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Alig három hete kezdődött el a tanév, máris rengetegen vannak
a gyermekorvosi rendelőkben. Nem kell azonban bonyolult ösz-
szeesküvésekre gondolni, erről olvashattak múlt heti számunk-
ban is, most pedig dr. Schmidt Péter, házi gyermekorvos szintén
megerősíti: az ok egyszerű.

„A fiatalok a nyári szünet alatt egy
steril, zárt környezetben vannak, az
iskolakezdéssel pedig bekerülnek egy
új közegbe, ahol az osztálytársak kö-
zül elég, ha egy-kettő köhög, már
többen megfertőződnek és jelentkez-
nek a rendelőkben. Mi pedig törek-
szünk arra, hogy antibiotikum nélkül
gyógyítsuk meg őket, elsősorban
köptetőkkel és vitaminokkal igyek-
szünk eredményt elérni. Természete-
sen ebben az esetben két-három na-
pig otthon is tartjuk őket, hogy a töb-
biek ne kaphassák el a betegséget” –
kezdte dr. Schmidt Péter.

Városszerte sok első osztályos
kezdte meg tanulmányait a különbö-
ző általános iskolákban. Ez a jelentős
változás pedig nagy odafigyelést igé-
nyel a gyermek, de legfőképp a szü-
lők részéről. „Nagyon sok családban
a gyerkőc nem reggelizik, így sokszor
előfordul, hogy 9-10 óra környékén
hozzák rosszullét miatt, leesik a vér-
cukra, szédül, foltokat lát, ezek a leg-
alapvetőbb tünetek” – mondta a

gyermekorvos, és felhívta a szülők fi-
gyelmét, csak úgy engedjék iskolába
csemetéjüket, ha megreggelizett. Dr.
Schmidt Péter egy másik fontos
problémára is rámutatott, ami legfő-
képp az alsó tagozatosokra vonatko-
zik. „A kicsik nap mint nap a hátukon
cipelnek egy 25-30 kg-os táskát, ez a
terhelés pedig a későbbi gerincferdü-
lések kialakulásának melegágya, így
azt javaslom, a lehető legtöbb dolgot
hagyják az iskolában, amennyiben
mód van rá!”

A szülők és a pedagógusok közös
felelősségét emelte ki a szakember,
amikor a káros szenvedélyekről kér-
deztük. Ő maga is testközelből ta-
pasztalja azt a növekvő tendenciát,
ami például a dohányzást illeti, hi-
szen reggelente a buszról leszálló ti-
nik nagy százaléka egyből rágyújt. A
házi gyermekorvos hozzátette, a ren-
delője mindig nyitva áll azok előtt a
szülők előtt, akik szeretnének infor-
mációkat, tanácsokat kapni gyerme -
kük egészségével kapcsolatban.

Szép eredményeket ért el az idei
versenyszezonban a csapat, ami az el-
hivatottságnak is köszönhető. Nem
elég ugyanis a jó autó, ez a sport teljes
koncentrációt és azonnali reagálást
igényel a pilótáktól, tudtuk meg a Ger-
gely Racing Team egyik versenyzőjétől
és tulajdonosától. Róbert abban is se-
gített, hogy különbséget tehessünk a
rally és az ő általuk képviselt szakág kö-
zött. Elmondta, fajsúlyos a különbség,
hiszen a rallycrossban sokkal rövidebb
a pálya, nagyjából 1 km, ami szinte vé-
gig belátható, így nézőbarátabbak a fu-
tamok. Zárt pályás versenyekről be-
szélhetünk, melyeken az autók külső-
re szinte megegyeznek a rallyval, csak
könnyebb szerkezetűek.

József, a csapatfőnök Róbert édes-
apja, aki mindig is segítette fiát a

ISKOLAKEZDÉSRE
Gyermekorvosi tanácsok
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a Gergely Racing Team

rallyzásban, de igazán a csapattárs,
Kalibach Gergely volt, aki ebbe a
sportágba csábította őt. Határozot-
tan úgy tűnik, megérte, hiszen sike-
res a kétpilótás Gergely Racing Team
idei szezonja. Róbert eddig három
versenyen indult, Nyírádon rögtön
harmadik helyen kezdte a szezont,
utána Ausztriában hatodik, előző hét-

végén Kakucson pedig második lett
a megmérettetésen. Kalibach Ger-
gely egész évben sikeresen verseny-
zett, és már a kezdés meggyőző volt.
Az első futamban 100 százalékos tel-
jesítményt nyújtott, jelenleg pedig
13 ponttal vezeti az országos listát,
egy versennyel az idei szezon vége
előtt. A csapat bajnokot szeretne

avatni október 6-án, Máriapócson. A
következő évről a fiúk annyit árultak
el, továbbra is két pilótával szeretné-
nek versenyezni, de a felállás megfor-
dul, most Robi kap több lehetőséget
a pályán. Ha tudnák még bővíteni a
szponzori kört, akkor mindketten ka-
tegóriaváltást szeretnének, de ez
még a jövő.

A rallycrossal ismerkedhettek a
hallgatók ezen a héten a Győr+ Es-
tében. Bár az autósport nem is-
meretlen a környéken, mégis az
utóbbi öt évben lett felkapottabb.
A Gergely Racing Team két oszlo-
pos tagja, Gergely József és Ger-
gely Róbert volt a vendégünk.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

Bajnokavatásra készül
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Jelencsics Beáta gyógypedagó-
gus, a hálózat vezetője elmondta, a
2011-es köznevelési törvény új foga-
lomrendszerében szerepelt először a
kiemelt figyelmet igénylő gyerekek
és tanulók elnevezés, amelyben a kü-
lönleges bánásmódot igénylők kö-
zött megkülönböztetik a sajátos ne-
velési igényű, a beilleszkedési, tanu-
lási, magatartási nehézségekkel küz-
dő (BTMN) és a kiemelten tehetsé-
ges gyermekeket, tanulókat. Az SNI-
gyermekek esetében a szülő nem
dönthet, egy szakértői bizottság álla-
pítja meg, hogy szegregált intéz-
ménybe kerüljenek, vagy integrálha-
tóak-e a hagyományos oktatási intéz-
ményekbe.

A győri önkormányzat a törvényi
előírást figyelembe véve hozta létre
az SNI- és BTMN-gyerekek megsegí-

Szerző: Szabó Csilla  /  Fotó: O. Jakócs Péter

Gyógypedagógiai hálózat kezdte meg munkáját az önkormányzat fenntar-
tása alatt, és a Sün Balázs Óvoda részeként. A 15 főállású utazó gyógype-
dagógus és egy pedagógiai asszisztens feladata a város által fenntartott
óvodák sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekeinek ellátása. A hálózat
munkáját segíti a Kapcsok Alapítvány, amelynek célja az SNI-gyerekek és
fiatalok, valamint segítőik támogatása a gyerekek és fiatalok nevelésében,
valamint befogadásuk elősegítése az oktatásban és a munkahelyeken.

tésére ezt a gyógypedagógiai hálóza-
tot, ahol 528 órában jelenleg 233
SNI-gyermekkel foglalkoznak
utazó gyógypedagógu-
saik az önkormány-
zat által fenntar-
tott óvodák-
ban. Az óvo-
davezetőktől
jelzést kap-
nak, és erre
vá l a szo l va
keresik fel a
k i s g y e r m e  -
keket, akiknek
a fejlesztését az
adott óvodai hely-
színen biztosítják a szü-
lőkkel egyezetve. A Bene-
dek Elek Tagóvoda Cuha utcai épüle-
tében pedig egy speciális fejlesztésre

teljesen felszerelt, gyermekek számá-
ra kialakított teremben ambuláns
foglalkozást tartanak az autizmussal,
hallássérültséggel élő és mozgásfej-
lesztést igénylő kisgyermekekkel.
Esetmegbeszéléssel segítik az óvoda-
pedagógusok munkáját, és fogadó -
órákon tájékoztatják a családokat a
gyermekek fejlődéséről, klubot és
képzést biztosítanak a hallássérült és
autista gyermeket nevelő szülőknek.  

Nagy Eszter Mária gyógypedagó-
gus, a Kapcsok Alapítvány tit-

kára szerint nagyon jó
döntés született a

gyerekek és a
szakemberek

é rd e ké b e n ,
mert ezáltal
a különleges
b á n á s m ó -
dot igénylő
tanulók szá-

mára alapellá-
tásban törvé-

nyileg biztosított
a fejlesztés, az oda-

figyelés. A 3–6 éves ko-
rig tartó óvodai fejlesztéssel

nagyon sokat lehet elérni, de a most
létrehozott Kapcsok Alapítvány célja,

hogy 24 éves korukig kövesse nyo-
mon az SNI-gyermekek és fiatalok
életét. „Nem szeretnénk elengedni a
kezüket – vallja a gyógypedagógus
titkár és hozzáteszi, a gyermek–szü-
lő–pedagógus hármas együttműkö-
déséhez olyan módszerekre is szük-
ség van, amit már az állam nem tud
biztosítani. Az alapítványunk meg-
próbálja ehhez az együttműködés-
hez szükséges forrásokat biztosítani
rendezvényekkel, adományokkal, pá-
lyázati forrásokkal. Gyermektábo-
rok, workshopok, konferenciák,
szakmai képzések és szórakoztató
rendezvények szervezésével szeret-
nék érzékenyíteni a társadalmat,
hogy ezek a gyermekek és fiatalok
megbízható munkavállalókká vál-
hassanak. Vállalkozókat és támoga-
tókat keresnek, akik segítenek ab-
ban, hogy a társadalmi szemléletet
formálhassák, segítve a gyermekek
és fiatalok befogadását.

Szeptember 29-én, szombaton 10
órakor az ETO Park Hotelben a Kap-
csok Alapítvány bemutatkozó rendez-
vényén Rutkai Bori és együttese ad
gyerekkoncertet, elindítva az alapít-
vány programját a sajátos nevelési igé-
nyű gyerekek integrált oktatásáért.

Hálózat és alapítvány a sajátos nevelési igényu gyermekekért

BEFOGADÁSRA

Az óvodai
fejlesztéssel
nagyon sokat
lehet elérni

ÉRZÉKENY
társadalomra van szükség
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Az Audi néhány évvel a rendszervál-
tozás után a német prémium autó-
gyártók közül elsőként szavazott bizal-
mat Magyarországnak és azon belül
Győrnek. A kezdetekben még a világ-
cég vezetői sem álmodtak arról, hogy
a csupán középméretű motorgyárnak
szánt telephely a konszern egyik legje-
lentősebb birodalmává növi ki magát.
Sok keretfeltétel segítette ehhez. A
magyar gazdaságpolitika fogadókész-
sége, felismerése, hogy az ipar, ezen
belül az autóipar fejlesztése pörgethe-
ti fel a piaci környezetben még kissé
tétova, helykereső magyar gazdasá-
got. Győr járműipari hagyományai, vál-
lalkozásbarát környezete, az itt már ko-
rábban kialakult, fejlett munkakultúra
kiváló lehetőséget kínált a világcégnek.
Kétségtelen előnyt jelentett számukra
az alacsonyabb munkabér, de ennél is
fontosabb volt a rugalmas foglalkozta-
tás, mely találkozott a munkavállalók
igényeivel. A magyar munkavállalók a
rendszerváltás előtt is a munkaidőn kí-
vüli tevékenységükkel egészítették ki
fizetésüket, szívesen vállaltak tehát
szükség esetén jól megfizetett hétvégi
munkát is az Audinak.

A munkavállalók a legkorszerűbb
tudás birtokába kerülnek itt, a leg-
modernebb gépekkel, optimálisan
szervezett gyártási folyamatok alkotó

Megalapításának 25. évfordulóját ünnepli a győri Audi Hungaria,
„az innovatív motorok szülőhelye, a világ legnagyobb motorgyá-
ra, stílusikon autók otthona, Közép-Európa legnagyobb szer-
számgyára”, mely az elektromosmotor-korszaknak és a „Q-for-
radalomnak” is meghatározó  szereplője lesz. A csütörtöki ün-
nepségen fontos bejelentés hangzott el: Győrben nemcsak elekt-
romos motorokat, hanem elektromos autókat is gyárt az Audi.

részesei lesznek. A gyárban elsajátí-
tott készségek és ismeretek szinte a
világon mindenütt remekül kamatoz-
tathatók. A fejlesztőközpont speciális
lehetőséget kínál a kreatív mérnö-
köknek, de a szereldei munka során
is hasznosítani lehet az ott dolgozó
emberek észrevételeit. Jellemző
egyébként, hogy a korábbi ügyveze-
tő, Thomas Faustmann maga is be-
állt a sorba, végigdolgozta a gyártás
minden munkamozzanatát, hogy a
lehető legjobban megismerje a TT-
gyártás során felmerülő kérdéseket,
észrevételeket. 

Az Audi ma már teljes mélységet
lefedő járműgyárat működtet Győr-
ben. Az elmúlt 25 évben 1 millió 153
ezer 531 személygépkocsi készült el
városunkban, s csaknem 34 millió mo-
tort gyártottak. Az idén megkezdő-
dött az e-motorok összeszerelése is, a
robottechnika magas szintű alkalma-
zásával. A járműgyártásban pedig a
Q3 fémjelzi a győri Audi idei évét. 

Ezen a héten San Franciscóban tar-
tották az Audi e-tron világpremierjét.
Az ingolstadti konszern első tisztán
elektromos hajtású, sorozatgyártás-
ban készülő modelljét két Győrben ké-
szült elektromotor működteti.

Ott volt a kaliforniai bemutatón
Sárvári Péter, az Audi Hungaria e-mo-

torgyártásának egyik felelős projekt-
vezetője, aki a helyszínen feltett kér-
désünkre válaszolva elmondta, a győ-
ri Audiban naponta négyszáz e-mo-
tort gyártanak, amelyet vasúton jut-
tatnak el Brüsszelbe. A győri Audi az

e-tronhoz váltóval és teljesítmény -
elektronikával szerelt elektromos haj-
tást szállít. Míg az e-motor teljes egé-
szében Győrben készül, a váltót és a
teljesítményelektronikát külső be-
szállítótól szerzi be a vállalat.

Jubileumi bejelentés: 

Gyorben is gyá
elektromos aut

´́
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Az Audi jelenléte meghatározta a
város és térsége munkaerőhelyzetét,
középfokú és egyetemi képzését, de
az egész ország társadalmi mobilizá-
cióját is. Nem véletlen, hogy míg a
nagyvárosok népessége a legtöbb

helyen jelentősen csökken, Győré és
agglomerációjáé jelentősen növek-
szik. Az Audi jelenleg 12 ezer 300 em-
bert foglalkoztat közvetlenül, de ha a
beszállítókat, a szolgáltatókat, a kap-
csolódó cégeket számítjuk, legalább
30 ezren élnek az Audiból. 

Az Audi Hungaria konszernen belü-
li fontosságát jelzi, hogy jubileumi ren-
dezvényén 300 munkatárs mellett
400 vendég vett részt, köztük a Volk-
swagen- és a Porsche-konszern 51
százalékos tulajdonosai, a Porsche és
a Piech család tagjai, valamint a Volks -
wagen-konszern felügyelőbizottságá-
nak tagjai is. Orbán Viktor miniszter-
elnök a salzburgi informális EU-csúcs
miatt maradt távol, a kormányt Szijjár-
tó Péter külgazdasági és külügyminisz-
ter képviselte. Jelen volt Borkai Zsolt
Győr polgármestere és Ingolstadt első
embere, dr. Christian Lösel is.  

Achim Heinfling, az Audi Hungaria
igazgatóságának elnöke beszédében
hangsúlyozta: az elmúlt 25 év sikere
mindenekelőtt a munkatársaknak kö-
szönhető. Emlékeztetett arra is, hogy
Győrből a Volkswagen-konszern 32
telephelyére szállítanak motorokat,
az elmúlt negyedszázad alatt össze-
sen 34 milliót.  Ha ezt lóerőre fordít-
juk le, ez 5,6 milliárd lóerőt jelent. A
városunkban eddig készült 1 millió
200 ezer autót a világ több mint
90 országában adják el. A fejlesz-
tőközpontban már 400 munka-
társuk dolgozik. 

Az Audi-konszern igazgatóta-
nácsának megbízott elnöke,
Bram Schot arról beszélt, hogy az
Audi Hungaria rendkívül fontos
vállalata a konszernnek, ennek
megfelelően folyamatos fejlesztések
részese lesz a jövőben is. Jelenleg a
beszállítókkal és az Audihoz kapcso-
lódó szolgáltatókkal együtt a világcég
30 ezer magyar család megélhetését
biztosítja.

Várható volt, hogy a jubileumon a
városunkban gyártott új Q3-asok ma-
gyarországi bemutatója mellett fon-
tos bejelentést is tesznek. Bram
Schot ennek megfelelően közölte is
a hírt: a jövőben Győrben nemcsak
elektromos motorokat, hanem elekt-
romos meghajtású gépjárműveket is
gyártanak majd. Először hangzott el
az is, hogy a Q3-as lesz a legnagyobb
példányszámú modell, s a járműgyár
a következő évtől már három mű-
szakban üzemel. 

Az igazgatóság elnöke megköszön-
te a magyar kormány példaértékű,

távlatos együttműködését, Borkai
Zsolt polgármesternek pedig azt,
hogy igazi, versenyképes otthont
adott és teremtett a világcégnek. 

„Örülök, hogy az ötkarikás játékok
bajnokaként egy olyan város polgár-
mestere lehetek, amelyben a négy-
karikás Audi otthonra talált” – fogal-
mazott Borkai Zsolt polgármester.
Utalt arra, hogy a város múltjában a
járműipar mindig fontos szerepet ját-
szott, a rendszerváltás után azonban
új igények fogalmazódtak meg, és
ezekre a csúcstechnológiát a váro-
sunkba hozó Audi segítségével rea-
gálni tudtunk. Szólt arról, hogy az Au-
di a társadalmi felelősségvállalásban
is élen jár, támogatja a kultúrát és az
oktatást, nemes ügyeket karol fel, az
önkormányzat megbízható, fontos
stratégiai partnere. A polgármester
köszönetet mondott a gyár dolgozói-
nak, valamint a magyar kormánynak,
név szerint is megemlítve Orbán Vik-
tor miniszterelnököt, valamint Szijjár-
tó Péter külgazdasági és külügymi-
nisztert, hogy versenyképes keretfel-
tételeket teremtettek az Audi ma-
gyarországi fejlődéséhez.

Borkai Zsolt a város nevében okle-
velet és ezüst emlékérmet adott át a
vállalat kollektívájának. 

Szijjártó Péter külgazdasági és kül-
ügyminiszter kifejtette, amikor 1993-
ban az Audi második otthonára lelt
Győrött, a városban és az országban
is minden másképp volt. „Kevesen
gondolták akkor, hogy 25 év múlva
arról beszélhetünk, hogy az Audi a vi-
lág legnagyobb motorgyárát működ-
teti Győrött, évente kétmilliónál is
több motort állítanak elő itt. És való-
színűleg arra is kevesen fogadtak vol-
na, hogy az Audi által Győrött végre-
hajtott beruházások összege megha-
ladja a 9 milliárd eurót és itt, ebben

a gyárban csaknem 13 ezren fognak
dolgozni. A világ autóipara is nagyon
sokat változott, a tradicionális korsza-
kot felváltotta az a korszak, ami az
önmagukat vezető autókról és az
elektromobilitásról szól” – részletez-
te és hozzátette, hogy most 2018-
ban egy modern kori ipari forrada-
lom alakítja mindannyiunk életét,
amikor a digitalizáció nyomán olyan
új technológiák váltak a mindennapi
siker feltételeivé, amely technológi-
ákról évekkel ezelőtt még csak nem
is álmodtunk.

