett Előrehala-
dási jelentés. Az elmúlt hétvégén ezért
utaztunk Fehéroroszországba, ahol az
Európai Olimpiai Bizottság a 45. köz-
gyűlését tartotta. A jelentés tartalmát
12 perces, látványos prezentációban
foglaltuk össze Minszkben, amelyet
nagy elismerés övezett” – nyilatkozta
Domanyik Eszter, a Polgármesteri Hiva-
tal Városmarketing és Programszerve-
zési Főosztályának vezetője, aki a szer-
vezőbizottságban többek között a ren-
dezvényekért és a marketingért felelős. 

A fehéroroszországi ülésen egyéb-
ként a 2019-es és a 2021-es nyári
EYOF helyszíneiről is döntöttek. A
2019-est eredetileg éppen Minszk
rendezte volna, de mivel a fehérorosz-
országi főváros az Európa Játékok le-
bonyolítását vállalta, így Baku lépett
elő rendezőnek. 2021-ben ismét kö-
zel kerül hozzánk az esemény, hiszen
ekkor Kassa rendezheti az Európai If-
júsági Olimpiai Fesztivált.
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www.vidrauszoiskola.hu

ELSÔ
alkalommal
mindenki a 

vendégünk!

JELENTKEZÉS, ÉRDEKLŐDÉS:
Kovács Aliz szervező manager • 06-70/947-9409 
Rákosfalvy Ferenc ügyvezető • 06-30/272-2064 

AZONNALI KEZDÉSI LEHETŐSÉG FOLYAMATOSAN

Aqua Sportközpont hétfő, kedd, csütörtök, péntek 16.00–17.00
Magyar Vilmos Uszoda: kedd, csütörtök 16.00–18.00
Sátoros Uszoda: hétfő, szerda, péntek 16.00–19.00
Móra Uszoda: hétfőtől péntekig 17.00–19:00

Felnőtt úszásoktatás/edzés: 
Sátoros Uszoda: hétfő, szerda, péntek 19.00–20.00
Aqua Sportközpont kedd, csütörtök 19.00–20.00

Bébiúszás:
Aqua Sportközpont: hétfő, csütörtök, szombat, vasárnap Ollé Orsolya • 06-20/312-3733
Sátoros Uszoda szombat 8.00; 8.45 Kárpáti Marianna • 06-20/350-9392

Vízi torna:
Aqua Sportközpont hétfő, szerda, péntek, szombat 
Tóth Mónika • 06-30/627-8722

ÚSZÁS: ERŐ, EGÉSZSÉG, EDZETTSÉG

A szerbiai Knajevacon rendezték a Fek-
venyomó GPC Világbajnokságot. Az
egyhetes megmérettetésen a magyar
indulók között a Győri Bongo SE-t
nyolc versenyző képviselte RAW fekve-
nyomás kategóriában. A nőknél Babos
Tícia tinédzser -56 kg-os kategóriában
aranyérmet szerzett. A -56 kg-os Mas-
ters 1 korcsoportú Egri Ilona szintén az
első helyen zárta a küzdelmeket.

A -67,5 kg-os junior Horváth Virág
vállsérüléssel is bebiztosította magát
a világbajnoki címre.

A férfiaknál M1 -82,5 kg-os súlycso-
portban Megyeri Zoltán szerzett világbaj-
noki címet. M2 -90 kg-os súlycsoport-
ban Nyikos-Kiss Attila ezüstérmes lett,

Hat gyôri arany a vb-rôl
-100 kg junior korcsoportban Bak Alex
nagy csatát vívott riválisaival, és a negye-
dik helyet harcolta ki. M1 -110 kg-os
súlycsoportban Kozári Iván élete legjobb
eredményével lett aranyérmes. M2 -110
kg-ban Hegedüs István többszörös vi-
lágbajnokunk egy világcsúccsal biztosí-
totta be a Bongo SE hatodik aranyérmét.
A versenyt két hónapos felkészülés előz-
te meg. A klub versenyzői Spanyolor-
szágban az Arnold Classic Europe Test -
építő világbajnokságon is szerepeltek,
ahol Csonka Eszter a döntőbe jutott, és
az előkelő ötödik helyet szerezte meg. A
csapat felkészítésében komoly szerepe
volt Kormos Zoltán testépítő világbajnok-
nak és Petrovicz Máté edzőnek.

szerző: zoljánszky alexandra
fotó: o. jakócs péter

Ha csak egy mondatot tanulsz meg az
életmódváltásról, ez legyen az: „Egyél
tisztán és edz becsülettel!” Nnna, a két
fiúnak mögöttem könnyebb dolga van,
hogy ennek legyen eredménye, egy-
részt tutibiztos, hogy nincsenek úgy
megveszve az édessségekért, mint én,
illetve a fogyás és az izomépítés is gyor-
sabban működhet náluk.

