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Erdélyi Gábor és Fehér József munkáit láthattuk már a városi
nagy rendezvények, például a Barokk Esküvő, vagy épp a ter-
ményáldás díszleteként is. Alkotásaikban mindig nagyon ki -
emelt helyet kapnak az élő növények, éppen ezért a Győr+ Rá-
dió stúdiójába is egy ilyen alapú asztaldíszt álmodtak meg.

„Fontos az inspiráció, ezt mi gyakran a természetből merít-
jük” – mondta Erdélyi Gábor, aki azt is elárulta, hogy szerinte
érdemes először egy kiadós sétán beszerezni a dekorációs kel-
lékeket. A titok a vízben, vagy éppen a száraz közegben rejlik.
A képen is látható tökös kompozíció nedves tűzőhabbal őrzi
meg akár két hétig is csodás formáját, hiszen ez úgy működik,
mint a vázába engedett víz, folyamatosan adagolja a növények-
nek a tápanyagot – tudtuk meg a szakemberektől.

A díszhez a tököt először a háromnegyedénél vágjuk el, majd
szedjük ki a magjait. Ezután beletesszük a tűzőhabot és elkez-
dődhet az alkotói munka. A virágokat érdemes előre megfelelő
hosszúságúra vágni, hogy ilyenkor már csak arra kelljen figyelni,
hogy melyik szín, milyen terméssel passzol a legjobban. Gábor
és József úgy fogalmazott, sokan elkezdenek otthon díszeket
készíteni, de amikor nem sikerül úgy, ahogy azt az interneten
látták, akkor könnyen kétségbeesnek. Ilyenkor az a legjobb, ha
szakemberekhez fordulunk, ők is bárkinek szívesen segítenek
és válaszolnak a kérdésekre.

Nem csak a táj, 

OSZBE 

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

A nyár utáni évszak a színes leveleivel, a finom ételeivel és forró italaival sokak
kedvence. Az ősz mindig alkalmat ad a megújulásra, a napi rutin visszaszerzésére,
és arra is, hogy a homokos tengerparti érzés után meleggé, barátságossá varázsol-
juk a lakásunkat. Mi is inspirációt kerestünk, ezért szakértők segítségét kértük.

az otthonunk is

borulhat
´́

Igazi messziről jött ember a Péterfy
Sándor Evangélikus Gimnázium, Álta-
lános Iskola, Óvoda és Kollégium új
igazgatója, aki békéscsabai származá-
sú, legutóbb pedig Aszódon dolgozott,
amikor „befutott” a hívás a győri evan-
gélikus gyülekezettől. Kolarovszki Zol-

tán bátor ember lévén, sokat nem
gondolkodott, belevágott a kisalföldi
kalandba. Néhány hete van csak itt, de
máris érzi, óriási különbség van Kelet-
és Nyugat-Magyarország között. Ő
mindegyiket szereti, de Győrben telje-
sen mások a lehetőségek. „Teljesen új

arc vagyok a városban, egy olyan em-
ber, aki kapott egy sanszot arra, hogy
valami igazán komolyat alkosson az In-
sula Lutheranában” – mondta az intéz-
mény új vezetője és hozzátette, az öt-
milliárd forint értékű bővítésnek és fel-
újításnak köszönhetően, a tereik nagy-

jából a duplájára nőttek, új tornacsar-
nokuk van és saját kollégiumuk is,
nagy felelősség ezeket megtölteni
élettel. „Óriási köszönet Hallgatóné
Hajnal Judit igazgatónőnek, aki „felépí-
tette” az intézményt, mégpedig úgy,
hogy nagyon jó az irány, amerre a Pé-
terfy az elmúlt években elindult” –
hangsúlyozta a szakember. „Minden
ember, minden vezető más, természe-
tesen én is másképp fogom irányítani
az iskolát, mint az elődöm, de jó érzés,
hogy bátran lehet építeni a péterfys
hagyományokra, s a múltra alapozva,
tovább erősíteni az iskola jó hírnevét”
– emelte ki Kolarovszki Zoltán, aki sze-
retné, ha olyan intézmény lenne a Pé-
terfy, ahol mindenki, a diákok, a taná-
rok, de még a szülők is megtalálják a
számításukat. „Egyelőre öt évre szól a
megbízatásom, remélem, ebbe sok
minden belefér majd, ami a Péterfy ja-
vát és érdekeit szolgálja, például az,
hogy iskolánk alapfokú művészeti isko-
lává válhat, amihez szerintem minden
feltétel adott” – mutatott rá a Győr+
Televízió, Konkrét című műsorában Ko-
larovszki Zoltán.