„Mára Magyarország európai au-
tóipari nagyhatalommá vált. Tavaly a
magyar autóipar által előállított ter-
melési érték meghaladta a 8 ezer
milliárd forintot, és látva az idei esz-
tendő dinamikáját, azt mondhatjuk,
ha nagy baj nem történik, év végén
az autóipar újabb nemzetgazdasági
rekordot dönt” – hangsúlyozta. A mi-
niszter arról is beszélt, a sikert soha
nem adják ingyen: „pontosan tudjuk,
mennyit kellett az elmúlt években

dolgozni azért, hogy Magyarország
sikeres ország legyen. Politikai,
gazdasági és emberi érveket is
fel tud az ország mutatni, hogy a
küzdelemben sikeresek lehes-
sünk. Az alacsony adók, a rugal-
mas munkaerőpiaci szabályozási

rendszerek, a német mintára át-
alakított szakképzési rendszer és a

magyarok elhivatottsága által a mo-
dern kori ipari forradalomban is min-
den adott, hogy sikeresek legyünk.”

Kiemelte: az Audi nélkül Magyar-
ország nem járhatta volna be azt az
utat, amit az elmúlt 25 évben bejárt.
Mára a gyár technológiai fellegvárrá
vált. A négy karikában összeforrt az
Audi, Győr, a magyar autóipar és ma-
ga Magyarország, az itt dolgozók nél-
kül pedig nem lehetne sikertörténet
az elmúlt 25 év.

A rendezvény szervezői mindvé-
gig az Audi Hungaria győriségét tar-
tották szem előtt. A jubileumi exklu-
zív zenét a győri születésű Grósz
Arthur Valentin szerezte, a Győri Fil-
harmonikus Zenekar és a Győri Ba-
lett pedig egy dj közreműködésével
adta elő az erre az alkalomra készült
közös bemutatójukat.

A Q3-as lesz
a legnagyobb
példányszámú

modell

rtanak
tókat

Szerző: Hajba Ferenc, Koloszár Tamás
Fotó: O. Jakócs Péter
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Az Olimpiai Sportpark
megépítésének apropója az Euró-

pai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál volt,
amit 2017-ben nagy sikerrel rende-
zett meg Győr. A létesítmények azon-
ban hosszú távon szolgálják a várost
és a győrieket, és ezt az eddigi műkö-
dés is kitűnően mutatja. Az OSP min-
den korosztály számára a testmozgás
lehetőségét kínálja. Az óvodák októ-
bertől veszik igénybe a létesítményt
az óvodai testmozgás megtartására,
s az iskolákkal is előrehaladott a tár-
gyalás ugyanerről. A szomszédos Ber-
csényi-iskola már most is itt tartja a
testnevelési és önvédelmi óráit, de a
rendőrséggel is tárgyalás zajlik a fel-
mérők tekintetében. Az atlétika-gya-
korlópálya minden nap 18 és 20 óra
között nyitva áll a lakosság részére, a
teniszpályák pedig térítés ellenében
használhatók. A sportpark falai kö-
zött a GYAC közel kilencszáz kis spor-
toló palántája edz nap mint nap,
mindemellett számos társadalmi ren-
dezvényt tartanak itt, mint a turiszti-
kai vagy a sportbált, és a fogyatékkal
élők számára is rendeznek itt progra-
mokat – ismertette Borkai Zsolt pol-
gármester a sportközpontban rende-
zett szakmai napon.

A sport otth

A komplexum szolgáltatásai iránt
jelentős a nemzetközi érdeklődés, so-
kan szeretnének edzőtáborozni itt.
2018. január és augusztus között
4.073 vendégéjszakát töltöttek nálunk
az edzőtáborozók, ebből 2.977 belföl-
di, 1.096 pedig külföldiek által eltöl-
tött vendégéjszaka volt. A magyar
sportolók mellett érkeztek vendégek
többek között Ausztrália és Óceánia
térségéből, Ausztriából, Belgiumból,
Bulgáriából, Izlandról, Németország-
ból, Oroszországból, Romániából,
Svájcból, Svédországból és Szlovákiá-
ból is. A Modern Városok Program ke-
retében az OSP szomszédságában
megépülő Sporthotel ezért a sporttu-
rizmushoz is nagymértékben hozzájá-
rulhat, újabb lehetőségeket és na-
gyobb kapacitást teremt. Csak 2018.
első félévében százezer versenyző, né-
ző és kísérő lépett be a komplexum te-
rületébe, ebből ötvenezer sportoló
vett részt 32 rendezvényen. A létesít-
ményben 4.412 órányi edzést tartot-
tak, ami 312 napnak felel meg.

Borkai Zsolt hangsúlyozta,
ezek az adatok is jól mutatják a ki-

használtságot, tehát azok a félelmek,
amelyek a nagy eseményekre, példá-

ul olimpiákra elkészülő létesítmé-
nyek kapcsán felmerülnek, egyálta-
lán nem igazolódtak be, sőt, egy igazi
sikertörténet ez, újabb és újabb lehe-
tőséget teremtve városunkban. Ezek
az épületek nem állnak üresen, folya-
matosan használják a győriek, renge-

teg gyerek edz itt, és emellett a ver-
senysportnak is egy óriási lehetőség.

Ugyanez igaz az Aqua Sportköz-
pontra, amelyet naponta négyszá-
zan használnak úszásra és az Audi
Aréna Győrre is, amely az Audi ETO
KC otthona és számos társadalmi

Több mint százezer belépést regisztráltak az Olimpiai Sportpark (OSP) ren-
dezvényein fél év alatt. Az EYOF-ra elkészült létesítmény több világesemény
otthona volt, a győriek pedig napi használói az OSP-nek, amely a sport élet-
teli otthonává vált. További fejlesztések is várhatók.

Jelentos az érdeklodés az ´́ ´́
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lesztésében is jelentős szerepet ját-
szik. A polgármester a sport és a tu-
rizmus mellett a kultúrára is kitért,
hiszen a Modern Városok Program
keretében megújuló Győri Nemzeti
Színház felújítása alatt a jövőben
ideiglenesen az OSP ad helyet a
színház és a balett társulatainak (A
2018–2019-es évadot még a szín-
ház épületében rendezik).

Ha csak a nagyobb eseményeket
nézzük, az idén az OSP adott otthont
a birkózó és judo serdülő Európa-baj-
nokságnak, az atlétika ifjúsági Európa-

meit láthattuk. Az Aqua Sportközpont-
ban pedig a Scitec Győr Swimm Open,
vagy épp az úszó serdülő OB verseny-
zőinek szurkolhattunk. Jövőre Győr
lesz a házigazdája a tornász junior-vi-
lágbajnokságnak, a junior női kézilab-
da Európa-bajnokságnak és a Roboti-
ka Világkiállításnak is.

A sajtó képviselői és a turisztikai
szakemberek bejáráson ismerhették
meg az Olimpiai Sportpark szolgálta-
tásait. Simon Csaba, az üzemeltető
Győr Projekt Kft. ügyvezetője kalauzol-
ta a vendégeket, mutatta be a létesít-

ményt, az Európában is kuriózumnak
számító tornacsarnokot, a világszin-
ten is ritkaságszámba menő Class 1-
es minősítésű atlétikapályát, a multi-
funkciós csarnokot, a judocsarnokot,
a futófolyosót. Ezek mellett a kiszolgá-
ló szolgáltatások iránt is nagy volt az
érdeklődés, hiszen a létesítményben
kiváló színvonalú fitneszrészleg, sza-
una, konferenciaterem működik, mint -
egy hetven fő elszállásolására alkal-
mas szállodai kapacitással rendelkezik,
a Sport & Balance Rehabilitációs és
Terápiás Központban pedig nem csak
a sportolóknak nyújtanak különböző
kezeléseket, köztük fizikoterápiát,
gyógymasszázst, gyógytornát és
egyéb rehabilitációs tevékenységeket.
Simon Csaba elmondta, további fej-
lesztéseket is terveznek, szeretnék
például, hogy az edzésre érkező szü-
lők is ki tudják használni a házat, és ők
is sportolhassanak.

A tájékoztatón elhangzott, a park a
Modern Városok Program keretében
egy sporthotellel bővül a jövőben,
amely még vonzóbbá teheti a létesít-
ményt az edzőtáborok tekintetében.
Mivel a komplexumban egyre több a
fogyatékkal élőknek rendezett sport-
esemény, ezért a szálloda földszintjén
akadálymentes szobákat is terveznek.

Az első nyílt napra várták az érdeklődőket szombaton az
Olimpiai Sportparkban, a Győri Atlétikai Club kilenc szakosz-
tályával. A birkózók, az atléták, a judósok, az ökölvívók és a
kerékpárosok mellett a kötélugrók, a teniszezők, a súlyeme-
lők és a tornászok is látványos bemutató edzéseket tartot-
tak. A 2017-es EYOF-ra épült létesítménybe érkezők kipró-
bálhatták a különböző sportágakat, sőt egy különleges
Sportpark-túrán is részt vehettek. Belépéskor a regisztrációs
pultnál mindenki kapott egy „Sportútlevelet”, amellyel az
egyes helyszíneken pecséteket gyűjthettek, a szerencsések
pedig plüss Hugoo kabalát nyerhettek.

esemény, program helyszíne. Az
Arénában 2018 első félévében
egyébként 76 mérkőzést és 1.026
óra edzést tartottak, amelyeken
8.000 versenyző vett részt, az uszo-
dában pedig 12 mérkőzést és 2.056
óra edzést rendeztek.

A polgármester köszönetet mon-
dott a magyar államnak, amiért tá-
mogatta a fejlesztések megvalósítá-
sát. Ez nem csak a sikeres olimpiai
rendezvényt tette lehetővé, de a
győriek sportolási lehetőségének
bővítésében és a sportturizmus fej-

bajnokságnak, számos sportág nem-
zeti bajnokságának, de rendeznek
még itt asihara karate-világbajnoksá-
got, tornász mesterfokú országos baj-
nokságot is. Az Arénában többek kö-
zött sportlövő Eb-t, a kézis lányok
mérkőzéseit és a Balázs-kupa küzdel-

„olimpiai létesítményeink” iránt

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

GYOR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

A kamara MINDENKIÉ!

´́

´́

Ballagási kiállítás! Miért?
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara által szervezett kiállításon a vég-
zős középiskolások, osztályfőnökeik és szüleik
egy helyen támogatást, ötletet kaphatnak a
ballagási események minden fontos pontjához. 

Egy helyen tudják felmérni a piaci kínálatot.
A megfelelő ár-érték arányú termék kiválasztá-
sára nyílik lehetőségük. Ötleteket kapnak ah-
hoz, milyen trendek, termékek, szolgáltatások
tehetik emlékezetesebbé az ünnepet.

Időpont: október 1–2. hétfő–kedd,
naponta 8–19 óráig.  
Helyszín:  Győr-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara 
9021 Győr, Szent István út 10/A

A kiállításon megjelennek: 
• Női, férfi ruhák • Női, férfi cipők • Fotósok,
tablókészítők • Ruhakölcsönzők (szalagavató
bálokra) • Tarisznyakészítők • Nyomdaipari cé-
gek (meghívó stb.) • Fodrász • Kozmetikus
• Vendéglátók • Virágkötők

Kinek szól?
A szervezők diákok, szülők, pedagógusok, osz-
tályfőnökök, de akár a ballagók rokonainak ér-
deklődésére is számítanak. 

Divatbemutató, nyereményjáték és még
sok más újdonság várja idén a látogatókat.

További információ kérhető:
Dömötör Éva kereskedelmi tagozati titkártól
Telefon: +36-96/520-243 
E-mail: kertagtitkar@gymskik.hu

Újra
Ballagási Kiállítás
a kamarában

A két város szoros testvérvá-
rosi kapcsolatot ápol egymással,
ami nem csoda, hiszen a négyka-
rikás autóipari cég összeköti őket.
Mára azonban az együttműkö-
dés ennél sokkal széleskörűbb, a
kultúra, az oktatás és a szemé-
lyes kapcsolatok terén is.

A közelmúltban nyolcadik alkalommal rendez-
ték meg Szenes Iván tiszteletére az ingyenes em-
lékkoncertet a budapesti Szenes Iván téren. Az
emlékkoncerten három generáció – Szenes An-
dor, Szenes Iván és Szenes Andrea – dalai csen-
dültek fel a legendássá vált találkozások terén.

A művészeti díjak mellett idén először Szenes
Iván Közéleti Díjat is átadtak, amelyet Borkai Zsolt
polgármesternek és Győr városának ítéltek oda. Ta-
lán kevesen tudják, de Szenes Ivánnak győri kötődé-
se is van a színházbeli dramaturgi munkája kapcsán. 

Az idén először rendeztek a fővárosi mellett
vidéken is Szenes Iván Emlékkoncertet. Az ady-
városi Tópartyra hatalmas tömeg látogatott ki,

Az ingolstadti fopolgármester is
a városba érkezett
A győri Audi 25 éves évfordu-
lója kapcsán az anyavállalat
székhelyvárosának, Ingols-
tadtnak a vezetői is a város-
ba érkeztek. Dr. Christian Lö-
sel főpolgármestert Borkai
Zsolt polgármester fogadta.

Borkai Zsolt csütörtökön dél-
előtt a hivatalában fogadta dr.
Christian Lösel főpolgármestert,
Albert Wittmann és Sepp Mißl-
beck alpolgármestert, ahol a két
város kapcsolatáról, további
együttműködési lehetőségeiről
beszéltek. A megbeszélésen je-
len volt dr. Somogyi Tivadar és
Fekete Dávid alpolgármester, va-
lamint Gabriel Engert ingolstadti
kulturális referens és Rózsavölgyi
László, a győri Oktatási, Kulturá-
lis, Sport és Turisztikai Bizottság
elnöke, akik között természete-
sen városunk Európa Kulturális

Fővárosa 2023-as pályázata is
szóba került. Az ingolstadti dele-
gáció megtekintette az elmúlt
években városunkban történt lé-
tesítményfejlesztéseket, köztük
az Olimpiai Sportparkot, az Aqua
Sportközpontot, az új egyetemi
kollégiumot és az Audi Aréna
Győrt is. A közös program az Au-
di Hungariánál folytatódott, hi-
szen dr. Christian Lösel ingolstad-
ti és Borkai Zsolt győri polgár-
mester is a 25 éves évforduló ün-
nepségére volt hivatalos. (Az
eseményről a 4–5. oldalon olvas-
hatják cikkünket.)

Városunk is orzi Szenes Iván emlékét

Hamarosan park viselheti a legendás dalok szerzőjének nevét Győrben. A dalszerző mun-
kásságának kedvelői erről a fővárosi emlékkoncerten értesülhettek, ahol az első ízben ki -
adott Szenes Iván Közéleti Díjat Győr és Borkai Zsolt polgármester kapta.

amelyen olyan neves előadók énekelték a Sze-
nes-slágereket, mint Voith Ági, Bodrogi Gyula,
Koós János, Zalatnay Sarolta, Dér Heni, Nyári Ká-
roly és lányai, Tabáni István és Kocsis Tibor, de
itt volt a dalszerző lánya, Szenes Andrea is. A
nagy sikerrel zárult rendezvény már az ötödik Tó-
party volt a sorban, de a korábbiakon is mindig
felcsendült egy-egy Szenes Iván-sláger.

Radnóti Ákos alpolgármester elmondta, a kon -
certek helyszíne a felújított adyvárosi tó. Szenes
Ivánnak a város azzal is szeretne emléket állítani,
hogy a zöldterület egy részét róla neveznék el. A
Szenes Iván park elnevezéséről a lapunk megjele-
nésével egy időben zajló városi közgyűlés dönt.

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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Voith Ági és
Bodrogi Gyula is felléptek
a győri Tópartyn
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A kivitelezés első fázisa fő-
ként tereprendezési munkát je-
lentett, óriási mennyiségű föl-
det mozgattak meg a speciális
eszközök. Már laikus szemmel
is láthatóak a csapadékvíz-táro-
zó tavak medencéi, a nagymé-
retű víz- és szennyvízelvezető
csatornák árkai, az elmúlt he-
tekben pedig megkezdődött az
útépítés előkészítése is.

Mint ismeretes, az el-
múlt években az ipari
park VII. bővítési ütemé-
ben 22 hektár területet
vásárolt az üzemeltető
kft. a Tatai út déli olda-
lán. Itt olyan infrastruk-
túrát biztosítanak a lete-
lepedőknek, mint azok-
nak, akik korábban vásárol-
tak, így vonzó körülmények
várják a partnereket. A terüle-
ten több mint egy kilométer
hosszú közút, mellette járda, va-
lamint kerékpárút épül a hozzá
tartozó korszerű, energiatakaré-
kos közvilágítással. Az út mellett
futó közműsávban közel 1,7 ki-
lométer hosszan ivóvízvezeték
fut majd, melyhez nyomásfoko-
zó is készül. A csapadékvízgyűj-
tő csatorna és az ezzel párhuza-
mos szennyvízvezeték hosszúsá-

A terveknek megfelelő ütemben halad a munka a Tatai út
mellett, a Győri Ipari Park új bővítési területén. A kivitelező
június elején vette át a munkaterületet, a hatalmas munka-
gépek hónapok óta dolgoznak az infrastruktúra kiépítésén.

a munka a bovítési területen

ga is meghaladja az egy kilomé-
tert. A csapadékvízgyűjtő csa-
torna végpontján mesterséges
tavak lesznek, egy 1.460 köb-
méter hasznos térfogatú szűrő
tavat és egy 8.337 köbméter
hasznos térfogatú szikkasztó ta-
vat létesítenek.

„A tel-
kekre jelentős az igény, sok vál-
lalkozás várta, hogy telephe-
lyet szerezhessen a Győri Ipari
Parkban” – mondta el az érté-
kesítéssel kapcsolatban Görög
Tibor, a Győri Nemzetközi Ipari
Park Kft. ügyvezető igazgatója.
„Részben a korábban hozzánk
forduló igénylőket kerestük fel,

részben a meghirdetett lehe-
tőségről szóló információkkal
találkozó vállalkozások jelent-
keztek vásárlási szándékkal. A
telkek értékesítése jól halad,
több mint 10 ingatlan már gaz-
dára talált. A leendő letelepe-
dőknek 3 és 9 ezer négyzetmé-
ter közötti nagyságú ingatlano-
kat értékesítettünk, összesen
közel 50 ezer négyzetmétert,

de tárgyalunk több olyan
komoly érdeklődővel is,
akik 30 ezer vagy akár 50
ezer négyzetméteres te-
rületet kívánnak vásá-
rolni. A befektetők pro-
filja változatos, logiszti-
kával, kereskedelemmel,

fejlesztéssel, gyártással,
csomagolástechnikával fog-

lalkozó cégek is jelentkeztek”
– tette hozzá az ügyvezető
igazgató.

A bővítési területen az inf-
rastruktúra kiépítését időnként
hátráltatta a hirtelen lezúduló
jelentős mennyiségű csapadék,
az így kiesett munkanapokat
azonban a kivitelező pótolni
tudja, így az út- és közműépíté-
si munkák várhatóan a terve-
zett időpontban, december vé-
gére készülnek el.

Ipari Park

JÓL HALAD 
´́

A telkekre
jelentôs 
az igény

Szabadon választhat szimpla finanszírozás 
és teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

osztályon...

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA

visszaigénylési
lehetôség

• Akár nulla % kezdô
befizetés

TARTÓS BÉRLET cégek részére új 
és használt személygépkocsira is.

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!

UTAZZON
ELSÔ
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A Család- és Gyermekjóléti Központ Szigethy Attila
út 109-es számú épületében kezdte meg működését,
egy országos hálózat részeként, a győri Információs és
Koordinációs Pont, amelynek küldetése, hogy napra-
kész információkkal segítsék a fogyatékkal élő embe -
reket és családjaikat. A programot a Fogyatékos Sze-
mélyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
(FSZK) valósítja meg az Európai Unió által támogatott
MONTÁZS-projekt keretében. A győrihez hasonló in-
formációs pont az ország minden megyéjében meg-
alakult, hogy egymással hálózatot alkotva tudják segí-
teni az érintetteket a hálózati pontokon dolgozó fogya-
tékosságügyi tanácsadók közreműködésével.