Erről is kérdeztem Bolla Adriennt, az
életmódváltó csapat tündérkeresztany-
ját, akihez fordulhatunk kétségeinkkel,
ő pedig elmagyaráz és ösztönöz. Na -
szóval a Cutler Fitnesses program
egyik koordinátora épp „tömegel”: az
elmúlt négy hónapban nyolc kilót sze-
dett magára, ennek persze nagy része
izom, versenyre készül ugyanis. Első
hallásra szívesen cserélnék vele, majd-
nem négyszer annyi szénhidrátot fo-
gyaszthat ugyanis, mint én, azonban
még nehezebb a dolga, mint nekem,
aki főként fogyni szeretne. Egyrészt nyil-
ván ő sem nutellából teljesíti a napi ada-
got, hanem összetett szénhidrátot fo-
gyaszt, s elég egyhangú a versenydié-
tája: csirke, hal, rizs, zab, tojás, túró és
zöldségek szerepelhetnek a menüben.
S most rögtön el is szeretnék oszlatni
egy hatalmas tévhitet, ne gondolja
ugyanis az olvasó, hogy az a nő, aki ke-
ményen edz és diétázik, olyan óriási iz-
mokat növeszthet, mint azok a pasik,
akik a tükör előtt súlyzóznak. (Aki eset-
leg még nem járt edzőteremben, kép-
zelje el Schwarzeneggert fénykorában.)
Adri heti ötször edz hardcore fokozaton,
szóval hatalmas súlyokkal és nagy is-

Az életmódváltás
továbbra is súlyos

métlésszámmal. Azok a hölgyek, akik
„csak” kitartóan edzenek és átgondol-
tan, kiegyensúlyozottan táplálkoznak,
nagy eséllyel nem fognak óriási izmo-
kat növeszteni, hiszen a mi tesztoszte-

ronszintünk ezt nem engedi, másrészt
a szervezetünk alapvetően magasabb
zsírtömeget kíván. S még egy tévhitről:
lokális fogyás sincs, sajnos nem mű-
ködne, ha csak fenékre, lábra edzenénk
őrülten, a zsírpárnák eltüntetéséhez
kell a diéta, s teljes egységként kell te-
kintenünk a testünkre az optimális for-
ma eléréséhez. És igen, a mellizmokat
is érdemes edzeni, mert a kidolgozott
mellizom tartást ad. Sajnos a legtöb-
bünknek kisebb lesz ez az igen fontos
testrész, de nem ettől, hanem a fogyó-
kúrától. Ahogy tehát az izomzat sem,
alapvetően az edzésterv sem különbö-
zik férfiak és nők esetében, persze bizo-
nyos korlátokon belül.

Persze tudom, csúnya dolog azt
mondani, hogy nekik könnyebb dol-
guk van, úgyhogy erre a témára még
mindenképp visszatérünk a fiúk szem-
szögéből is.

A súlyzós edzés is 
a mindennapjaim része lett
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EGYEDI ÉS KÜLÖNLEGES LAKÁS GYÔR
BELVÁROSÁTÓL PÁR PERCRE!

Az új építésû,  nappali + 1 szobás lakás
kifestve, beépített káddal, zuhanytálcá-
val kerül átadásra. Minimális befejezési
költség! Nézze meg, garantáltan bele-
szeret! Kiváló befektetésnek is!

Ár: 19.000.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

PINNYÉDEN
sorházi lakás
BOMBA áron!  
83 nm-es, nap -
pali + 3 szoba,
saját kert. Minô-
ségi kivitelezés!
Emelt szintû
fûtéskészen ke-
rülnek átadásra, de kulcsrakész befejezést is
vállalunk! CSOK igényelhetô! 

Ár: 23.100.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

GYÔR-ADY-
VÁROSBAN
2. emeleti, jó
állapotú, 63
nm-es panel-
lakás eladó.
1 + 2 fél szo-
ba, hall! 

Ár: 14.200.000 Ft
Pozsgai Éva: 70/866-7424

www.reag-invest  •  Gyôr, Apáca u. 18.

A legjobb 32 közé jutásért játszottak a
csapatok a labdarúgó Magyar Kupá-
ban. A 7. fordulóban egy mérkőzésen
dőlt el a továbbjutás a párharcokban. A
Győr-Ménfőcsanak hazai pályán ka-
pott ki az NB II-es Soroksártól, a Csor-
na az élvonalban listavezető Vasastól
szenvedett 7–2-es vereséget. A Koron-
có a bajnoki címvédő Ferencvárost fo-
gadta, itt a Fradi 9–0-ra győzött. Az

ETO FC Győr hazai pályán mérkőzött a
vele azonos bajnoki csoportban szerep-
lő Komárommal. A zöld-fehérek 7–1-re
nyerték a találkozót. A győriek közül Ka-
bát Péter három gólt szerzett.

Magyar Kupa: A Gyirmót 
és az ETO is továbbjutott 

„A szeptembert és az októbert vé-
gigedzettem kihagyás nélkül, utolér-
tem magam fizikálisan is. Érzem,
hogy erőben rendben vagyok, és ez
talán a játékomon is meglátszik. Re-
mekül érzem magam a csapatban, jó
úton járunk a célok elérése felé. Fon-
tos a Magyar Kupa is, de a bajnokság-
ra figyelünk mindenekelőtt.”

Az NB I-es újonc Gyirmót FC Győr a
másodosztályban szereplő Mosonma-
gyaróvár otthonában játszott, és nyert
3–2-re, így kiharcolta a továbbjutást. 

„Küzdelmes, jó hangulatú, igazi ku-
pacsatán vagyunk túl. A két csapat ösz-
szeállításán is látszott, hogy a hétvégi
bajnokikra is odafigyelünk, ott minden
pont rettentően fontos. Ellenfelünk min-
den hibánkat könyörtelenül kihasználta,
de szervezettségben, küzdeni tudásban
jók voltunk, a célt teljesítettük” – mond-
ta a mérkőzés után Urbányi István, a
Gyirmót vezetőedzője.

A hétvégén fontos bajnoki talál-
kozó vár a gyirmótiakra. A csapat az
NB I 14. fordulójában, szombaton
18 órakor az Alcufer Stadionban fo-
gadja a DVSC-t.
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