AJÁNLÓ

AJÁNLÓ

ahol mindenki
megtalálja 

a számítását

PÉTERFY:
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Az iroda egy most szerveződő or-
szágos hálózat része. Szükség van az
általa szervezett programokra, mert az
egészségtelen életmód mintegy 40
százalékban járul hozzá Magyarorszá-
gon a kedvezőtlen népegészségügyi
mutatókhoz, hangsúlyozta Pozsgai

Az Állami Egészségügyi Ellátó Köz-
pont a napokban közölte, hogy tizen-
négymilliárd forintból fejlesztik a sür-
gősségi és baleseti gyermekellátást
az országban. Az Állami Egészségügyi
Ellátó Központ konzorciumvezetésé-
vel, a Heim Pál Gyermekkórház, a
Debreceni Egyetem, a Szegedi Tudo-
mányegyetem, a Pécsi Tudomány-

Egészségfejlesztési Iroda és Lel-
ki Egészség Központ kezdte
meg működését a kórház ren-
delőintézetében. A Széchenyi
2020 pályázat keretében meg-
valósuló program 90 millió fo-
rint vissza nem térítendő uniós
támogatással jött létre.

Márta ápolási igazgatóhelyettes, pro-
jektmenedzser. A táplálkozási kockáza-
tok, a dohányzás, az alkoholfogyasztás,
valamint a mozgáshiány jelentik a leg-
nagyobb veszélyt egészségünkre. 

A kórház, mint a térség egyik nagy
munkaadója, saját munkatársainak
példáján keresztül is szeretné felhív-
ni a figyelmet az aktívabb életmód, a
helyes táplálkozás fontosságára. Dr.
Issekutz Ákos, a kórház minőségirá-
nyítási igazgatóhelyettese köszöntő-
jében arról beszélt: sebészként szá-
mos olyan esettel találkozik, mely-
nek a kialakulása nagy valószínűség-
gel megelőzhető lett volna az egész-
séges életmóddal. Dr. Somogyi Tiva-
dar alpolgármester pedig azt hangsú-
lyozta: mindenki maga is felelős a sa-

ját egészségéért. A város szívesen
vesz részt a konzorcium partnere-
ként a megelőző programban. 

A projekt szakmai vezetője, Mik-
lósyné Bertalanfy Mária felmérések
alapján igazolta, hogy városunkban
is nagyon sok a túlsúlyos ember, a la-
kosság 29 százaléka pedig dohányzik.
A droghasználat a fiatalok körében
szerencsére megtorpant, de az új
szintetikus kábítószerek új kihívások-
kal járnak. A szakmai vezető Ariszto-
telészt idézte, aki szerint „Az egész-
ség nem egyetlen tett, hanem szoká-
sok összessége.”

Az iroda tevékenységéről, eddigi
eredményeiről dr. Boncz Ágota iroda-
vezető számolt be. Kajárpécen és Töl-
téstaván szűrőbusszal vizsgálták az

embereket, s a rászorulókat szakren-
delésekre irányították. Győrben köz-
ponti napközis tábort szerveztek,
ahol a helyes táplálkozásra, a moz-
gásra nevelték a gyerekeket. A kór-
ház Fut a Petz címmel rendezett
programot a Püspökerdőben, a Fogy
a Petz akcióval pedig azt szeretnék el-
érni, hogy lehetőleg a kórház munka-
társai se legyenek túlsúlyosak. 