„Egy szolgáltatás akkor jó, ha igénybe tudjuk
venni. Ez a kérdés pedig a fogyatékkal élőknél fo-
kozottan hangsúlyos, hiszen ha az információk egy
helyre összpontosulnak, akkor nem kell ezer hely-
re eljutnia egy mozgássérült személynek, hiszen
egy helyen megkap minden szükséges tájékozta-
tást” – fogalmazott a megnyitás alkalmával dr. So-
mogyi Tivadar alpolgármester. Hozzátette, a győri
szociális ellátás példaértékű az or-
szágban, és üdvözli a hálózat lét-
rejöttét, amely tovább emeli
a szolgáltatás színvonalát.

Rákosi-Tóth Rita, a Csa-
lád- és Gyermekjóléti Köz-
pont igazgatója kiemelte,
örömmel fogadták, hogy
a hálózat a családsegítő
központokra épülve jön
létre, mert korábban ma-
guk is tapasztalták, hogy az
információk elaprózottsága
problémát jelent az érintettek
számára. A központ egyébként
már közel egy éve megkezdte az FSZK-
val a közös munkát, amelynek eredménye-
ként működik a győri koordinációs pont, méghozzá
két fogyatékosságügyi tanácsadóval, Farkas Viktóriá-
val és Katona Zsanettel.

a fogyatékkal éloket Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter

A hálózat működését Simonics Ben-
jámin, az FSZK hálózatfejlesztési mun-

kacsoportjának vezetője mutatta
be. Mint mondta, a fogyatékos-
ságügyi tanácsadók feladata,
hogy pontos és releváns infor-
mációkkal lássák el az érdeklő-
dőket, személyesen, telefonon
és e-mailben is. Az információ-
gyűjtés és -átadás mellett a hi-

ányszolgáltatások biztosítása és
a szolgáltatásfejlesztés is fontos fel-

adat. Sokaknak lehet komoly segít-
ség például az augmentatív és alterna-

tív kommunikációs eszközök, kommuniká-
torok, beszélő szoftverek ingyenes kölcsönzésének

lehetősége. Mielőtt meglátogatjuk az információs pon-
tot, érdemes felkeresni a projekt honlapját. A www.efi-
portal.hu oldal egy a hálózat munkatársai által folya-

matosan frissített, dinamikusan bővülő tudásbázis,
minden olyan témáról – a munka világáról, az egész-
ségügyi, szociális ellátásokról, jogi és társadalmi kérdé-
sekről –, amely a célcsoportot érintheti. A programke-
resőben azt is jelölik, hogy az adott rendezvény milyen
mértékben hozzáférhető, akadálymentes-e.

„Ez egy nagyon jó kezdeményezés, mi magunk
is folyamatosan kapcsolatban állunk a központtal.
Bár nyilván mi is sok információval rendelkezünk
a minket érintő kérdésekről, jó tudni azonban,
hogy szükség esetén a fogyatékosságügyi tanács -
adókhoz is fordulhatunk” – válaszolta lapunk kér-
désére Benei László, a Camelot Mozgássérült Fia-
talok Győri Egyesületének elnökhelyettese.

A Szigethy Attila út 109. szám alatt működő központ
ügyfélfogadási ideje: hétfőn 8–15 óráig, kedden 8–12
óráig, szerdán 10–17.30-ig, csütörtökön 8–12 óráig.
E-mail: ikop.gyor@fszk.hu, telefon: Farkas Viktória
+36-20/267-6165, Katona Zsanett +36-20/267-6184.

Milyen egészségügyi szolgáltatásokat vehetek igénybe? Ho-
gyan játsszak autista gyermekkel? Hogyan tudom magam le-
százalékoltatni? – csak néhány kérdés, amelyre választ adnak
a győri Információs és Koordinációs Pont munkatársai.

Országos hálózat segíti
´́

Egy helyen
az összes fontos

információ

A három éve, a Győri Rendőrkapitányság
által a kerékpárlopások megelőzése és az
eltulajdonított biciklik eredményes felkuta-
tása érdekében indított programot az ön-
kormányzat, Radnóti Ákos alpolgármester
kezdeményezésére, idén kétmillió forinttal
támogatta. A járművekre egyedi azonosító
kerül, melyet a rendőrségen regisztrálnak,

Adyvárosban folytatódik a Győri Rendőrkapitányság nagy sikerű, ingyenes kerék-
párjelölő programja szeptember 29-én, a XIV. Őszi Sport- és Egészségnapon.

FOLYTATÓDIK
amely egy esetleges lopás során segítheti
a hatóságok munkáját. A jelölést megelőző-
en, a kerékpár tulajdonjogát a tulajdonos-
nak hitelt érdemlően igazolnia kell. Kilenc
órára érkezzen tehát a Barátság Sportpark-
ba, aki szeretné megjelöltetni kerékpárját,
a tulajdonjogot igazoló iratot pedig ne fe-
lejtsék otthon!

a kerékpárjelölo akció´́
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Az Audi Hungaria Óvoda kulcsát
múlt pénteken adták át, hogy birtokba
vehessék az apróságok az új épületet.

Az Audi Hungaria ÁMK területén
az új, több mint 1.500 négyzetméte-
res, kétszintes óvodában hat csoport-
szoba, a hozzá tartozó közösségi te-
rekkel, kiszolgálóhelyiségekkel kapott
helyet. Az épülethez 85 négyzetméte-
res erkély és 211 négyzetméteres te-
rasz is kapcsolódik, valamint elkészült
egy 852 négyzetméteres füves játszó-
udvar is. Az intézményben négy cso-
portban 100 kisgyermekkel foglalkoz-
nak, akiknek negyede külföldi.

Lőre Péter, az Audi Hungaria Isko-
la Intézményfenntartó és Működte-
tő Közalapítvány kuratóriumának el-
nöke köszöntőjében elmondta,
2012 óta fogadják az óvodásokat és
egyre több jelzést kaptak, hogy
szükség van a férőhelyek bővítésére.
Ezért döntött úgy az Audi Hungaria
igazgatósága támogatásával a kura-
tórium, hogy új óvodaépületet épít.
A projekt megvalósult, idén ősztől
száz kisgyermek mondhatja
magát az Audi Hungaria Isko-
la családjához tartozónak.

Stanglné Kriszter Teréz
óvodavezető a nevelési
programjuk különlegessé-
géről beszélt. Elmondta, az
„egy személy – egy nyelv” prog-
ram legfőbb célja, hogy a mindig
ugyanazon nyelvet használó óvodape-

dagógus tudatosítsa a gyermekekben
a második nyelv létét, s nyitottá tegye
őket a másodnyelv befogadására.

Dr. Knáb Erzsébet, az Audi Hunga-
ria személyügyekért felelős igazgató-
sági tagja felidézte, hatéves álom vált

valóra az épület felavatásával, majd át-
adta az óvoda jelképes kulcsait az in-
tézmény főigazgatójának, aki tovább -
adta azokat a óvodásoknak.

Az építkezés 9 hónapig tartott, a
beruházás összköltsége 870 millió fo-

rint, melynek jelentős részét a fenn-
tartó közalapítványon keresztül az
Audi Hungaria Zrt. biztosította. Az
Emberi Erőforrások Minisztériuma
300 millió forinttal támogatta az épít-
kezést.

A kisgyermekek
negyede külföldi

MEGNYÍLT
Szerző: Földvári Gabriella  /  Fotó: Mekliz Fotóstúdió

a legújabb óvoda

A Győri Rendőrkapitányság Közlekedés-
rendészeti Osztálya által szervezett 24 órás
közúti ellenőrzési akciót a hétvégén tartot-
ták a városban. A már Európa-szerte bevált
és gyors módszert, a finn rendőrség által ki-
dolgozott szondáztatást alkalmazták.

A módszer lényege, hogy előkészítést
követően, meghatározott útszakaszon több
leállító és biztosító rendőr egyidejűleg
több járművezetőt ellenőriz, rendkívül rö-
vid idő alatt. Ha a jármű vezetője nem ittas,
azonnal tovább haladhat, míg pozitív ered-
mény esetén az érintetteket félreállítják, s
eljárás veszi kezdetét. Így egy-egy ittasság-
ellenőrzés mindössze néhány másodpercet
vesz igénybe, s negatív eredmény után a
gépkocsivezető azonnal tovább haladhat.
Győr belterületén sem volt ez másként, a
közlekedésrendészeti szakemberek munká-
ját a kapitányság közrendvédelmi állomá-

A győri rendőrök ismét a mára igencsak elterjedt finn módszert alkalmazták
az ittas vezetők kiszűrése érdekében. Az akció sikeres, Győrben az alkohol-
fogyasztás utáni vezetés csökkenő tendenciát mutat.

nya is segítette. Az ellenőrzés ideje alatt a
rendőrök 24 esetben állapítottak meg jog-
sértést, ezekből 8 esetben indítottak jár-
művezetés ittas állapotban bűncselekmény
elkövetése miatt büntetőeljárást.

„Az akcióval a közlekedésben részt ve-
vők jogkövetését szeretnénk elérni” – tájé-
koztatott Tóth Gabriella alezredes, szóvivő.
„Cél továbbá a szabályokat durván megsér-
tők cselekményeinek visszaszorítása, a bal-
eseti vészhelyzetek csökkentése, a közleke-
dési fegyelem további szilárdítása és első-
sorban az ittas, illetőleg a bódult állapot-
ban lévő járművezetőkkel szembeni fellé-
pés” – zárta az alezredes. 

Hasonló akciókra egyébként a jövőben
is számítani kell a város útjain, és senki ne
felejtse el: Magyarországon az alkoholfo-
gyasztással szemben zéró tolerancia van a
járművezetésre vonatkozóan!

Megint jól muködött
A FINN MÓDSZER
Szerző: Havassy Anna Katalin
Fotó: Police.hu

´́
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A Rotary Club Győr Rába idén
második alkalommal szervezi jóté-
konysági akcióját, melynek célja,
hogy a Győrhöz és a régióhoz kötő-
dő művészek és alkotásaik, valamint
a támogató mecénások között köz-
vetlen és személyes kapcsolatok
épüljenek ki, ezáltal formálódjon,
gazdagodjon a művészet iránt fogé-
kony, a gazdasági és társadalmi élet-
ben is támogatói kör.

Prof. dr. Rechnitzer János felidéz-
te: a két világháború között, az
1920-as, 1930-as években, Győr-
ben izgalmas, pezsgő szellemi, kul-
turális élet zajlott. Ezekben az idők-
ben alakult ki a mecenatúra. „Az Art
Agora akciója most ezt a világot hoz-
za vissza. Azt az értékrendet, azt a
gondolkodást, azt az emberi és in-
tellektuális impressziót, mely sze-
rint a művészet nélkül nincs élet. Hi-
szen a művészet segít feldolgozni a
körülöttünk lévő eseményeket, se-
gít eligazodni a világban. Ezért na-
gyon fontos az Art Agora missziója”
– emelte ki Rechnitzer János.

A professzor a kiállításra, az ár-
verésre kínált munkákról szólva ki-
fejtette, olyan széles körű választék
jött össze, amely jól reprezentálja
a győri alkotó művészeti közössé-
get. A kortárs művészek sokszínű
és érdekes alkotásokkal álltak elő
mind anyagban, mind technikában. 

Kottán Péter, a Rotary Club Győr
Rába soros elnöke szerint minden
olyan kezdeményezést támogatni
kell, ami a közösséget, a barátságot
– hiszen ez a Rotary alapja – erősíti.
„Nem titkolt célunk az sem, hogy
ezeken a jótékony tevékenységeken

keresztül minél többen megismer-
jék mozgalmunkat, és kedvet kapja-
nak hozzá, hogy csatlakozzanak.” 

„A GIMEX – Hidraulika Kft., a ren-
dezvény egyik fő támogatójának
szponzori filozófiája: semmiből vala-
mit, támogatással” – hangsúlyozta
Görcs Annamária, a cég ügyvezető-
je. Az Art Agora egy különleges helyi
kezdeményezés, amely a képzőmű-
vészetek terén tehetséges fiatalokat
támogat. A művészekben és a vállal-
kozókban az a közös, hogy mindany-
nyian a semmiből hoznak létre vala-
mi újat, a fantáziájuk, a képzeletük
révén.  Megtervezik a művet és a ki-
vitelezés minden lépését. Kemény,
kitartó, következetes munkával, az
alkotói folyamat révén létrejön a
mű. Minden elismert, működő vál-
lalkozás is hasonló utat jár be: a

semmiből indul, és évtizedek mun-
kája során lesz belőle dinamikus
szervezet – mondta Görcs Annamá-
ria. A 25 éve alapított cég a kezde-
tektől magáénak vallja, hogy érde-
mes támogatni a fiatalokat azért,
hogy megmutathassák tehetségü-
ket, hogy kihozzák magukból, ami
bennük van, és később a társada-
lom számára maradandó értéket te-
remtsenek.

Királyfalvi Gábor, a MOD Számí-
tástechnikai Kft. ügyvezetője el-
árulta, cége azért támogatja az al-
kotó művészetet, mert ők maguk
is alkotó tevékenységet folytatnak,
csak a felhasználók más érzékszer-
veire ható alkotásokkal kápráztat-
ják el őket. „Látjuk, hogy az előző
év támogatott ifjú művészpalántái
milyen elhivatottsággal és kreati-

vitással használták fel a tavalyi
projekten megpályázott és meg-
nyert eszközöket, erőforrásokat.
Az idei kiállított alkotások pedig
remekül reprezentálják a győri
kortárs művészetet” – mutatott rá
Királyfalvi Gábor.

A felajánlott alkotások október
4-ig tekinthetők meg. Az „Egy este
a művészetért” műsoros jótékony-
sági est október 4-én 18 órakor
kezdődik, ugyancsak a kamarában.
Jegyeket  a Győr+ Média Baross úti
Pavilonjában, a Kovács Margit Né-
met Nyelvoktató Nemzetiségi Álta-
lános Iskola, Alapfokú Művészeti Is-
kola, Iparművészeti Szakgimnázi-
um és Szakközépiskola Titkárságán,
és Kottán Péter Rotary elnöktől, a
kottan.peter@rc-raba.hu e-mail cí-
men lehet igényelni. (x)

Az Art Agora Projekt Művészek
és mecénások találkozása című
kiállítását prof. dr. Rechnitzer Já-
nos egyetemi tanár, műgyűjtő,
művészeti fővédnök nyitotta
meg szeptember 13-án, a Gy-M-S
Megyei Kereskedelmi és Iparka-
mara aulájában.

Muvészet nélkül
nincs élet

´́
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A torinói lepel a római katolikus egy-
ház tulajdonában lévő ereklye, amely-
ben a hagyomány szerint Jézus testé-
nek képmása látható egy négyméteres
lenvásznon kirajzolódva, ahogy a lepel-
be helyezték az ideiglenes temetésekor.

Negyven éve, harminc válogatott
kutatónak nyílt lehetősége, hogy öt na-
pon és éjszakán át vizsgálja a relikviát.
A torinói székesegyházban őrzött híres
kegytárgyat ekkor vették először górcső
alá a kor legmodernebb vizsgálati esz-
közeivel. Évekbe telt, míg az akkor gyűj-
tött adatokat feldolgozták, melynek so-
rán dr. John P. Jackson egyedülálló ered-
ményeket ért el. Erről a kivételes mun-
kafolyamatról számol be Győrben a leg-
hitelesebb forrás, a vizsgálat vezetője,
a 73 éves kutató, fizikus – tájékoztatott
az előadást szervező Greschik Gyula.

A lepel története szórványos és
sokszor közvetett adatokból rekonst-
ruálható az I. századtól 1349-ig. Az ezt

Győrben tart előadást a torinói lepelt kutatók legna-
gyobb szaktekintélye, dr. John P. Jackson szeptem-
ber 27-én 18 órától a Richter Teremben.

követő évszázadokból, amikor már
sem a zsidók, sem a rómaiak, sem a
katolikus egyház elől nem volt szüksé-
ges azt rejtegetni, és nem uralkodói
kincstárak féltve őrzött darabja volt,
írott és képi emlékek bőségesen állnak
róla rendelkezésre. A lepel iránti, a tu-
dományos érdeklődés 1898-ban kez-
dődött, amikor Secondo Pia amatőr
fotós felfedezte, hogy a lepelről ké-
szült fényképek negatívjai életszerűb-
bek, mint az igazi. Azóta a legnagyobb
tudományos előrelépést dr. Jackson
tudóscsapata érte el. 

Magyarországon a győri az első
olyan másolat, amely a leplet őrző és
kezelő, Torinóban tevékenykedő bizott-
ság hivatalos engedélyével készült. A
Jézus szenvedésére emlékeztető kegy-
tárgy 2010 novemberében érkezett a
Szent Kamillus Plébániára. Az előadás
alatt a Richter Teremben láthatja a kö-
zönség, melyre a belépés ingyenes.

Három hétvégén követik egymást a
premierek a Győri Nemzeti Színházban:
szombaton a Különös házasság-gal indul
az évad a Kossuth-díjas Valló Péter ren-
dezésében. Mikszáth Kálmán egyik leg-
híresebb regényének cselekménye a 19.
század elején játszódik. „Nem változott
semmi azóta sem, ami egyfelől szomorú,
másfelől otthonos, meghitt érzéssel tölti
el az ember szívét, mint az amerikaiakét,
hogy minden városban van McDonald’s”
– nyilatkozta a rendező.

A nagyszínházi bemutatót Carlo
Goldoni a Két úr szolgája című komé-
diája követi a Kisfaludy Teremben
Funtek Frigyes rendezésében. Goldo-
ni komédiáját ezúttal a '60-as évek
Olaszországában, annak zenéjével,
mai idegrendszerrel, tempóval és
sok humorral fűszerezve láthatjuk
szeptember 29-i bemutatóval.

A következő hétvégén pedig, ok-
tóber 6-án ismét a Nagyszínházban

Premierekkel

lesz premier: Anton Pavlovics Csehov
Sirály-át Bagó Bertalan állítja színpad-
ra. A négy főszereplő meséje boldog-
talan szerelmekkel átszőve, a seké-
lyes kapcsolatokat vizsgálja, szól mű-
vészetről, művészi szabadságról és a
tehetségről.

És végül újabb elismerésekről is
hírt adhatunk: átadták a Vidéki Szín-
házak Fesztiváljának díjait. A vád ta-
núja darab ismét tarolt, Szina Kinga
a legjobb női alakítás, Mézes Violetta
a legjobb női karakteralakítás díját
vehette át szeptember 11-én, a Pesti
Magyar Színházban.

Az előadásokról természetesen
bővebben olvashatnak a következő
hetekben, valamint a kéthetente hét-
fő esténként jelentkező Kulisszák mö-
gött című műsorban is láthatnak
részleteket, interjúkat a Győr+ Tele-
vízión. Az adások a tv.gyorplusz.hu
weboldalon is visszanézhetők.

Szerző: Zoljánszky Alexandra  /  Fotó: Orosz Sándor

indul az évad
A torinói lepel 

igaz története Szerző:
Földvári Gabriella
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Einladung an alle
Kinder zum digitalen Spaziergang in

der Nacht der Forscher im Mobilis ne-
uen IT Erlebniszentrum des Mobilis: am
28. September ab 16 Uhr (Vásárhelyi Pál
u. 66.). Der Eintritt ist frei, zu einzelnen
Programmen ist jedoch eine Registrie-

rung vor Ort erforderlich.

Benefiz-Spazier-
gang zu Gunsten kranken Kinder am

23. September. Die Teilnehmer am Benefiz-Event
haben Gelegenheit die Kinderintensivstation des Petz
Aladár Ausbildungskrankenhauses mit einem Spazier-
gang von 5 km Länge und einem symbolischen Teilneh-
merbeitrag von 500 Ft zu unterstützen. Treffpunkt ist
um 10 Uhr auf dem grossen Parkplatz des Kranken-
hauses. Anmeldung unter: varga.hajnalka@double-

decker.hu oder Tel.: 0036 30 525 0885.

Die Balázs Elemér
Group tritt im Rómer-
Jazz Club (Teleki L. u.
21.) auf, dies am 26.
September um 19 Uhr.

Unter dem Titel „Bild-Musik-Kunst”
treten wir über Bilder von Illustratoren

in die Welt des Musizierens im Csikóca
Kunstatelier und Ausstellungsraum (Apor
Vilmos püspök tere 2.). Am 22. September
ab 15 Uhr können die Kinder nach der inter-

aktiven Führung durch die Sammlung im
Atelier eigene musizierende Bilder

anfertigen. A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Chansonabend von Szeder-Szabó
Krisztina für alle Liebhaber der fran-
zösischen Kultur in der Kisaludy Ká-
roly Bibliothek (Baross G. út 4.) am
28. September um 17 Uhr.



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

Összeállította:  Földvári Gabriella

PROGRAM AJÁNLÓ  
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Szeder-Szabó Krisztina sanzonest-
jét hallgathatják meg a francia kul-
túra kedvelői a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross G. út 4.) szep-
tember 28-án 17 órakor.

A Balázs Elemér Group lép fel a RómerJazz klubban (Teleki L. u.
21.) szeptember 26-án 19 órától.

Tánc és önismeret – mozgás táncterápia címmel Fodor Józsa
pszichodinamikus tánc- és mozgásterápiás csoportvezető isme-
retterjesztő előadását hallgathatják meg szeptember 27-én 17
órakor a Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér Központi Könyvtár
klubhelyiségében (Herman Ottó u. 22.). 

Yasmina Reza: Az öldöklés istene című vígjátékát láthatják az ér-
deklődők a Körmendi Kastélyszínház Társulat előadásában szeptem-
ber 29-én 18 órától az Újvárosi Művelődési Házban (Liget u. 55.).

Jótékonysági sétát szerveznek szep-
tember 23-án. Öt kilométeres sétával
és jelképes részvételi díjjal, 500 forint-
tal a PAMOK Gyermek Intenzív Osz-
tályát támogathatják. Gyülekező 10
órakor a kórház nagy parkolójánál. Je-
lentkezés: varga.hajnalka@doubledec-
ker.hu, tel.: +36-30/525-0885.

„Szeptemberfest” Német Nem-
zetiségi Kulturális Fesztivált ren-
dez a Győr Megyei Jogú Város
Német Önkormányzat szeptem-
ber 28-án 15 órai kezdettel a
Kovács Margit Német Nyelvok-
tató Nemzetiségi Általános Isko-
la aulájában. 

A Chip Színház Pöttömnagy ka-
landok, avagy az eltűnt nyakék tit-
ka című előadása várja a gyereke-
ket szeptember 28-án 17 órától a
Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közös-
ségi Tér Központi Könyvtár klub-
helyiségében (Herman Ottó u.
22.). A Mesekuckó 300 forintos
regisztrációs jeggyel látogatható.
Jegyek elővételben a helyszínen
válthatók szeptember 24-től.

A Villámrandi elnevezésű ingyenes
ismerkedős estre várják ismét az ér-
deklődőket szeptember 28-án
18.30-tól a Rómer Házban (Teleki L.
u. 21.) Regisztrálni a facebook/le-
gyott oldalon, és a +36-30/622-
1449-es telefonszámon lehet.

Horváth Gábor hadtörténész-techni-
kus tart előadást Szent László királyról
szeptember 25-én 18 órakor Ménfő-
csanakon, a Bezerédj-kastélyban.
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Az IMPERIAL Logistics Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkező, a világ 14 országában
jelenlévő IMPERIAL Holdings tagjaként, Győr legnagyobb logisztikai központjába
a megnövekedett feladatok újabb projektek minőségi kiszolgálása érdekében

TARGONCAVEZETÔKET,
VONTATÓVEZETÔKET keres

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Jogosítvány targoncára vagy állóvezérelt

vontatóra (3324, 3313, 3312)
• Pontos, precíz és megbízható munkavégzés
• Több mûszakos munkarend vállalása
• Jó stressztûrô és problémamegoldó

képesség
• Felelôsségteljes munkavégzés
• 18 év feletti életkor
• Erkölcsi bizonyítvány

Amit kínálunk:
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszú távú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása

vidéki munkavállalóknak
• Teljesítmény utáni prémium
• Cafeteria már próbaidô alatt is
• Szállás biztosítása vidéki dolgozóinknak

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,

ÉPÍTS KARRIERT VELÜNK!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámokon 96/900-169, 80/900-210
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

és pályakezdôk

jelentkezését

is várjuk!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük, ne küldjön önéletrajzot.

Az IMPERIAL Logistics Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkező, a világ 14 országában
jelenlévő IMPERIAL Holdings tagjaként, Győr legnagyobb logisztikai központjába
a megnövekedett feladatok újabb projektek minőségi kiszolgálása érdekében

BETANÍTOTT MUNKATÁRSAKAT ÉS PÁLYAKEZDÔKET
KERES TARGONCAVEZETÔI TANFOLYAM INDÍTÁSÁHOZ
AZONNALI KEZDÉSSEL

Az álláshoz és a tanfolyamhoz
tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 18 év feletti életkor
• Tanulmányi szerzôdés megkötése
• Erkölcsi bizonyítvány
• Terhelhetôség, pontos, precíz munkavégzés

és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszú távú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása vidéki

munkavállalóknak 93%-ban térítve
• Teljesítmény utáni prémium (15%)
• Cafeteria már próbaidô alatt is
• Munkaidô alatti OKJ-s tanfolyam elvégzése
• Három típusra történô jogosítvány megszerzése

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,
ÉPÍTS KARRIERT VELÜNK!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámokon 96/900-169, 80/900-210
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Hölgyek

jelentkezését

is várjuk a

tanfolyamra!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük, ne küldjön önéletrajzot.
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Az IMPERIAL Logistics Kft., a több mint 60 éves múlttal rendelkező, a világ 14 országában
jelenlévő IMPERIAL Holdings tagjaként, Győr legnagyobb logisztikai központjába
a megnövekedett feladatok újabb projektek minőségi kiszolgálása érdekében

RAKTÁRI MUNKATÁRSAKAT
KERES AZONNALI KEZDÉSSEL.

Az álláshoz tartozó elvárások:
• Minimum 8 általános iskolai végzettség
• 18 év feletti életkor
• Erkölcsi bizonyítvány
• Terhelhetôség, pontos,

precíz munkavégzés és megbízhatóság
• Jó problémamegoldó képesség
• Elôny: logisztikai szolgáltatónál szerzett 

tapasztalat

Amit kínálunk:
• Nemzetközi környezet
• Erôsödô innovatív szervezeti kultúra
• Hosszú távú munkalehetôség
• Határozatlan idejû munkaviszony
• Versenyképes fizetés
• Munkába járás támogatása

vidéki munkavállalóknak 93%-ban térítve
• Teljesítmény utáni prémium
• Cafeteria már a próbaidô alatt is

Csatlakozz Te is ehhez a dinamikusan fejlôdô, fiatalos szervezethez,
ÉPÍTS KARRIERT AZ IMPERIAL Logistics Kft.-nél!
Munkavégzés helye: Gyôr, Tibormajori utca 01136/42 HRSZ.

Jelentkezéseket a következô telefonszámokon 96/900-169, 80/900-210
illetve a palyazat@imperiallogistics.com e-mail címre várjuk.

Pálya-

kezdôk

jelentkezését

is várjuk!

A hirdetô tájékoztatja, hogy önéletrajza beküldésével hozzájárulását adja személyes adatai kezeléséhez. Amennyiben személyes adatait megadni nem kívánja, kérjük, ne küldjön önéletrajzot.

a Megbízható Munkaadó

Munkájuk elismeréseként tekint az IMPERIAL Logistics Kft. a közel-
múltban elnyert „Megbízható Munkaadó” címre. 

Az IMPERIAL Logistics Kft. 2012
óta tevékenykedik Győrben, a dél-af-
rikai IMPERIAL Holding leányvállala-
taként a világ 64 pontján, közel 45
ezer munkavállalóval. Az Audi Hunga-
ria Zrt. megbízásának eleget téve tet-
te át a székhelyét Kecskemétről, ahol
Panopa Logistik Magyar Kft. néven
dolgoztak elsősorban a Mercedes-
nek. Fő megbízójuk ma is az Audi, az
elmúlt hat évben pedig csaknem
megnégyszerezték a munkavállalóik

számát: 2012-ben 250-en, 2015-ben
ötszázan, napjainkban pedig több
mint kilencszázan dolgoznak a Győr
legnagyobb logisztikai központjában
lévő telephelyen.

„Továbbra is szeretnénk fejlődni,
a közeljövőben is szeretnénk, ha új
munkatársakkal bővülne a cégünk,
hiszen a következő hónapokban el-
indul a harmadik műszak az Audi Q3
gyártása miatt” – mutatott rá Mark
Perz ügyvezető igazgató, aki a válla-

lat vezetésével a további bővülést
tűzte ki célul.

A Német–Magyar Ipari és Keres-
kedelmi Kamara a „Megbízható Mun-
kaadó” címmel olyan vállalatokat
tüntet ki, amelyek példaértékűen
gondoskodnak munkatársaik munka-
és életkörülményeiről. A címet pályá-
zati úton lehet elnyerni, a sikeres pá-
lyázóknak több szakmai kritériumnak
kell megfelelniük, különösen a követ-
kező területeken: javadalmazás, szo-
ciális-jóléti juttatások, az egészség és
a munkakörülmények, a képzés és to-
vábbképzés, valamint a fejlődési és
karrierlehetőségek.

Mark Perz ügyvezető igazgató el-
mondta, a menedzsmentnek na-
gyon fontos, hogy a fenti szempon-
tok szerint vizsgálja őket egy függet-
len szervezet.

„Az egyik legfőbb célom, hogy fi-
gyeljünk a munkavállalóink igényeire,
és flexibilisen reagáljunk azokra” –
hangsúlyozta. „Sikerként könyvelhet-
jük el, hogy idén szeptember 22-én
az IMPERIAL Győr először rendezhet
Családi napot, melyre szeretettel vár-
ja a munkavállalókat és családjukat.”

Az IMPERIAL Logistics Kft. nagy
hangsúlyt fektet a munkavállalók
képzésére. Lehetőséget szeretnének
kínálni azoknak is, akiknek alapfokú
végzettségük van. Ők targoncaveze-
tői engedélyt szerezhetnek, és ezt
követően elkezdhetik pályafutásukat
a stabil hátterű vállalatnál. Hölgyek,
fiatal pályakezdők jelentkezését is
várják, mert vallják: az IMPERIALNÁL
mindenkinek esélyt kell adni, fiatal-
nak, idősnek, nőknek és férfiaknak
egyaránt! (x)

IMPERIAL Logistics Kft., 
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A MI

UTCÁNK
GYÁRVÁROS

A városrészt korábban északról a Mo-
soni-Duna, keletről az Iparcsatorna, dél-
ről a Budapest–Hegyeshalom vasúti fő-
vonal, nyugatról a Vas Gereben utca ha-
tárolta. A Rába MVG lebontott épületei-
nek helyén, Városrét néven indult lakó-
negyeddel, valamint az Audi Hungaria és
a Rába Járműipari Holding terjeszkedésé-
vel a városrész keleti, fizikai határa a
nemrégiben megépült 813. sz. útig toló-
dott ki, aminek legnagyobb része már
Győrszentiván városrész területére esik.
Gyárváros magját az 1915-ben, Fiala Gé-
za királyi főmérnök tervei szerint épült
„ágyúgyári munkástelep” jellegzetes épü-
letei adják.

Bajza utca (9027)
Bajza József (1804–1858) költő, szín-

igazgató, kritikus, politikus. A magyar iro-
dalmi kritika megteremtője, a haladó esz-
mék pártfogója, Kossuth sajtójának vezé-
re, mint a Kossuth Hírlapja című forradal-
mi napilap főszerkesztője. 

Balassi Bálint utca (9027)
Balassi Bálint (1554–1594) költő, mű-

fordító, író. A magyar nyelvű romantikus
költészet egyik meghatározó alakja, iro-
dalmunk nagy klasszikusa. Az 1593–94-
es „hosszú háborúban” is katonáskodott
és Esztergom ostroma során halálosan
megsebesült. Az utcában az általános is-
kolát is róla nevezték el.

Berzsenyi Dániel utca (9027)
Berzsenyi Dániel (1776–1836) költő,

a legnagyobb magyar lírikusok közé tar-
tozik. Elsősorban klasszikus ódáiról is-
mert, aminek írására Kazinczy Ferenc
biztatta. Néhány ismertebb műve: A
magyarokhoz, A közelítő tél, Búcsúzás
Kemenesaljától.

Bolyai Farkas utca (9027)
Bolyai Farkas (1775–1856) matemati-

kus. Közel fél évszázadon keresztül okta-
tott Marosvásárhelyen, miközben a mate-
matika és geometria kutatásával foglalko-
zott. Felfedezései, megállapításai sajnos
több esetben mások nevén kerültek be a
matematika történetébe. Leghíresebb ta-
nítványa saját fia, a magyar tudomány
egyik legnagyobb alakja, Bolyai János volt.

Czvikovszky Tamás

A Kovács Margitról elnevezett
iskolában pedagógusként és fes-
tőként teljesedett ki. A Paál Lász-
ló Festőkörben ismerkedett az
alkotás folyamatával. Hamar rá-
talált saját útjára, a gyűjtemé-
nyes kötetben talán a festmé-
nyei a legizgalmasabbak: a ma-
gányos tájban meglátta a színek,

Galla Miklóssal Kaszás Kornél műsorvezető készített
rádiós interjút, aki az új CD megjelenésével kapcsolat-
ban elmondta: „Az elektronikus zenében most érez-
tem magam felkészültnek arra, hogy részben a régi,
részben az új dalaimat szintetizátorral, elektronikus
hangszerelésben megvalósítsam.” A kérdésre, mennyire ke-
lendő manapság egy CD, Galla így válaszolt: „Már volt, aki
vett CD-t, és nagyon jó elajándékozni is. A CD mellé tartozik
egy füzet, amelyben festmények vannak és információk a
dalokról.” A művész elárulta, a győri koncerten minden dal-
hoz vetítenek animációt is, mert „ahhoz, hogy érdekes le-
gyen, nem elég, hogy csak én ugrálok, topogok, muris tánc-
koreográfiával adom elő a dalaimat.”

A festészetre rátérve elmondta, hét éve kezdte, első-
sorban absztrakt képeket készít, melyekből három éve
Győrben volt az első önálló kiállítása. Mára már 400 szá-
mozott alkotás tulajdonosa, melyből a legjobb húszat
hozza el Győrbe. 

„Bélát itt 
ne keressék!”

Galla Miklós „Bélát itt ne keressék!” címmel lemez-
bemutató koncertet tart az Egyetemi Hangver-
senyteremben október 4-én. Az előadás előtt Pár-
diadal címmel a művész és Radnóti Ákos alpol-
gármester közös absztrakt kiállítása nyílik meg. 

TÖRÉKENY RAGYOGÁS
– könyvlapokon Szerző: Hajba Ferenc

Fotó: Marcali Gábor

Derűt váltott ki, amikor Havassyné Andorfi Rozália elmondta: arcmása felbukkanhat
néhány templom freskóján, képzőművész nagybátyja, Döbrentey Gábor ugyanis ese-
tenként róla mintázta képei szereplőit. Mégsem képmodellként mutatkozott be, ha-
nem saját alkotásainak összefoglaló albumát ajánlotta az érdeklődők figyelmébe.

formák rendjét, dinamikáját.
Csendéletei ízléssel összerakott
csokrok, melyek többnyire sötét
háttérből válnak ki. Festett és ól-
mozottüveg-alkotásaiban a sár-
ga és a zöld mellett a kék és a
mályva, valamint a piros is meg-
jelenik. Üvegmozaikjaiban az a
tetsző, hogy jól használta ki az

üveg anyagiságát, jellegzetessé-
geit. Könyve bemutatóján Grász-
li Bernadett, a Rómer Flóris Mű-
vészeti és Történeti Múzeum
igazgatója úgy fogalmazott Ha-
vassyné Andorfi Rozáliáról: „Szín-
gazdag, formagazdag, ötletgaz-
dag. Precíz alkotókedvvel ítéli el
a mechanikus rutint.”

Lejegyezte: Földvári Gabriella
Fotó: Marcali Gábor

A tárlat 17 órakor nyílik, és
november 11-ig látogatható,
a koncert 19 órakor kezdődik.
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Hölgy ilág
Írja és szerkeszti: Szabó Csilla

A győri születésű Lendvai László-
né komoly targoncás múlttal rendel-
kezik. Több mint 11 éve szerezte meg
a targoncavezetői vizsgát, és azóta
ebben a szakmában dolgozik, jelen-
leg az Audi Hungaria falai között tölti
dolgos mindennapjait.

Elfogadják a férfi kollégák?
Nőként általában egyedül vagyok

a munkahelyeken, aki ilyen munkát
végez. Nagyon szeretem, sok éve,
amikor lehetőségem adódott a tar-
goncavezetői képesítést megszerez-
ni, talán én voltam az első nő, aki je-
lentkezett és elvégezte a tanfolya-
mot. Az elejétől fogva bizonyítani

támogatásávalAz

Rekordszámú hölgyversenyző jelentkezett az idei
Linde Targoncakupa-versenyre, hogy kipróbálja ma-
gát a férfiak között és versenytapasztalatokat sze-
rezzen, amelyeket alkalmazhat majd munkája so-
rán. A szervezők idén először külön futamot is ren-
deztek a gyengébbik nemnek. Kitüntetett figyelem
övezte a női versenyzőket, köztük Lendvai Lászlóné
teljesítményét.

szerettem volna, hogy megállom a
helyem ebben a férfias szakmában.
Nekem nem, inkább a férfi kollégák-
nak volt furcsa, hogy egy hölgy ül a
targonca kormánya mögött. Ma már
inkább felnéznek rám, ugyanakkor a
szó jó értelmében éreztetik velem,
hogy nő vagyok. Segítenek, ha emel-
ni kell vagy ha több fizikai erő kell az
anyagmozgatáshoz. Bár igyekszem
mindent magam megoldani, tényleg
csak akkor szólok, ha nem boldogu-
lok a feladattal. De arra is többször
volt már példa, hogy én segítettem
a férfi kollégának, például akkumulá-
tort cserélni.

Akkor biztosan kapott di-
csérő szavakat és elismerő
férfipillantásokat.

Nagyon jólesik, hogy
büszkék rám a kollégák
azért is, mert idén már má-
sodszor indultam a targonca-
kupa-versenyen és szép ered-
ményt értem el mindkét alkalommal.
Az első versenyen kettő, az idein egy
összetett feladat volt, amit sikerrel
teljesítettem. 

Milyen feladat elé állítanak egy
kiváló targoncás hölgyet? 

A tízéves jubileumát ünneplő Tar-
gonca Kupa népszerű verseny, ahol

Magunk mögé
utasíthatjuk

targoncavezetésben is 
a férfiakat

több százan szurkoltak a minden ed-
diginél nagyobb résztvevővel indult
rendezvény versenyzőinek. Egy spe-
ciális villával kellett egy nagyobb gyu-
faszálat felemelni és a versenypálya
egyik sarkából a másikba szállítani,
majd egy csőben, lánggal égő mé-
csessel meggyújtani a gyufát. Látszó-
lag egyszerű feladat, csak egy targon-
cán ülve nehezebb megcsinálni.

Családja is szurkolt a versenyen?
A férjem hosszú ideig nagyon fél-

tett, amikor elkezdtem targoncát ve-
zetni, aggódott, hogy nehogy bajom
essen a munkahelyemen, furcsa volt
neki a munkám. Ma már büszkén
meséli, hogy versenyeken is indul-
tam. Targoncát jól vezetek, de sze-
mélyautóra nincs jogosítványom. 