Sikeres a szülésre felkészítő tanfo-
lyam és várandós torna, a szerekről
leszokni akaró szenvedélybetegek tá-
mogatására pedig hozzátartozói cso-
portot is működtetnek majd, hang-
zott el a beszámolóban. 

A partnerségi munkacsoportok
szakmai konzultáción vitatták meg az
együttműködés lehetőségeit.

MINDENKI FELELOS A SAJÁTegészségéért´́ Szerző: Hajba Ferenc

Gyorben nyílik meg az elso 

egyetem, a Petz Aladár Megyei Okta-
tó Kórház és a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Központi Kórház és Egye-
temi Oktatókórház részvételével
megvalósítandó projekt európai uni-
ós támogatással 2020-ra kialakítja a
gyermek traumatológiai és gyermek-
sürgősségi ellátás országos ellátó-
rendszerét, létrehozza a III. progresz-

felnőttekkel, saját korosztályukkal tölt-
hetik az időt, ami oldja szorongásukat. 

A gyerekek ellátása szakmai szem-
pontból is különbözik a felnőttekétől,
utalt rá Issekutz Ákos. Sok esetben má-
sok a műtéti indikációk és eljárások, a
traumatológusok is más anyagot hasz-
nálnak, építenek be a balesetet szen-
vedett gyerekek operációja során.

A kórház hagyományosan jó
együttműködésre törekszik a város-
sal, az önkormányzattal, s várhatóan
a gyerekek többsége Győrből kerül
majd be a térségi feladatokat is ellá-
tó központba. Az igazgatóhelyettes
bemutatta az elkészült épületrészt
dr. Somogyi Tivadarnak, az egészség-
ügyért is felelős alpolgármesternek,
aki szerint örvendetes, hogy Európá-

ban az elsők között Magyarországon,
azon belül pedig elsőként Győrött
nyílik meg az első, egységes elvek
mentén felépített gyermeksürgőssé-
gi és baleseti ellátórendszer. A gyer-
mek nem kis felnőtt, s ezt a szemlé-
letet tükrözi, hogy speciális ellátásuk-
ra különálló központ létesül, hangsú-
lyozta az alpolgármester.

2018. szeptember 28.

Korszerű, jól felszerelt gyermeksürgősségi központot nyit-
nak még idén a győri Petz Aladár Megyei Oktató Kórház-
ban. A sürgősségi osztály részeként, de attól elkülönülten
működő centrum kialakítása több mint 400 millió forint-
ba került – tájékoztatta lapunkat dr. Issekutz Ákos sebész
főorvos, a kórház minőségirányítási igazgatóhelyettese.

szivitási szintű országos központot
és térségi alközpontokat.

Győrött az országban első-
ként nyílik meg a térségi köz-
pont. Az épületrész kialakítása
gyakorlatilag elkészült. Dr. Isse-
kutz Ákos, a kórház minőségirá-
nyítási igazgatóhelyettese el-
mondta: méreteiben  minden bútor a
gyerekellátás igényeihez igazodik, s ba-
rátságos környezetet alakítottak ki a
beteg gyermekek és szüleik számára.

Az igazgatóhelyettes szerint szak-
mailag feltétlenül indokolt, hogy bár a
sürgősségi osztály részeként, de tér-
ben attól elkülönülten működjön a köz-
pont. A gyerekeknek így nem kell
együtt várakozniuk a sérülten érkező

A gyermek 
nem kis felnôtt, 

ellátásuk speciális

GYERMEKSÜRGOSSÉGI KÖZPONT´́
´́ ´́ Szerző: Hajba Ferenc

Fotó: Andrei_R/Shutterstock.com
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„Pályázati szándékunkat 2016-
ban, még az Európai Ifjúsági Olim-
piai Fesztivál (EYOF) megrendezése
előtt döntöttük el. Már akkor előre
tekintettünk, és új célokat fogal-
maztunk meg” – kezdte Borkai
Zsolt, a gazdasági élet szereplőinek
adott tájékoztatását az EKF-pályáza-
tunk jelenlegi állásával kapcsolat-
ban, a Richter Teremben megtar-
tott gálán. Mint tudjuk, az első for-
dulóból Győr már továbbjutott: „A
döntés hallatán, sportnyelven szól-
va úgy fogalmaztam: ez olyan, mint-
ha kijutottunk volna az olimpiára,
de azt még meg is kellene nyerni!”
– fűzte hozzá a városvezető.