Nem bánta meg, hogy ebben a
szakmában dolgozik?

Nagyon szeretem a munkámat.
Bevallom, néha elgondolkodtam,
hogy valamilyen nőiesebb szakmát
kellett volna tanulnom vagy választa-
nom, de ma már nem tudom elkép-
zelni, hogy mást csináljak.

Idén külön versenyt indítottak a
hölgyeknek, a jelentkezők számá-
nak emelkedése miatt.

Ez is bizonyítja, hogy a nők ebben
a szakmában is megállják a helyüket
és egyre többen szereznek targonca-
vezetői képesítést. Több hölgy is kérte
már a véleményemet, hogy merjenek-e
ilyen munkát vállalni, tudnak-e bizonyí-
tani ebben a férfias szakmában. Én
mindenkit csak bátorítani tudok, pró-
bálja ki magát, nem kell hozzá nagy fi-
zikai erő és két kezünket, két lábunkat
használva, magunk mögé utasíthatjuk
targoncavezetésben is a férfiakat.

NOKÉNT EGY FÉRFIAS SZAKMÁBAN ´́
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Törékeny, mosolygós hölgy, finom mozdulatok-
kal gesztikulálva mesél életéről, ami bővelkedett
kihívásokban, könnyekben és az utóbbi években
több örömben és boldogságos pillanatban. Gyá-
nyi-Tóth Tímeaként mutatkozott be és Elek Róza-
ként köszönt el a beszélgetésünk végén.

Tímea egy multinacionális vállalatnál, az Audi
Hungaria Zrt.-nél dolgozik immáron húsz éve.
Mint mondja, a vállalatnál példaértékű kismama-
programot dolgoztak ki, és annak létrejöttében ő
is részt vett. Közel két éve ezt a munkáját egy fia-
talabb kisgyermekes kolléganőjének adta át, és

Gyányi-Tóth Tímea szabadidejében
táskákat varr a baráti körének és
csalamádét készít rendezvényekre.
Ismerőseinek beszélgetős, kézimun-
kázós, amolyan békebeli női „klu-
bot” működtet. Önzetlenül, szeretet-
ből. Apai nagymamájának és anyai
dédmamájának a nevét összegyúrva
választott magának egy „művészne-
vet”, mert szerinte az Elek Róza név
pontosan illik a személyiségéhez.

azóta a nyugdíj témakörével foglalkozik. „Minden
munkának megvan a szépsége, és a szüleim a
munka iránti alázatra is neveltek” – mondja Tímea.

Nem csak az alázat, de a kreativitás is jelen volt
és van Tímea egész életében. Álmodozó típusnak
tartja magát, aki mindig terveket szőtt, bármilyen
nehézségek elé is állította az élet. Gyermeke szü-
letése után egyedül maradt, nyolc évig volt otthon
a kislánya betegsége miatt. „Nagyon szerény kö-
rülmények között éltünk, a szüleim mellettem áll-
tak és amiben tudtak, segítettek, de én mindig
olyan tevékenységet kerestem, amivel úgy érez-
tem, előbbre tudok lépni. Vendéglátóipari iskolá-
ba jártam, a szülés előtt a kekszgyárban dolgoz-
tam, a gyes alatt leérettségiztem, nyelveket tanul-
tam. Gyes után a jelenlegi munkaadóm támoga-
tott, hogy munka mellett TB-ügyintéző vizsgát
majd később főiskolai diplomát és egy nyelvvizs-
gát is megszerezzem. Mindig azt éreztem, többre
vagyok képes, mint amit éppen csináltam. Édes-
apám szavaival élve, amit megtanulsz, azt soha
nem vehetik el tőled” – emlékszik vissza Tímea.

Tizennégy éves volt, amikor édesapja vett egy
varrógépet édesanyjának. A kamaszlánynak annyi-
ra megtetszett a varrógép, hogy a szomszéd idős
Vera nénitől megtanulta a varrás alapjait. Édesany-
ja nem varrt, a lánya annál többet. Közben azon
gondolkodott, miért ne lehetne olyat alkotni, ami
hasznos, évekig használható, ezáltal kíméli a kör-
nyezetet is. Ilyen ötlet a Mikulás-dobozka, ame-
lyet évről évre újra és újra elő lehet venni, ha itt
az ideje. Először csak magának, aztán barátoknak
ismerősöknek, kollégáknak varrt. Egy karácsonyi
párnával kezdődött, később már táskákat készített
szívességből, aztán megérkezett az első megren-
delés is. Kihívásnak tekinti, ha megtervezheti és
elkészítheti a táskákat a megrendelő személyisé-
géhez igazítva. Kreatív munka, amit szeretne majd
saját logóval ellátni, később ruhákat tervezne, és
hogy még jobb legyen ebben is, varrni tanul, per-
sze már nem alapszinten.

Lánya felnőtt, a saját életét éli, szerencsésen
átvészelték a betegségeket, és jelenlegi párja min-
den elképzelésében támogatja és segíti. Mert Tí-
mea falusi lányként a kutyákat is nagyon szereti.
Egy kis családi házat sikerült vennie, amit saját erő-
ből szépítgetnek, és szerinte a házhoz elengedhe-

tetlen a kutyus. Nem is egyet, hármat fogadott
be, gazdátlanokat, akiknek kell a szeretet. Re-
gisztrált egy kutyás csoportba is, a Győri Puha
Praclikba, akiknek céljuk, hogy az állatok elfo-
gadható körülmények között élhessenek.

„Igyekszünk lehetőségeinkhez mérten anyagi-
lag támogatni a csoportot vagy ha tudunk, más-
ban segíteni.”

Szüleitől Börcsre költöztek, ahol a faluközös-
ség nagyon összetartó. Ma már szinte min-

den falubeli rendezvényen jelen van Rozi
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nyári csalamádéja. „Nagyon jó érzés, hogy újra és
újra felkérnek, még ha csak savanyúságkészítésről
is van szó” – büszkélkedik Tímea. „A sütés-főzés
szeretetét a szakiskolából hoztam magammal. A
csalamádékészítés is olyan, mint a varrás, először
csak a családnak, aztán a barátoknak, ismerősök-
nek, kollégáknak ajándékoztam
a nyári és téli csalamádé-
ból. A Vendéglátóipa-
ri alapismeretek cí-
mű tankönyv szá-
momra az eta-
lonkötet. Több
kolléganőmnek
segítettem belő-
le tanácsokkal, az
adott étel elkészítési
módját illetően.”

Honnan jött a Rozi becézés? „Úgy éreztem,
meg kell találnom a saját nevemet, ami illik hoz-
zám, ami a személyiségemet is kifejezi. Az apai
nagymamám vezetéknevét és az anyai dédma-
mám keresztnevét összerakva mindegyikükből ke-
rült a választott nevembe. Habár nem szólít min-

denki Rozinak, mégis büszkén használom női fel-
menőim nevét. Ez lett a „művésznevem”. Idővel
szeretnék majd a varrással és a savanyúságkészí-
téssel komolyabban foglalkozni és a választott ne-
vem lenne a termékek emblémájában” – ad ma-
gyarázatot a Róza névre. 

Úgy véli, mindenkiben van valamilyen ké-
pesség, amiben tud alkotni, és azt meg

kell találni. Ha pedig át tudunk adni
valamit másoknak abból, amit mi
tudunk, amiben jók vagyunk, akkor
boldogságot érezhetünk.

Egy kreatív hölgycsoportot is
létrehozott az elmúlt években, kö-

tést, hímzést, varrást tanított ismerő-
söknek, kolléganőknek, barátnőknek.

„Másfél órában „énidőt” töltöttünk – mondja
–, én át tudtam adni a tudásomat a hölgyeknek, ők
el tudtak mélyülni abban, amit szerettek volna meg-
tanulni vagy kipróbálni és közben beszélgettünk.
Egyetlen tabutéma volt csak, a munka. Meggyőző-
désem, hogy az embereknek kell egy kis elcsende-
sedő tevékenység, amiben elmerülhetnek és ami-
ből feltöltődnek a mindennapok feladataihoz.”

Az embereknek
kell egy kis

elcsendesedô 
tevékenység

AZ IDOSEBBEK 
jobb munkaerok ´́

´́

Egyre több tanulmány lát nap-
világot, amely azt támasztja alá:
az idősebbek jobb munkaerők,
mint a pályakezdők vagy a fiatal
felnőttek. Ennek oka nem más,
mint hogy az idősebb emberek ki-
egyensúlyozottabbak, már megta-
nultak dolgozni és kellő bölcses-
séggel rendelkeznek ahhoz, hogy
egy probléma felmerülése esetén

ne essenek pánikba, hanem el-
kezdjék keresni a megoldást.

Az idősebb alkalmazottak rá-
adásul, ha elsajátítottak egy új
készséget, jobban és rövidebb
idő alatt tudják azt kamatoztatni,
és megvan bennük a vágy arra,
hogy a tudásukat tökéletesítsék,
vagyis ha például megtanulnak
egy munkafolyamatot, akkor azt

igyekeznek pontosan, gyorsan
és hatékonyan elvégezni.

A fiatalabb munkavállalókkal
szemben az idősebbeknél az is
előnyként hangsúlyozandó, hogy
az idősebbek képesek nagyobb
léptékben, nagyobb távlatokban
és stratégiában is gondolkodni,
amely főleg a középvállakozások
számára hajthat hasznot.
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Kávéfoltok eltüntetésére használhatjuk a szódabikarbónát.
Egy kicsi vízzel keverjünk ki jól kenhető pasztát, és kenjük rá a
ruhadarabra vagy terítőre. Hagyjuk rajta negyed órát, majd
dörzsöljük át. Ezután, ha szükséges, berakhatjuk a mosógépbe.
A szőnyegből pedig sörrel vehetjük ki a kávéfoltot. Öntsünk rá
egy kis sört az anyagra, kefével enyhén dörzsöljük addig, amíg
ki nem jön. Itassuk fel a nedvességet végül egy papírtörlővel.

Ecettel is kivehetjük a kávéfoltot: húszszázalékos ecet-
hez kétszer annyi vizet adjunk, és dörzsöljük át vele a kávé-
foltos anyagot!

Az iskolakezdés után a gye-
rekek számára itt az idő,
hogy újra egészséges szoká-
sokat vegyenek fel, időben
menjenek lefeküdni, és
rendszeresen étkezzenek.
hogy őszre, télre ne merül-
jön ki a szervezetük.

A vitaminok  nagyon sokat segítenek abban, hogy
a gyerekek tudjanak koncentrálni az iskolában, hogy
ne fáradjanak el, és a hűvösebb idő beköszöntével ne
betegedjenek meg. A multivitamin átfogó ásványi-
anyag-forrás, mindent tartalmaz, amire egy gyerek-
nek szüksége van. Rágótabletta formájában is kapha-
tó, így az a gyerek is megeszi, aki egyébként ódzkodik
a tabletták lenyelésétől. A D-vitamin elengedhetetlen
az egészséges fejlődéshez, növekedéshez, ám a nyár
búcsúzásával egyre kevesebb napsütéses órára lehet
számítani, így a napfényből kinyerhető D-vitamin
mennyisége is csökken. A vitaminok mellett fontosak
a probiotikumok, amelyek támogatják a bélflóra
egészségét, széppé teszik a bőrt, karban tartják a lég-

zőszerveket és az im-
munrendszert is. A vi-

taminok szedésé-
ben is a rendsze-
resség a fontos, az
adagolást beszél-
jük meg a gyer-
mekorvossal.

Nyoma sem marad

A kávézás néha együtt jár azzal, hogy ráfröccsen a fe-
kete ital a ruhára, terítőre, és az foltos lesz. A csészék-
ben is megmarad a nyoma – hogyan tisztítsuk?

Hogyan
tisztítsuk ki

a foltot?
kávé- Iskolakezdés után a vitaminok segítenek

Djangótól a Balkánig Musique de

Egy sokszínű és különleges fúziókat ígérő nép- és
világzenei produkció várja a közönséget a Vaskakas
Bartók Termében. Egy színpadra lép Pirók Zsófia fla-
menco táncosnő és a Melodika Project flamencót,
népzenét és jazzt is fúzionáló produkciója, a gipsy jazz
stílust életre keltő Canarro zenekar (akik tavaly Tcha
Limbergerrel léptek több ízben is színpadra), az erdé-
lyi, csángó és balkáni fúvós zenét megszólaltató Csán-
gálló zenekar, Kovács Zoltán (Kó) zongoraművész, So-
ós Márton és Cseh Balázs a hazai jazz zenei élet nél-
külözhetetlen alakjai, a manouche swing virtuóz gitár-
művésze, Sidoo Attila (Lajkó Félix, Beshodrom), a ma-
gyar népzene kiváló muzsikusaiból álló Bazseva zene-
kar és Paár Julianna énekesnő, valamint a különböző

c igány-
dalok és
balladák
autentikus
megszólaltatója, Balogh Guszti. Minderre a Djangó-
tól a Balkánig című különleges koncertest keretein be-
lül kerül sor. A különböző európai tradicionális zenei
stílusokat képviselő zenekarok és szólistáik egyéni elő-
adásaiban és soha meg nem ismétlődő koprodukciók-
ban, egy valódi világzenei élményt varázsolnak elénk,
mindezt egy estében, egy izgalmas zenei kavalkádba
tömörítve. Jegyek vásárolhatók a helyszínen és a
jegyek.vaskakas.hu oldalon. (x)

Egy estébe tömörítve egy feszti-válra való zenei forgatag október5-én, a Vaskakas Bábszínház Bar-tók termében, 19 órakor.

l'Europe Fesztivál 
Fotó: Musique de l’Europe



Központunkban bármilyen bőrtó-
nusú és bőrszínű személyek kezelésé-
re van lehetőség. Szőrszálaink átlago-
san 20-30 százaléka van egyidejűleg
növekedési fázisban, így a tartós szőr-
telítés a szőr növekedési ciklusait kö-
vetve, több fázisú kezelést igényel, ál-
talában ez 4-6 alkalmat jelent. A keze-
lések száma egyénenként eltérő, függ
a szőrszálak színétől, vastagságától, a
bőr színétől és a testtájtól is. Az első
kezelés utáni két hét során a szőr -
szálak körülbelül 70 százaléka kihullik,
az újra kinövő szálak gyengébbek lesz-
nek. Három-négy kezelés elteltével az
aktív fázisban lévő szőrtüszők 100 szá-
zaléka roncsolódik, így ezután meg-
erősítő kezelésre van szükség, rend-
szerint már csak az úgynevezett alvó
szőrtüszőket, gyengébb szálakat kell
megsemmisíteni. Kiemelem, hogy na-
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A rendelő nyugalmat sugároz, íz-
léses berendezésével, világszínvo-
nalú technikával, mosolygós mun-
katársakkal és hozzáértő orvoscsa-
pattal bizalmat kelt az önökhöz ér-
kező vendégekben.

Bőrgyógyászként elhivatott vagyok
az esztétika, a bőr fiatalítása és a koz-
metikai problémák kezelése iránt.
Olyan centrumot hoztunk létre, amely
komplex szolgáltatást nyújt a bőrgyó-
gyászat és az esztétika területén. Egy
orvoscsapat összehangolt munkája biz-
tosítja a pácienseink szépülését, eszté-
tikai problémáinak megszüntetését.

A modern lézerkészülékek haszná-
lata komoly felkészülést igényel a kli-
nika munkatársaitól és orvosaitól. 

Rendelőnkben bőrgyógyászati be-
tegségek kivizsgálását és kezelését
rendeléseinken igényelhetik pácien-
seink. Az orvos-esztétikai kezelések
során biztonságos, korszerű, bizonyí-
tottan hatékony eljárásokat alkalma-

ELYSIA: Lézercentrum a bor szépségéért

Győr egyik legszebb helyén, a Duna partján nyílt meg az Elysia Laser Clinic orvos-esztétikai centrum,
amely komplex szolgáltatást nyújt a bőrgyógyászati problémákkal küzdő és szépülni vágyó páciensek
számára. Dr. Horváth Beáta bőrgyógyász, a centrum szakmai vezetője úgy véli,
a mai rohanó, folyamatosan megújuló világunkban szükség van rövid
várakozási idővel igénybe vehető szolgáltatásra, ahol barátságos
környezetben dolgozó, tapasztalt szakorvosok, modern kezelési
technikák és innovatív lézerkészülékek állnak rendelkezésre.

zunk. Szakorvosa-
ink folyamatosan
fejlesztik tudá -
sukat, és a leg -
újabb kezelési
lehetőségeket
kínálják pácien-
seik számára. A
piacfelmérést kö-
vetően olyan or-
vosi lézerberende-
zéseket vásároltunk,
amelyek a legmaga-
sabb szakmai minősé-
get nyújtják. A világ 80 or-
szágában orvosok ezrei hasz-
nálják a professzionális DEKA lé-
zergépeket, és már itt Győrben is el-
érhető áron tudunk orvos-esztétikai
és intim lézeres kezeléseket végezni.

A tartós szőrtelenítési eljárás új
korszakába léptünk?

gyon gyakori és kellemetlen problé-
ma a hajlamon alapuló, hagyomá-
nyos szőrtelenítés után fellépő szőr-
benövés. Ennek megoldására és meg-

előzésére a legjobb eljárás a léze-
res tartós szőrtelenítés.

A kezelés után milyen
gyógyulási idővel szá-

molhatunk? 
Az alexandrit lézer-

fénnyel működő
szőrtelenítési eljá-
rás során elérhető-
vé vált a forradal-
mian új, innovatív
MOVEO technika,
amelynek lényege,
hogy a kezelőfej
végén egy kristály-

üveg érintkezik a
bőrrel, amely folya-

matosan hűtött, így a
páciensnek kelleme-

sebb és biztonságosabb
érzést nyújt. Egy tízszer tíz

centiméteres felületet kezelünk
folyamatos „festegetéssel” (mozga-

tással), így nem maradnak ki kezelet-
len területek. A készülék a szokásos
energiasűrűség helyett körülbelül fe-
le-harmada energiasűrűséggel, de
igen nagy sebességgel dolgozik, ezért
a páciens számára a kezelés teljesen
fájdalmatlan, és ami a legfontosabb,
nem okoz égési sérülést. A kezelés
után a páciens azonnal munkaképes.
A kezelt felület csak óvatos otthoni
ápolást igényel és két hétig tartó fény-
védelem javasolt. (x)

ÁTTÖRÉS
a lézeres szortelenítésben´́

´́
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A 2. TESTFELÜLET ÁRÁBÓL
CSAK SZEPTEMBER 30-IG!

MOST!
PRÓBÁLJA KI

Támogatott tartalom
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BUDAPEST, BÉCS, POZSONY repülôterekre és EGYEDI utakra is!

Kezdjük azzal, hogy pár földrajzi
fogalmat a helyére teszünk. Hiszen
van egy ország, melyet a legtöbbször
csak úgy hívunk: Anglia. Máskor meg
úgy: Nagy-Britannia. Az ország hiva-
talos neve azonban ez: Nagy Britan-
nia és Észak-Írország Egyesült Király-
sága. Vagy röviden: Egyesült Király-
ság. Wales pedig Nagy-Britannia és
egyben az Egyesült Királyság része is,
de önálló ország. És van önálló nyel-
ve, még ha jóval kevesebben beszélik
is, mint az angolt. Meg van önálló
nemzeti öntudata. Egy walesinek te-
hát soha ne mondjuk azt, hogy an-
gol, mert alkalomadtán megsértődik.
És alkalomadtán igaza lesz.

Persze ez a válaszvonal nem olyan
egyértelmű, mint Európa más részein,
Walesben ugyanis mindenki brit
fontban kapja a fizetését. A sört
pedig ugyanúgy pintben mé-

rik, mint az Egyesült Királyság más ré-
szein. Ráadásul Walesben van a Snow-
don, ami Anglia legmagasabb hegye.
Akarom mondani: Nagy-Britanniáé.
Azaz az Egyesült Királyságé. Értik,
ugye? A hegy ezernyolcvanöt méterrel
magasodik a tengerszint fölé, azaz a mi
Kékesünkhöz hasonló méretű.

Úgy élvezem én a strandot...
A walesi nyelvben gyakori kettőzött

L-betűvel kezdődő Llandudno (e: Hlan-
dudno) az északi partszakasz talán leg-
felkapottabb üdülőhelye. A város ha-

talmas sarlóként keretezi a hasonló
nevű öböl kilométer hosszú, kavicsos
partját, azaz minden adott egy kiadós
strandoláshoz. Minden, kivéve az idő-
járást. Jellemzően ugyanis hűvös szél
fújdogál. Meg a tenger is hideg. Rá -
adásul sokszor erősen borús az idő. 

Walesben – és a Brit-szigeteken
úgy általában – egészen mást jelent

a tengerparti nyaralás, mint mond-
juk a Földközi-tengeren. A britek a
strandon homokvárat építenek, vagy
sárkányt eregetnek. Meg szélfogók
mögött élvezik a napot. Később el-
majszolnak egy fagylaltot vagy vatta-
cukrot a parti sétányon. Este pedig
irány a móló, a tengerparti nyaralás
másik kiemelt helyszíne.

Llandudno gyönyörűen felújított Vik-
tória-korabeli mólója pedig az ország
egyik legszebbike. Az Y-alakú, 700 mé-
ter hosszú szerkezeten tucatnyi kis üz-
let várja a korzózókat, valamint két ha-
talmas játékterem. Ez utóbbiakban ér-
demes kipróbálni az aprópénzzuhatag-

automatát, ami egy ősrégi helyi favo-
rit. A játék célja, hogy a bedobott
pénzérménkkel beindítsuk az apró-
pénzlavinát. Ez néha sikerül, gyak-
rabban meg nem. De a játék ettől

még nagyon szórakoztató.

Eduárd király várai
A walesi bárdok című Arany János-

balladából is ismert angol király, I. Edu-
árd az 1200-as évek második felében
teljesen elfoglalta Walest, hatalma
megszilárdítása érdekében pedig je-
lentős építkezésbe kezdett. Ennek ré-
szeként készült el Conwy és Caernar-
fon impozáns vára és várfallal körül-
vett városa, melyek szerencsére ép-
ségben vészelték át az évszázadokat.

@napolytoldelre
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Sárkányok földjén

Fehér-zöld háttér előtt piros sárkány... Nem, ez nem valamilyen sportcsapat címere. És nem
is egy kínai étteremé. Hanem országzászló, méghozzá európai államé. És innen származik
Gareth Bale, a Real Madrid csatára. Meg olyan kiváló színészek, mint Richard Burton vagy
Catherine Zeta-Jones.

Szerző, fotók: Kisté

A legkisebb
Conwy városában áll Nagy-Bri-
tannia legkisebb háza, melynek
alapterülete mindössze 11 négy-
zetméter. A sors fintora, hogy a
ház utolsó lakója egy 190 cm
magas férfi volt, aki még csak fel
sem bírt egyenesedni a két mi-
niatűr méretű, alacsony meny-
nyezetű lakóhelyiségben. Az
épületet 1900-ban lakhatásra al-
kalmatlanná nyilvánították, ma
pedig múzeumként működik.

A két település egymástól mindösz-
sze félórányira van, ne gondoljuk azon-
ban, hogy egy fél délelőtt könnyedén
lezavarjuk ezt a kirándulást. Mindkét
vár rusztikus, impozáns és a maga ne-
mében egészen tökéletes, a kisváro-
sok színes és vakolatlan kőházai, illetve
szűk, kockaköves utcái pedig végtele-
nül hangulatosak. A várfalakról ráadá-
sul remek kilátás nyílik a környékre, fel-
téve persze, hogy éppen szép az idő.
A séta után üljünk be egy teára vagy
egy sörre, például a Conwyban műkö-
dő „Öreg Postakocsiba”.

Várak, hegyek, 
tengerek...
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Ahhoz, hogy ma már ő uralja az
idejét, rengeteg dolgot kellett meg-
tanulnia. Többek között azt, hogy az
ismert közmondás, mely szerint a vér
nem válik vízzé, az ő életére is igaz.
Már gyerekkorában azt látta, hogy az
édesapja hajnaltól estig dolgozik, és
ez többnyire a hétvégékre is érvé-
nyes volt. „Szüleim a kereskedelem-
ben dolgoztak, édesapám pedig a
munka mellett sertéseket hizlalt. Az
’üzlet’ annyira beindult, hogy az
1980-as évek közepétől már négy-
száz állatot tartott” – meséli Széles
Zoltán, majd hozzáteszi: „hétvégen-
ként böllérként hívták a házakhoz,
ennek köszönhetően pedig én is szá-
mos disznóvágásra elkísértem, hogy
segítsek neki.” 

A családi vállalkozás hiába műkö-
dött sikeresen, a családfő két fiától
megkövetelte, hogy mindenért meg-
dolgozzon. Így amikor a nagyobbik fiú,
Zoltán tizenévesen kitalálta, hogy sze-
retne egy motort, az édesapja vett ne-
ki egy malacot, amit fel kellett nevel-
nie. „Amikor később eladtuk, megkap-
tam az utána járó hasznot, amiből
újabb disznókat vettem. Néhány tur-

nust követően már tucatnyi sertést ne-
veltem, az árukból pedig megvettem
életem első motorját” – mondja a Szé-
les Húsüzlet tulajdonosa. 

Talán a motorozásnak köszönhető,
hogy miután lakhelyén, Ménfőcsa-
nakon befejezte az általános isko-
lát, az akkori 400. Sz. Ipari Szak-
munkásképző Intézet és Szakkö-
zépiskolában folytatta tanulmá-
nyait, ahol 1992-ben végzett ka-
rosszérialakatosként. „Mindig is
szerettem bütykölni, legyen szó mo-
torról vagy a húsüzletben használt hű-
tőkamrákról. Főállásban viszont csak
nagyon rövid időre helyezkedtem el
karosszérialakatosként, hiszen az isko-
la elvégzése után fél évvel, már a csa-
ládi vállalkozáshoz kerültem” – meséli
Széles Zoltán, aki 2005 óta külön uta-
kon viszi vállalkozását. „1996-ban jött
egy mélypont édesapám üzletében,
mert addigra már olyan mértékű volt
a bővülés, hogy képtelenség volt kont-
rollálni. Utána újrakezdtük, de lassan
másfél évtizede én már a Széles Hús-
üzletet vezetem. Ráadásul az elmúlt
hetekben átvettük a bőnyi üzletet is
édesapámtól. Emellett pedig visszaté-

rünk az ideiglenes és a felújított vásár-
csarnokba is.” 

A sok munka miatt, az elmúlt idő-
szakban háttérbe szorult a motoro-
zás, de az Arrabona Eagles M. C. tit-
kári teendőit továbbra is ő látja el. „A
motorozás máig szerelem csakúgy,
mint az

öcsém-
nél. Neki köszönhetem, hogy annak
idején motoros társaságba kerültem.
Tizenkét éve vagyok tagja a Győr és
Környéke Motorosok Baráti Körének,
ami tavaly szeptemberben feljebb lé-
pett a motoros hierarchiában, és
megalakult hazánk legújabb motoros
klubja, az Arrabona Eagles M. C. Hun-
gary” – magyarázza a klub titkára. 

Széles Zoltánt Gyirmóton kis Figá-
nak becézik, nagypapája után, akit
mindenki Figaként ismert. „Ha be-
ment egy helyre, ahol zene szólt, ak-
kor abbahagyták a muzsikusok, és el-
kezdték játszani a nótáját. Tőle örököl-

Sokféle embert különböztethetünk meg abból a szempontból
is, hogy miként bánik az idővel. Széles Zoltán számára egy vég-
telen folyam, amiben mindennek megvan a helye. Vezeti a vál-
lalkozását, titkár az Arrabona Eagles elnevezésű motoros klub-
ban, alapítója a Baráti Dal-Szín-Háznak, és tagja a Győri Nemzeti
Színház férfikarának. 

tem a hangomat” – meséli Széles Zol-
tán, akihez mindig is az operett műfaja
állt a legközelebb. Kezdetben egy szil-
veszteri bulinak köszönhetően került
Pannonhalmára, a Mozdulat Színház-
ba, ahol elsajátította az éneklés alap-
jait. Az ott eltöltött esztendő után né-
hány társával Győrújbarátra tette át
székhelyét, ahol minden támogatást

megkaptak ahhoz, hogy megfele-
lő körülmények között próbál-
hassanak. „Illés Gabriella mű-
vésznő az énektanárom, akinek
szintén nagyon sokat köszönhe-
tek, hiszen megtanított arra,

hogy miként használjam a hango-
mat. Így pedig sokkal bátrabban vág-

tam bele a társaimmal, Ács Viktóriával,
Kardos Anitával, Valiczkó Szilviával, és
megalapítottuk a Baráti Dal-Szín-Há-
zat” – mondja a társulat egyetlen férfi
énekese, aki két éve bekerült a Győri
Nemzeti Színház férfikarába is. „Leír-
hatatlan, hogy mit éreztem akkor, ami-
kor többszöri próbálkozás után, egy-
szer megcsörrent a telefonom, és Ba-
logh Eszter karigazgató közölte velem
a jó hírt.” 

Ahogy a sorokból is kitűnik, Szé-
les Zoltán teherbírásban és munka-
kedvben az édesapjára ütött, há-
rom gyermeke és párja pedig támo-
gatja, hogy a jövőben is mindenre
maradjon ideje.

A motorozás
máig szerelem

Köztünk élnek „Akár
nyugdíjba is mehetnék

a ledolgozott órákat
tekintve”

Szerző: Kaszás Kornél
Fotó: O. Jakócs Péter
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A bazsalikomot finomra vágjuk és
összekeverjük az olívaolajjal. Rátesz-
szük a lazacot, a felezett paradicso-
mokat és a mozzarellát, majd grillez-
zük. A ruccolát frissen tesszük rá,
amikor kész, hogy ress maradjon.

TISZTA AMERIKA! E heti kínálatunkban egy amerikai han-
gulatú kávézó finomságait ajánljuk
önöknek. Az Oldtimer83 Benzinkút,
Shop és Kávézó Téten, a Debrecen út 45.
szám alatt kínál különleges feltöltődést
önnek és autójának! 

A benzinkúton az autók is finomsággal töltődhetnek, minőségi, Schwechatról érkező osztrák üzemanyagokkal, az Ehrle autómosóban szépülhetnek, az
Oldtimer83 kávézójában pedig speciality minőségű kávét kóstolhatnak nemcsak az autóval érkezők. A Red Lab Coffee a Hungarian Barista Academy saját
márkás kávéja, amely mellé Nagy Eszter Creative Chef csodás házi szendvicseiből is választhatnak az éhes vendégek. A kínálatban található tojáskrémes
croissant, tiroli, lazacos, padlizsánkrémes szendvics, pulled pork káposztasalátával, valamint melegszendvicsek, amerikai gofri és apró édességek várják a
kávézóba érkezőket, mindezt egy különleges hangulatú galériával, amely kincseket rejt. A kultúra is jelen lesz az Oldtimer83 kávézójában, szeptember
23-án, vasárnap 16 órakor az Ethno Sanzon együttes színesíti a kávézó hangulatát. 

Lazacos-bazsalikomos 
szendvics

Hozzávalók: 
1 bagett, 1 marék bazsalikom
0,5 dl olívaolaj, 10 dkg füstölt lazac
10 dkg mozzarella, 6 dkg paradicsom
1 marék ruccola

Gofri

Hozzávalók 10 darab gofrihoz:
0,5 kg finomliszt, 2 dl olaj, 3 db tojás, 10 dkg cukor
1 csomag sütőpor, 1 csipet só, 6 dl víz (+hígítás, ha kell)

A hozzávalókat összekeverjük közvetlenül sütés előtt. Először a száraz
hozzávalókat, majd hozzáadjuk a tojásokat, végül a folyadékot. A sütés
előtt ne pihentessük a sütőpor miatt, és forró gofrisütőben kell sütni ad-
dig, amíg a sütő tetejét könnyedén ismét fel lehet nyitni. A kész gofrit
számos variációban tölthetjük, megpakolhatjuk akár gyümölcsökkel,
dzsemmel, mogyorókrémmel, vaníliapudinggal, csokoládé- vagy kara-
mellöntettel, fagylalttal, tejszínhabbal. 
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• Közel 50 éves
szakmai tapasztalat

• Megbízhatóság
• Minőség
• Modern környezet
• Rendezvények
• Napi menük

Az idei meleg nyarat a gyepsző-
nyeg is megsínylette, de az elmúlt
hetek esős időjárása után fellélegez-
hetett. A gyepszőnyeg többet kibír,
mint a vetett fű, ám ha mégis kiégett,
akkor azt a hűvösebb napokon már
lehet pótolni, a fűvetéssel viszont
még várjunk – javasolta Nagykutasi
Viktor kertész szakíró a Győr+ Rádió
Kertbarát című műsorában. Szep-
tember végén, októberben lesz ez
aktuális, de minél később vetjük el
„tél alá” a füvet, annál szebben indul
majd meg tavasszal.

Az indiánnyár beköszöntével
már sokan elkezdték a gyümölcsök
betakarítását. Fontos figyelni az el-
tarthatóság szempontjából arra,
hogy télire fertőtlenített homokba
tároljuk be a zöldségeket, így rotha-
dás nélkül hosszan eltarthatóak
lesznek – tudtuk meg Ujhelyy Ká-
roly hobbikertésztől.

Az almát és a zöldségeket ne te-
gyük egymás mellé, mivel az alma
felszabaduló gázai miatt a zöldsé-
günk hamar megrothad. 

Itt az ideje a saláta helybe veté-
sének is, 3-5 magot kell elvetni, ke-
lés után pedig ki kell ritkítani és egy
darabot meghagyni. A saláta mel-
lett pedig vethetünk ilyenkor spe-
nótot is. A most elvetett növénye-
ket ne felejtsük el beletervezni a ta-
vaszi vetésforgóba!

Lassan itt az ideje a télikertbe való
költözésnek, elkezdhetjük kitakaríta-

ni, fertőtleníteni, előkészíteni ezeket
a pihenőhelyeket. Az ősz érkezésével
együtt készíthetünk madáretetőt,
vagy a meglévőt tegyük rendbe. A
madarakat már most a kertünkbe
kell szoktatni, hogy a téli hidegben
tudjunk róluk gondoskodni.

Ha facsemetét szeretnénk ültetni,
idejében készítsük elő a helyét!

Az ülepedés miatt már most ássunk
ki egy a 60x60-as, vagy ha tudunk, ak-
kor 80x80-as gödröt. A gödör aljába
juttassunk tápanyagot, arra mehet a jó
minőségű talaj, a tetejére pedig az alul-

ról kiásott homokos föld kerül. Ennek
így egy hónapot kell pihennie, ezután
lehet majd október végén, november
elején beleültetni a fát.

Vannak olyan fáink, amelyeket szep-
temberben kell metszeni, ilyen például
a dió és a cseresznye is, ne felejtsük el
ezt a munkát sem elvégezni.

Gyümölcsre váltjuk egész éves munkánkat

osz
Itt az

Szerző: Ferenczy Balázs
´́
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FALABELLA
A CSIBÉSZ MINILÓ

Mindig tudtam, hogy
a pónifélék nagy zsiványok, de ez a

kis csődör túltett mindannyiukon. A
falabella egyébként nem klasszikus
póni, hanem egy miniatűr lóféle. Mar-
magassága nem haladja meg a 80
centit. A klasszikus pónik általá-
ban tömzsi, kisméretű pacik,
amelyeknek sok tájfajtája
ismeretes. Többnyire
zord vidékek lakói. A fa-
labella egy dél-amerikai
eredetű törpe ló, ame-
lyet valójában nem lehet
fajtába sorolni. Eredete a
spanyol hódításokig vezethető visz-
sza. A falabella olyan, mint egy meleg-
vérű ló kicsinyített mása. Vagyis nem
póni, hanem törpe ló, amelynek pon-
tos eredetét homály fedi. Argentíná-
ból származik, ahol a Falabella család
vette kezébe a tenyésztésüket, de a
fajta kialakításának titkára sosem de-
rült fény. Feltételezések szerint a kiin-
duló állományt a helyi criollo fajta ad-
ta, és e törpe változat egy kisebb mé-
nesből alakult ki, és a szoros belte-
nyésztés eredményeként vált egészen
kicsivé. A falabella a legdrágább lovak
közé tartozik a világon, és minél ki-
sebb, annál drágább. Lovaglásra ne-
migen használhatók, legfeljebb mini

kocsi elé fogják be őket, mert töré-
keny termetük ellenére 30 kilogram-
mot is képesek elhúzni. A legkisebb ló,
Little Pumpkin mindössze 9 kilog-

r a m m
volt.

Elragadó hobbiállat,
roppant értelmes és barátságos

jószág. Végtagjai finomak, és kifo-
gástalan vonalúak. Két csigolyával,
és két bordával kevesebb van csont-
vázukban, mint a normál lovakéban
és pónikéban. Kis fej, széles homlok
jellemző rájuk, a fülek kicsit hosz-
szabbak, mint a shetlandi pónié. A
lapocka meredek, a hát és a hátul-
só láb jól formált. A puha végtagok-
ban kevés a csontozat, és az elülső
lábak kissé X állásúak, a hátulsók
gyakran gacsosak, a paták merede-
kek. A sörény és a farok nagyon telt.
Minden színben megtalálhatóak,

Főszerkesztőm mondja, elég az unalmas nyílméregbékákból, kaméleonokból, gyilkos pirájákból
és mélytengeri fenevadakból, valami érdekes ló kellene az e heti számba! Parancs kiadva, én

meg kétségbeesetten telefonálgatok, kinek van ilyen, mert a ló az ló, legeli a füvet, oszt annyi!
Józsi barátom mondja, neki van ilyen. Olyan, ami túltesz a mélytengeri

fenevadakon? Olyan, mondja. No már akkor ezt megvizsgálom köze-
lebbről, és elindultam fényképezőgéppel a kezemben. Láttam már
lovat eleget, gondoltam, nekem már nem lehet újat mutatni. Lehe-
tett! Én még ilyen elvetemült csibésszel nem találkoztam!

vannak foltosak és appaloosák is. A
csikók nagyon kicsik, a felnőtt ma-
gasságot kétéves korra érik el. A fa-
labella törékeny termete miatt fő-
ként hobbiállatként és remek társ-
ként terjedt el.

Egyes egyedek 
akár szobatisztaságra is megta-

níthatóak, így remek bentlakásos
társ lehet. Gyakran hosszú életű, jó
tartás mellett akár 40-45 évig is él-

A falabella olyan,
mint egy melegvérû
ló kicsinyített mása

het. Visszatérve a mi kis barátunkra,
a fotózás alatt végig bohóckodott
és engedetlenkedett. Nagyon mó-
kás volt őkelme, kislány partneré-
nek sok bosszúságot okozva rakon-
cátlanságával.
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Mesekönyv,
amit minden

kisgyereknek
érdemes elolvasni vagy felolvasni.

Elorendelheto
ingyenes kiszállítással

augusztus elejére
a www.drdezsi.hu

webáruházban.

Az elorendelok között 10 db
eredeti, színes ara papagáj

tollat sorsolunk ki, amelyet
a könyvvel együtt küldünk.

Kövesd a két ara papagáj életét a facebookon is a gerzson és panka kalandjai oldalon!

Szeptembertol kapható
a könyvesboltokban.

Ára: 3990 Ft

Dézsi
Gerzson

Dézsi
Panka

Keménytáblás
borító, 

64 színes
oldal:
A könyv

az állatok
szeretetérol´́

´́ ´́

´́ ´́´́

Itt az ősz, ez az elkápráztatóan színes évszak, mely a Xantus
János Állatkert számára is színes időszakot ígér. Rengeteg izgal-
mas programmal várjuk látogatóinkat. Október elején, neveze-
tesen 6-án ismét állatáldást tartunk az állatok világnapjának
tiszteletére. Ezen a délutánon a házi kedvenceké a főszerep, mi-
vel csak ezen a napon számukra is megnyílnak a kapuk és a gaz-
dik a társaságukban fedezhetik fel az állatkert kijelölt területeit.
Délután részt vehetnek az ünnepélyes alkalmon, melyen a Ma-
gyar Katolikus Egyház képviseletében Győri Imre plébános meg-
áldja az elé vezetett kis és nagy állatokat.

Természetesen a közkedvelt programjaink sem maradnak el,
a Zoo Show változatlanul, míg a KalandoZoo egy különleges lát-
ványetetéssel egybekötött csoportvezetéssel vár minden érdek-
lődőt. Október közepén újdonságot is tervezünk a gyerekek szá-
mára, hiszen ez a szezon a változásokról szól az állatkertünk
életében. Az idei őszi szünet alatt a gyerekek két napra beve-
hetik a Füles Bástyát, és szórakoztató módon bepillanthatnak
a gondozók munkájába. Október 31-én pedig ismét a borzon-
gásé a főszerep, az állatkert megtelik zombikkal és vámpírokkal,
azaz elérkezik a Halloween napja hozzánk is. Az idén bűnügyi
helyszínné válik az állatkert, így kis nyomozók segítségét kérjük
majd a felderítéshez. Ajánlott ezen a napon majd melegen öl-
tözni és elemlámpát is magunkkal hozni, hiszen az őszi időjárás
is megtréfálhat minket, ám emellett az éjszakába nyúló prog-
ram is megköveteli a kényelmes, réteges öltözködést.

Szóval még ne készüljetek a téli álomra, tartsátok nyitva a
szemeteket, hiszen nemsokára további információkkal jelent-
kezünk programjainkat illetően, ám addig is tájékozódhattok a
www.zoogyor.com honlapon.

Ne feledjétek: Az állatkert ősszel is nyílt kapukkal vár!

Oszi fergeteg
az állatkertben

´́
Szöveg és fotó: Xantus-állatkert
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Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos

muszaki elokészítokomuves 

villanyszerelo muvezeto

´́ ´́ ´́

´́ ´́ ´́´́ ´́

´́ ´́ ´́

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

Foglalkoztatás jellege: 8 órás munkaidő, egy műszakos munkarend

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

Feltétel: C kategóriás jogosítvány Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettségFeltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség.

kézi úttisztító

Kiadó

Álláshirdetés

Feladat: Zöldterület-fejlesztési elképzelések összeállítása, tervezése; városfásítás
megszervezése; egy- és kétnyári, valamint évelő ágyások megtervezése, az ültetés
előkészítése; fakivágási, fa- és cserjemetszési, növényvédelmi és egyéb zöldfelü-
let-fenntartási tevékenységgel kapcsolatos feladatok megszervezése és ellenőrzé-
se; játszótéri és egyéb közterületi berendezések állapotának folyamatos felülvizs-
gálata; kapcsolattartás az önkormányzattal; lakosságot érintő városüzemeltetési
ügyintézés; városüzemeltetési kertészeti szakfeladatok koordinálása.

Feltétel: kertészmérnök, tájépítész- vagy kerttervező mérnöki végzettség • Au-
toCAD és Microsoft Office felhasználói szintű ismerete (Excel, Word) • jó szervező
és koordináló képesség • jó kommunikációs és konfliktuskezelő készség • önálló-
ság, kreativitás, rugalmasság • lelkiismeretes munkavégzés

Előnyt jelent: • Városüzemeltetés területén, kertészetben vagy tájépítész-tervező
irodában szerzett tapasztalat, DE frissdiplomások jelentkezését is várjuk! • B ka-
tegóriás jogosítvány

Amit kínálunk: teljes munkaidős állás (napi 8 óra) • dinamikusan fejlődő város
képének alakításában való részvétel • változatos, érdekes munkák • szakmai fej-
lődés lehetősége

Fényképes szakmai önéletrajzát és motivációs levelét a következŐ címre várjuk: GyŐr-Szol
Zrt. Városüzemeltetési Csoport, 9028 GyŐr, Rozgonyi u. 44., vagy varosuzemeltetes@gyor-
szol.hu. A borítékra kérjük, írja rá, illetve az e-mail tárgyában tüntesse fel a „városüzemel-
tetés” jeligét.

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

városüzemeltetési referens

A Győr-Szol Zrt. bérbeadásra kínálja saját tulajdonában lévő Győr, Liszt
Ferenc utca 11. szám alatti, emeleti, 311 m2-es helyiségcsoportját iro-
da céljára, valamint Győr, Dunakapu tér 6. szám alatti, 174,19 m2-
es pince- és földszinti helyiségcsoportját üzlet, iroda céljára.

A bérbeadással kapcsolatos további felvilágosítás személyesen
(időpont-egyeztetést követően) vagy telefonon kérhető:

Győr-Szol Zrt. Vagyonkezelési Üzletág

Tel.: 96/505-053. E-mail: vagyonkezeles@gyorszol.hu

Álláshirdetés A közszolgáltatási tevékenység kiegészí-
téseképpen, a GYHG Nonprofit Kft. október
1. és november 30. között lehetővé teszi –
kizárólag Győr közigazgatási területén – a
társaság logójával ellátott, 60 liter hulladék
elhelyezésére alkalmas zsákok vásárlását,
amelyekbe a lakosság által közterületen
összegyűjtött fű, falevél, gally, zöldhulladék,
valamint saját ingatlanon belüli nagyobb
mennyiségű bio-, biológiailag lebomló hul-
ladék elhelyezésére van lehetőség.

A zsákok 177 Ft+áfa/darab áron vásá-
rolhatóak meg a Győr-Szol Zrt. és a GYHG
Orgona utcai (Orgona u. 10.) és Jókai utcai
(Jókai u. 7–9.) közös ügyfélszolgálati irodá-
iban. A zsákok ellenértékét utólagosan, a

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

Feladat:
A Magyar Vilmos Uszodában a szaunablokk működésének,
a vendégek esztétikus környezetben való tartózkodásának,
pihenésének biztosítása.

Előnyt jelent:
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 30.

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

szaunakezeló́

ZSÁKOK a zöldhulladék gyujtésére´́

szemétdíjszámlában tünteti fel a szolgálta-
tó, s a szemétdíjjal együtt kell megfizetni.
Családi házak esetén egyenként maxi-
mum 10, társasházak esetén maximum 20
zsák vásárolható.

A családi házas környezetben a zsákokat
a barna, úgynevezett biokukák mellé kell ki-
helyezni, és a zsákokat a társaság a szoká-
sos gyűjtési napokon szállítja el.

Társasházak esetében az összegyűjtés
utáni elszállítási igényt a közös képviselő-
nek kell bejelenteni e-mailen (info@
gyhg.hu), vagy a 96/50-50-50-es telefon-
számon, vagy személyesen az ügyfélszolgá-
lati irodákban. Társasházak esetében az el-
szállítás pénteki napra kérhető.

Bárány István Révfalu, Kisbácsa, Bácsa, Sárás önkormány-
zati képviselője szeptember 24-én az Audi Hungaria Iskolá-
ban (Körtöltés utca felől megközelíthetően), 25-én a Tulipá-
nos-iskola Kisbácsai Tagiskolájában (Sövény u. 15.), 26-án a
Bácsai Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub helyiségében (István ki-
rály u. 11.) 18 órától fogadóórára várja az érdeklődőket.ÓRA

FOGADÓ-
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Bár a szeptember eleji nyárt
idéző időjárás még keveseknek
juttatja eszébe a fűtési szezon kö-
zeledtét, az évnek ebben az idő-
szakában már bármikor hirtelen
hidegre fordulhat az idő, ezért a
Győr-Szol Zrt. Távhőszolgáltatási
Igazgatósága készen áll a lakások
fűtésének megkezdésére. 

A jogszabályok és közszolgál-
tatási szerződések szerint a szol-
gáltató szeptember 15. és a kö-

Október elsején hivatalosan véget ér a zárt-
kerti hulladékok elszállításának időszaka. A Győ-
ri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. október
1-én, hétfőn szállítja el utoljára a hulladékot az
ideiglenes szolgáltatási területen lévő ingatla-
noktól. Az általános szabálytól eltérően, de a
megszokott szállítási naphoz igazodva az utolsó
gyűjtés napja Győrszentivánon október 2-a,
kedd, Sáráspusztán szeptember 27-e, csütör-
tök. A Fehérvári úti kertek esetében a vegyes-
hulladék-szállítás utolsó gyűjtési napja szep-
tember 29-e, szombat lesz. 

Az elmúlt évek tapasztalata, hogy a tulajdono-
sok az októberi jó időt kihasználva, tovább hasz-
nálják kiskertjeiket, illetve sokan életvitelszerűen
laknak ezeken a területeken. Azok, akik ezt kérik,
a telkekhez legközelebb eső hulladékudvarokban,
a speciálisan erre rendszeresített 1.100 literes
bobr edényekben október elseje után is elhelyez-
hetik a keletkező hulladékot. Erre a célra kizáró-
lag a korábban megvásárolt vagy az ügyfélszolgá-
lati irodákban beszerezhető, szürke színű, GYHG-
logóval ellátott zsákokat lehet felhasználni!

Fontos: csak azok a felhasználók helyezhetik
el a hulladékudvarokban a zsákokat, akik ezt a
GYHG Nonprofit Kft.-től előzetesen, írásban ké-
rik, és a GYHG-tól kapott engedélyező levelet
a hulladékudvarban bemutatják! A kérelmeket
elküldhetik e-mailben az info@gyhg.hu címre,
vagy postai úton a 9002 Győr, Pf.: 78. címre, il-
letve személyesen leadhatják levelüket az Or-
gona utcai vagy a Jókai utcai ügyfélszolgálati iro-
dában. Az ügyfélszolgálati irodákban plusz zsá-
kok is igényelhetőek az engedély bemutatásá-
val, a zártkerti zsákok vásárlásra vonatkozó,
már ismert áron és feltételekkel. 

A ZÁRTKERTI 

Rendelkezésre áll a  TÁVHOSZOLGÁLTATÓ

vetkező év május 15. között áll
a felhasználók rendelkezésére,
mely időszakban a felhasználók
arra hatalmazták fel a társasá-
got, hogy az időjárástól függő-
en indítsa, illetve leállítsa a fű-
tést. A fűtést ebben a periódus-
ban akkor indítja el a szolgálta-
tó, ha a külső hőmérséklet napi
középértéke – az Országos Me-
teorológiai Szolgálat előrejelzé-
se szerint – előreláthatólag

nem haladja meg a +10 fokot, il-
letőleg három egymást követő
napon a +12 fokot.

Az ettől eltérő fűtést (indí-
tást, leállítást) a lakóközösség
közös képviselője írásban kez-
deményezhet, és erre akkor ke-
rül sor, ha a hőközpontról vagy
a hőközponton belül külön fű-
tési hőcserélő blokkról ellátott
felhasználók legalább 70 száza-
léka ezt kéri.

VÉGET ÉR

hulladékszállítás

´́

Nagy javítási munkálatok kezdődnek Győrben,
a Jókai parkolóházban. A már közel 15 éve műkö-
dő létesítményben halaszthatatlanná váltak olyan
karbantartási munkálatok, melyek csak az üzeme-
lés átmeneti felfüggesztésével kivitelezhetőek.

Ezért szeptember 28-án, pénteken 15 órától már
csak kihajtani lehet a parkolóházból, a behajtási le-
hetőség megszűnik. Az épületet legkésőbb szeptem-
ber 30-án 12 óráig minden járműnek el kell hagynia,
a kihajtásra ezt követően már nem lesz lehetőség.

A bérleti szerződéssel rendelkező ügyfelek a
változásról írásban értesítést kaptak, számukra az

üzemeltető a Révai parkolóházban, illetve a Duna-
kapu mélygarázsban biztosít parkolási lehetőséget
az átmeneti időszakban. A felújítás ideje alatt a Jó-
kai parkolóház használatára érvényes bérlettel
rendelkező járművezetők plasztikkártyája a felszíni
fizető parkolóhálózat igénybevételére is jogosít.

A rekonstrukciós munkálatok során kijavítják a
feltöredezett padozatot és kopóréteget, helyreál-
lítják a sérült vízzárásokat, és ahol szükséges, más,
lokális javításokat is elvégeznek.

A Jókai parkolóházat várhatóan október 8-án, hét-
főn 6 órától vehetik ismét birtokba a járművezetők.

Ideiglenesen bezár
a Jókai parkolóház



Redőny, gurtnicsere, szúnyog-
háló, reluxa, szalagfüggöny rö-
vid határidővel. Ingyenes fel-
mérés! 06-70/233-9213

Fűkaszálás, fűnyírás, sövény-
vágás, fakivágás, fametszés,
bozót  irtás, kerti munkák! 06-
30/403-6810, 06-96/826-322.

Bojlerek javítását és villany-
szerelést vállalok Győrben és
környékén. 06-70/384-6557

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, fotótapéták felragasz-
tását, laminált padló lerakását
vállalom. 06-70/245-8931

Mozgásgyógyászat! Fizikai
fájdalmak, sérülések, zsibba-
dások, gerincbántalmak,
izomsorvadás gyógykezelése.
Samodai 06-30/754-3112.
www.egeszseg-ovo.hu

Kárpitozás! Ülő, fekvő búto-
rok javítása, áthúzása, anyag-
választással. Ingyenes felmé-
rés – szállítás. Autók, robo-
gók kárpitjainak javítása, át-
húzása. 06-70/884-6838

Lomtalanítást vállalnék, la-
kások, pincék ürítését, taka-
rítását, megegyezés szerint.
06-70/675-0654

Lomtalanítást vállalok teher-
autóval. Hívjon bizalommal.
Kőszegi Tibor. Tel.: 06-
20/551-3865.

Lomtalanítást vállalok ingye-
nes elszállítással a padlástól
a pincéig, Hívjon bizalom-
mal! 06-70/707-5812

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

EGYÉB

Régi bútorokat, festménye-
ket, órákat, herendi, Zsolnay
porcelánokat, ezüst tárgya-

kat, hagyatékot vásárolok!
Németh Csaba, 06-20/937-
9671. 

38 éves, kedves, vidám, házi-
as, de mégis férfias győri fia-
talember társát keresi 46
éves korig.
06-20/350-7938

Almavásár! A Nagy család
gyümölcsösében, Győrszent -
ivánon (Wittmann-tag). Na-
turalma® fajták: Rozela®, Siri-
us®, Red Topaz®, Orion®.
Szeptember 15–30-ig, 10–
18 óráig. 06-30/268-1114

SZÉP-KÁRTYA, Erzsébet-utal-
vány elfogadása, beváltás.
Nádorvárosban garázst ven-
nék. 06-70/564-2280

Készpénzért magas áron an-
tik bútort, festményt, heren-
di porcelánt, eozinos Zsol-
nayt, kristályokat, ezüst tár-
gyakat, ékszert, régi órákat,
könyveket, dísztárgyakat, ha-
gyatékot vásárolunk. Hívjon
bizalommal! Érdeklődés az
alábbi telefonszámon: 06-
70/640-5101. Kérésre díjta-
lanul házhoz megyünk!

ELADÓ

Győrszentiván központjában
felújított, 100 nm-es családi
ház, 600 nm-es telekkel el-
adó. 27.700.000 Ft. 06-
70/940-4046

Batthyány tér közelében 117
nm-es, 2. emeleti, dupla er-
kélyes lakás eladó.
31.990.000 Ft. 06-70/633-
5250

Dél-nádorvárosi, 1. emeleti,
53 nm-es, 2 szoba, étkező,
erkélyes szövetkezeti lakás
eladó. 06-96/828-584

KIADÓ

Győrben albérleti szoba ki -
adó 2 tanulónak szeptem-
bertől. Tel.: 06-30/976-6688.

LAKÁSCSERE

96/505-050

Adyvárosi 2 szobás, 49 nm-es,
összkomfortos, határozott bér-
leti szerződéses lakást cserél-
ne 55–100 nm-es, 3-4 szobás,
határozott-határozatlan idejű,
bérleményre. Sziget, Újváros,
kizárva. (Hirdetésszám: 661.) 

Újvárosi, 1 szobás, 34 nm-es,
összkomfortos, felújított, hatá-
rozott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 2 szobás, 35–45
nm-es, határozatlan-határozott
idejű, bérleményre. Bán A. utca
kizárva. (Hirdetésszám: 662.)

Szigeti, 1 szobás, 40 nm-es,
félkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 50–90 nm-es, 2–1+2 fél
szobás, határozatlan bérle-
ményre. (Hirdetésszám: 663.) 

Szigeti, 1 szobás, 26 nm-es,
összkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást cse-
rélne 55–70 nm-es, 2+fél–3
szobás, határozatlan bérle-
ményre. Kizárólag Sziget, Mar-
calváros I–II, Szabadhegy város-
részben. (Hirdetésszám: 664.) 
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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

Várjuk
szíves érdeklôdésüket
elérhetôségeinken:

Gyôri Nemzetközi
Ipari Park Kft.
9027 Gyôr, 
Gesztenyefa u. 4.

Tel.: +36-96/506-978 vagy
+36-30/948-4701.
E-mail: info@ipgyor.hu

Megkezdôdött a Gyôri Ipari Parkban az új
területen kialakított telkek értékesítése. A
Gyôri Ipari Park bôvítési területén, a Tatai
u. déli oldalán, a Rehau Kft.-vel szemben
3.000 m2 és 50.000 m2 között igény sze-
rinti nagyságú telkeket ajánlunk azok ré-
szére, akik az ipari parkban kívánnak lete-
lepedni és tevékenykedni. A telkek teljes
közmû ellá tás sal, aszfaltburkolatú utakkal
és közvilágítással kerülnek értékesítésre. 

ELADÓ TELKEK A GYÔRI IPARI PARKBAN!

SZEMÉLYI EDZÔT keresek
Gyôr belvárosában hamarosan nyíló

NÔI TORNAKLUB-ba.

Ha vidám, sportos alkat vagy, aki szeret emberekkel
foglalkozni, hívj minket a 06-20/371-8474 számon, vagy írj 
 a fitzsuzsa@gmail.com címre.

Gyárvárosi 2 szobás, 44
nm-es, komfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 50–60 nm-
es, 1+2 fél szobás, határo-
zott-határozatlan idejű
bérleményre. Sziget, Újvá-
ros kizárva. (Hirdetés -
szám: 549.) 

Adyvárosi 2 szobás, 55 nm-
es, összkomfortos, határo-
zatlan bérleti szerződéses
lakást cserélne 25-30 nm-
es, 1 szobás, határozatlan
bérleményre. Sziget, Újvá-
ros, Jereváni és Stadion ut-
ca kizárva. (Hirdetésszám:
550.) 

ÁLLÁS

Győri telephelyre keresünk
friss nyugdíjas fizikai kisegítő
munkást, heti 3 napra, napi
4–6 órában. Elérhetőségünk:
+36-96/412-100, hétközna-
pokon 8–16 óráig hívható.
Várjuk jelentkezését!

A Győri Filharmonikus Zene-
kar műszaki alkalmazott
(főbb feladatok: hangosítás,
világosítás; kisebb karbantar-
tások elvégzése; színpad be-
rendezése) munkatársat ke-
res. Bérezés: megegyezés sze-
rint. Jelentkezni önéletrajzzal
levélben, vagy e-mailben 
(office@gyfz.hu) lehet. To-
vábbi információ: 
www.gyfz.hu. 

Győr környékére keresünk
saját gépkocsival rendelkező
kollégát közértek boltlátoga-
tására, reklámeszköz-kihelye-
ző területi képviselő-polc-
szervizes munkakörbe, teljes
munkaidőbe. Jelentkezés az
iroda@winshop.hu e-mail
címre küldött önéletrajzzal,
érdeklődni a 06-30/620-
1921 telefonszámon.

SZOLGÁLTATÁS

Tetők javítása, készítése, bá-
dogos és lapos tetők, szige-
telési munkák készítése. 06-
30/355-6991

Lakás, ház, pince, padlás, ud-
var takarítását, rendbetéte-
lét, felesleges holmi elszállí-
tását (akár 1 darabot is) vál-
lalom megbízható munka -
erőkkel. Megegyezés alapján
akár hagyatékfelvásárlás is
lehetséges. Nem fog csalód-
ni bennünk! 06-20/226-
9431

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják
nyírását vállalom. 06-
20/517-2701



A téli rezsicsökkentés végrehajtását követően
szükségessé váló további intézkedésekről szóló kor-
mányhatározat alapján a téli rezsicsökkentésben ko-
rábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfű-
téstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is
egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek
a fűtési költségeik viselésével összefüggésben. 

A természetbeni juttatás 12.000,– forint értékű
tüzelőanyag, melynek szállításáról a felhasználó-
nak kell gondoskodnia.

A természetbeni támogatás igénylése forma-
nyomtatványon történik, mely legkésőbb 2018.
október 15. napjáig nyújtható be, mely határidő
elmulasztása jogvesztő.

A formanyomtatvány letölthető a gyor.hu inter-
netes oldalról, vagy személyesen átvehető 

• a Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Humánszolgáltatási Főosztály

FELHÍVÁS rezsicsökkentésrol´́

Népjóléti Osztály ügyfélfogadásán (Győr,
Honvéd liget 1.), 

• a Lakossági Információs Irodákon (Győr,
Szent László út 35.; Szertári út 4.; Déryné út
50.), illetve,

• a Család- és Gyermekjóléti Központ  telep-
helyein (Győr, Szigethy A. út 109.; Mónus I.
út 41.; Árpád út 38/B.; Győr, Kossuth u. 58.).

A kitöltött igénybejelentők benyújtására a fent
felsorolt helyeken van lehetőség.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás,
amely már a téli rezsicsökkentés korábbi intézke-
dései során támogatásban részesült, vagy kizáró-
lag elektromos fűtési móddal rendelkezik.

Az igénybejelentések jogosságát a hivatásos ka-
tasztrófavédelmi szerv vizsgálhatja. Amennyiben
a vizsgálat valószínűsíti, hogy az igénybejelentő
rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabály-
sértési vagy – minősítő körülmény fennállása ese-
tén – büntetőeljárást kezdeményez.

A támogatásról további információ a Népjóléti
Osztály ügyfélfogadásán, illetve a 96/500-552 te-
lefonon kérhető.

Felhívás a vezetékes gáz- vagy távhő-
szolgáltatási szerződéssel nem rendelke-
ző háztartások téli rezsicsökkentésével
kapcsolatos intézkedésről.

Szakmai tudásukról tettek tanúbi-
zonyságot a Pannon-Víz Zrt. vízszere-
lői a Magyar Víziközmű Szövetség
XVII. országos szerelőversenyén a
Fertő tavi vízi telepen, illetve a Sop -
ronban megrendezett vetélkedőn.

Idén a Kapuvári Üzemmérnökségünk
munkatársai indultak: Bognár Lajos,
Böcskei Balázs, Horváth Lajos és Si-
pőcz Zoltán. 

A szerelési feladat első részét egy
öntvény (göv) és műanyag (KPE) csö-

vekből álló vízvezeték-hálózaton kel-
lett végrehajtani – tudtuk meg
Csongrádi Zoltántól, a Pannon-Víz
Zrt. műszaki igazgatójától.

A rendezők – idén a Soproni Víz-
mű – minden évben kitalálnak vala-

milyen nehezítést, valami különle-
gességet, hogy ne csak „csavarhúzó-
olimpiáról”, hanem komoly szakmai
kihívásról legyen szó. Most a mű-
anyag csövön kellett egy rejtett hibát
észrevenni és javítani. 

Ezután megfúrással kellett kialakí-
tani egy vízbekötést. Ezt ikresíteni
kellett, majd egy tűzcsap beépítése
zárta a sort. Szerelésben leggyorsab-
bak az érdiek voltak. Csapatunk a
csőmegfúrásnál időt vesztett, nem a
nálunk rendszeresített megfúró szer-
számot kellett használni, ez lassab-
ban ment.

Az elméleti rész jól sikerült, a leg-
jobbak között voltunk. Összesítés-
ben, a középmezőnyben, a tizen-
egyedik helyen zártuk a versenyt. Az
Érd és Térsége Vízmű csapata nyert,
második helyen a kaposvári, harma-
dikon pedig a fővárosi vízmű szerelői
végeztek.

A pannon-vizes csapat elnyerte a
Kristály Kft. különdíját, melyet az Isif-
low szerszámok szakszerű használatá-
ért ajánlottak fel. Különdíjat kapott
még Bognár Lajos kollégánk, a legjobb
harminc év fölötti versenyzők közül.
Minden résztvevőnek gratulálunk!
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VIZESEK
csaptak össze
Szöveg és fotó: Pannon-Víz

Ne feledjék, víztorony-látogatás lesz
Szabadhegyen, szeptember 22-én,
azaz most szombaton 10–13 óráig. A
részletekről a szeptember 14-én
megjelent lapunkban és a www.pan-
non-viz.hu weboldalon olvashatnak.
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A játék örömén túl az e heti nyereményhez is hozzá juthatnak azok a kedves olvasók, akik skandináv rejtvényünk helyes megfejtését jövő hét szerdájáig el-
juttatják szerkesztőségünkbe. A sorsoláson legszerencsésebbnek bizonyuló megfejtő nyereménye páros mozijegy, mely beváltható bármely Cinema City
Moziban, bármely filmre a premier után két héttel. A nyeremény a Győr+ Média székházában vehető át. Címünk, ahová a megfejtéseket is várjuk szerdáig:
9023 Győr, Kodály Zoltán u. 32/a vagy jatek@gyorplusz.hu. Jelige: Keresztrejtvény. Előző rejtvényünk nyertesét e-mailben, illetve postán értesítjük.
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GYÔR frekventált, családi házas övezetében, csendes zsákutcában
4 hálószoba+nappalis, garázsos, teraszos, 145 nm-es IKERHÁZ
370 nm-es saját telekkel eladó.

Minôségi kivitelezés!
Alacsony energiaigény, igényes megjelenés.

Árkád és Belváros 3 km, Audi 1-es porta 3 km, Plaza és kórház 4 km.

49.990.000 Ft
Fûtéskész ár: Molnár Dávid: 

20/802-4712

Danyi Gábor vezetőedző Görbicz
Anitának pihenőt adott a DVSC el-
leni mérkőzésen, Kari Aalvik Grims-
bö sem tért még vissza, ugyanak-
kor a klub tehetséges fiataljai közül
ezúttal is többen lehetőséget kap-

tak. A 34–23-as sikerhez így a ka-
pus Tóth Nikolett, valamint Pál Ta-
mara, Kürthi Laura, Kellerman Dóra
és Fodor Csenge is hozzájárult.
„Szerettünk volna határozottan kez-
deni, ami sikerült is, de ebben na-
gyon komoly szerepe volt kapu-
sunknak, Kiss Évának. Jó tempójú
mérkőzést játszottunk, a védekezé-
sünk még egyelőre nem állt össze,
de a támadás irama már megfelelő
volt” – értékelte a mérkőzést Danyi
Gábor, az ETO vezetőedzője. „Sike-
rült teljesítenünk, amit a mérkőzés
előtt megbeszéltünk, hogy maga-
biztosan kezdjünk, így ez lendüle-
tet adott számunkra. Remek ellen-
felet sikerült ma legyőznünk” –
mondta a Győr irányítója, a 6 gólt
szerző Stine Oftedal.

Az Agrofeed ETO SZESE első
meccsét vívta az NB I/B idei szezon-
jában. A fiúk Felsőörs elleni bajnoki
premierje is jól sikerült, bár az első
félidőben a remek védekezés mel-

lett kissé akadozott a támadójáték,
a szünetben 11–10-et mutatott az
eredményjelző. A második 30 percre
összekapta magát Deáki István
együttese, és 25–19-re nyert. Szabó
András 7, Schneider Miklós és Paár
Olivér 4–4 gólt lőtt. „A védekezé-
sünk közel tökéletes volt, főleg ha
azt nézzük, hogy hány gyors indítá-
sos gólt szerzett ellenfelünk. Táma-
dásban statikusak voltunk, remélem,
ezt ki tudjuk javítani. Köszönjük,
hogy a női mérkőzés után sokan itt
maradtak az arénában és szurkoltak
nekünk” – nyilatkozta az ETO-SZESE
vezetőedzője, Deáki István.

A női NB I 5. fordulójában az Audi
ETO a Dunaújváros otthonában lép
pályára, majd október 3-án a Vácot
fogadják Görbiczék. Az NB I/B-s fiúk
vasárnap Vácon játszanak, majd 22-
én a Telekom Veszprém U23-as
együttese érkezik a győriekhez, az a
meccs a Győr Városi Egyetemi Csar-
nokban lesz.

Különleges kettős rangadónak
adott otthont az Audi Aréna vasár-
nap. Először az Audi ETO női kézi-
labdacsapata, majd az ETO-SZESE
NB I/B-s férfi együttese lépett pá-
lyára. A lányok NB I-es mérkőzé-
sen a Debrecent fogadták, míg a
Bajnokok Ligája címvédő meccse
után a fiúk a másodosztály nyitó
fordulójában a Veszprém-Felsőörs
ellen léptek pályára.

a kettos         rangadón

DUPLA SIKER
´́
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A bulgáriai Plovdivban vasárnap
véget ért az evezősök idei utolsó és
egyben legnagyobb megméretteté-
se, a világbajnokság. A magyar kül-
döttség hét csapatából egy A, négy
B és két C döntős helyezést szerzett
meg. A magyar evezősök az olimpiai
versenyszámokban megközelítették
a tokiói részvételt jelentő helyeket. A
GYAC versenyzői közül Forrai Dávid a
könnyűsúlyú négypár tagjaként
mindössze 17 századmásodperccel
maradt le a nyolcadik, vagyis a B-
döntős első helyről. Pető Zsolt a para
evezősök mezőnyében egypárban a
16. helyen zárt.

Világbajnokságon

EVEZTEK
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www.vidrauszoiskola.hu

BABAÚSZÁS
AZ AQUA USZODÁBAN,

GYŐR ÉKESSÉGÉBEN.
A kisbaba egész életre szóló adottságokat szerez,

• a szülő–gyermek kapcsolat erősödik,
• a víz megnyugtató közeg, ahol nagyon jól

érzik magukat a csecsemők,
• a babák a vízben sokkal intenzívebb mozgásra

képesek, ezáltal jobban fejlődik az idegrendszerük,
• fokozódik a babák ellenálló képessége,

erősödik az immunrendszerük.

Jelentkezés a vezetőedzőnél:

KÁRPÁTI MARIANNA
06-20/350-9392 • karpatim@kliszi.hu

Időpontok: hétfő 9:15,
csütörtök 9:15,
szombat 8:30, 9:15, 10:00,
illetve vasárnap
9:00, 9:45, 10:30

Az első alkalom
MINDENKINEK

INGYENES!

Már 3 hónapos kortól!

SZENZÁCIÓ! SZENZÁCIÓ!

Tornagyőzelemmel hangolt a szeptember végén kezdődő élvonalbeli női kosárlabda-bajnokság
rajtjára a CMB Cargo-UNI Győr. Sandro Orlando vezetőedző együttese két győzelemmel és egy ve-
reséggel végzett a négy csapatot felvonultató mezőny élén, Zalaegerszegen. A 49. Göcsej-kupa első
napján a zöld-fehérek az orosz BC Enisey Krasnoyarks Region ellen 84–78-ra győztek, majd  a házi -
gazda Zalaegerszeget verték szoros meccsen 60–54-re, így a tornagyőzelemhez még az is belefért,
hogy a győri lányok az utosló körben 76–75-re kikaptak a Szekszárdtól. A női bajnokság 1. forduló-
jában a Győr a Vasast fogadja szeptember 30-án 17 órakor, a Győr Városi Egyetemi Csarnokban.

A GYAC két versenyzője összesen hét éremmel
tért haza a tornászok országos bajnokságáról. A
hölgyeknél gerendán a győri Fehér Nóra diadal-
maskodott. Kelemen Márta, és Draskóczy Imre ta-
nítványa az egyéni összetettben második lett. „A
szerenkénti döntőben bemutatott gyakorlat geren-
dán sokkal jobb volt, mint amit az összetett napon
láthattak tőlem. Ott nagyon kapkodtam és szét-
szórt voltam, ugyanis ez egy új gyakorlat, most ver-
senyeztem vele először, és a döntőre egy picit job-
ban beérett, ennek köszönhető az aranyérem” –
mondta a finálé után Fehér Nóra.

A férfiak egyéni összetettjében győri arany-
érem született, Kardos Botond révén. „Bevallom,

a bajnokság

A GYAC 
tornászairól szólt

a győzelem ellenére nem vagyok elégedett ma-
gammal, persze örülök a sikernek, de érzésem
szerint sokat rontottam. Ez betudható annak,
hogy ez volt az első versenyem, amióta felépül-
tem a sérülésemből. Ez meg is látszott, nem
éreztem még a szereket, de úgy gondolom,
amint visszarázódom, még jobban tudok teljesí-
teni” – nyilatkozta Reszeli Péter versenyzője az
OB első napja után. Arra, hogy a GYAC sportolója
még jobban formába lendüljön, nem kellett so-
kat várni, hiszen a folytatásban begyűjtött még
két arany- és két bronzérmet. Kardos bajnoki cí-
met szerzett nyújtón és talajon, harmadik lett
gyűrűn és ugrásban.

TORNAGYOZELEM Zalaegerszegen´́



392018. szeptember 21.

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.

Akció: augusztus 17—23.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Marhalábszár

1899 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l,

318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

Sertéslapocka

Mesés tejföl
20%-os, 330 g,
633,33 Ft/kg

209 Ft/db

CBA vegyes vágott
savanyúság

380 g, 523,68 Ft/kg

199 Ft/db

850 Ft/kg

Lecsónak való paprika
08. 17.—08. 19.

199 Ft/kg

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.

Akció: szeptember 21—27.

FELVESZÜNK
ELADÓ, PÉNZTÁROS, HENTES,

ÁRUFELTÖLTÔ, RAKTÁROS
munkakörbe kollégákat.

Nyugdíjaskorúak munkavállalási lehetôsége
az AKTIVITÁS Nyugdíjas Szövetkezet

partnerségével.

Diákmunka-lehetôség!
Partnerünk: Pannon-Work.

JELENTKEZÉS AZ ÜZLETVEZETÔNÉL
vagy fényképes önéletrajzokat a

munkahelygyor@gmail.com
e-mail címre várjuk.

Pecsenyekacsa

749 Ft/kg

Mesés tejföl 20%-os
330 g, 663,64 Ft/kg

Steffl dobozos sör
4,2%-os, 0,5 l, 318 Ft/l

Kartonos ár

159 Ft/db

219 Ft/db

Giana Sprotni füstölt, olajban
160 g, 749 Ft/kg

349 Ft/db

Magyaróvári trappista sajt

990 Ft/kg

549 Ft/db

Sertészsír, vödrös
1 kg

Linzben rendezték az Austri-
an Open 2018 Masters Judo-
bajnokságot, amelyen a győri
Vital Judo Klub versenyzői is
részt vettek a 11 országból ér-
kező 120 induló között. Róbert
Viktor első helyen végzett saját
kategóriájában, Ternyák László,
Mózes Zsolt, Giczi Róbert, Kra-
kovszki Zsolt ezüstéremmel tér-
hetett haza, Müller Tibor pedig
a 4. helyet szerezte meg.

„Nagyon megijedtem, hogy so-
sem lesz a régi a mosolyom, ennek
ellenére tényleg nem mondaná
meg senki, hogy mi történt velem”
– nyilatkozta az irányító.

A Debrecenben rendezett júliusi
világbajnokság döntőjének 44. per-
cében Lakatos egy támadás során
összefejelt norvég ellenfelével,
azonnal le kellett cserélni és kórház-
ba szállították, ezért nem ünnepel-
hette együtt csapattársaival a 28–
22-es győzelmet. Két foga bánta az
ütközést, az ínye is megsérült, és

A magyar férfi tenisz Davis Kupa-
csapat várakozáson felül szerepelt a
hétvégén, és nem állt messze attól,
hogy legyőzze a cseheket. A váloga-
tott – amely 1996 után tavaly került
vissza a legjobb 16 nemzetet felvo-
nultató világcsoportba – a februári
nyolcaddöntőben 3–2-re kikapott a
2017-ben döntős Belgiumtól, ezért
kellett osztályozót játszania, elvileg
a bennmaradásért. A DK-osztályozó-
nak ezúttal azonban a 2019-es ki-
emelésen kívül nem volt komoly
tétje, mivel közben átalakították a
sorozatot, és a párharcok vesztesei

KEVÉSEN MÚLOTT 

Újra mosolyoghat
a csapatkapitány

Felépült súlyos szájsérüléséből Lakatos
Rita, a világbajnok magyar női junior ké-
zilabda-válogatott csapatkapitánya, az
Audi ETO KC saját nevelésű játékosa, aki
ebben az idényben a norvég Byasen-
ben bizonyíthat.

eleinte még a beszéd is nehezére
esett. A csapatkapitány nyolc mér-
kőzésen 21 góllal járult hozzá a ma-
gyar csapat világbajnoki címéhez.
„Nem kell felfújni ezt az egészet, hi-
szen ha bokszoló lennék, vagy hoki-
játékos, akkor ez csak egy rutinbal-
eset lenne. Ez bárkivel megtörtén-
het, de nem szabad összekeverni
például egy komolyabb keresztsza-
lag-sérüléssel. Voltak fájdalmaim,
de a fogorvostudomány fejlettségé-
nek köszönhetően, ez elenyésző
volt” – mesélte az irányító.

Lakatos a Győri Audi ETO KC játéko-
sa, de az előző szezont kölcsönben a
Vác csapatában töltötte, a következő
idényben pedig a norvég élvonalbeli
Byasen kézilabdázója lesz. Mint kifej-
tette, a sérülése óta érezhetően lelas-
sult a játéka, ezért most dolgoznia kell
azon, hogy minél dinamikusabb le-
gyen. „Emellett pótolni szeretném azo-
kat a hiányosságaimat, amikre eddig
nem jutott lehetőségem. Gondolok itt
nagyon sok technikai elemre, vagy lö-
vésre, ezenkívül szeretném fejleszteni
a kondíciómat” – hangsúlyozta végül.

is szinte biztosan ott lesznek jövő
februárban a világcsoport 24 csapa-
ta között.

„Olyan teljesítmény volt ez, ami-
re senki nem számított. Nem so-
kon múlott, hogy óriási meglepe-
tést okozzunk. Nagyon büszke va-
gyok a játékosaimra" – mondta a
kapitány, Köves Gábor, aki az első
egyesben a nála több mint három-
száz hellyel előrébb álló Jiri Vesely
ellen nyertes Piros Zsombor telje-
sítményét külön kiemelte. A másik
egyest játszó 20 éves Valkusz Má-
ténak ez volt az első DK-szereplése

és nehéz dolga volt Lukas Rosollal
szemben, majd Veselytől is kika-
pott. A hazai Szuperligában a
GYAC színeiben játszó Valkuszt sé-
rülés is hátráltatta. „Szett- és brék -
előnyig jól éreztem magam a pá-
lyán, de akkor a testem azt mond-
ta, nem. Mintha lekapcsoltak vol-
na egy villanyt. Meghúztam a com-
bom, rám jött a görcs, nagyon
rossz volt, senkinek nem kívánom
az ilyesmit. Sajnálom a történte-
ket, mert vezettem, ez egy nyerhe-
tő meccs volt”  – mondta második
meccse után Valkusz Máté.

a meglepetés
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