A második fordulós 
anyagot november 9-én kell be-

nyújtani, s decemberben a végső
győztesre is fény derül, városunk
mellett Veszprém és Debrecen van
még versenyben. 

A pályázatírást egy széles körű
konzultáció előzte meg, a győriek,
művészek, intézményvezetők, szak-
emberek véleményét kikérve. A nyári
fesztiváljaink mindegyikén jelen volt
az EKF-pályázat vezérgondolata, az
áramlás. Ahogy a szlogen is tartja: Mi
vagyunk az áramlás! – és ezt már

sokszor átélhettük az élettel és kul-
túrával teli Győrben.

A polgármester a pályázat három
fő programcsomagjáról is beszélt,
amelyeket az út, a város és a párbe-
széd elnevezéssel illetnek. „Az utat
Győr esetében talán nem kell magya-
rázni, hiszen földrajzi fekvése indítot-
ta el azon a fejlődésen, ami oda ve-
zetett, hogy hazánk egyik legjelentő-
sebb városává váltunk. Persze nem
csak a közlekedési útvonalakról van
szó, de a kulturális, turisztikai útvo-
nalról is, amelynek egyre inkább köz-
pontja Győr, s persze a gazdasági út-
vonalról is, hiszen városunk az egyik

legerősebb gazdasági centruma az
országnak. A város, maga a vonzás,
ahol az áramlás megjelenik. Ebből a
szegmensből a városműhely-progra-
mot emelem ki, hiszen Győrben szá-
mos tehetséges alkotó dolgozik, ne-
velkedik, akik rengeteget tudnak ten-
ni városunk egyedi jellegéhez, érté-
keihez. Az ő megnyilatkozásuk hely-
színe lehet a városműhely. A párbe-
széd pedig talán a legfontosabb egy
városi társadalom életében. A párbe-
széd, egymás megértése éppúgy fon-
tos, mint a kulturális párbeszéd.
Győr kulturális fellegvár, így a párbe-
széd zenében, táncban, színjátszás-

ban, bábművészetben, képzőművé-
szetben és még rengeteg más művé-
szeti ágban is megjelenik.”

Borkai Zsolt 
köszönetet mondott a cégveze-

tőknek azért, mert ismét egy olyan
kezdeményezés mellé állnak, ame-
lyet a város összefogásban vezethet
sikerre. Emlékeztetett arra, hogy eh-
hez az összefogáshoz korábban a Szé-
chenyi István Egyetem, a megyei ke-
reskedelmi és iparkamara, a Pannon-
halmi Főapátság, a fertődi Esterházy-
kastély, a nagycenki Széchenyi-kas-
tély, a Fertő-Hanság Nemzeti Park,
Sopron városa, sőt Dunaszerdahely
is csatlakozott. Hozzátette, a magyar
állam is segíti a város törekvéseit, hi-
szen a Modern Városok Programban
olyan kulturális infrastruktúra-fejlesz-
tések is szerepelnek – mint a színház-
felújítás, vagy az új hangversenyte-
rem – amely a város művészeti életé -
nek színvonalát emeli tovább.

A gálát követően az aláírókat kér-
deztük, hogy az általuk képviselt vál-
lalkozás miért tartotta fontosnak a
csatlakozást:

„Az Audi otthon van Győrben, so-
kat kapunk a várostól, ezért termé-
szetes, hogy ezt mi is viszonozzuk” –

EGY HAJÓBAN EVEZÜNK, DECEMBERBEN RÉVBE ÉRHETÜNK

EKF: A gazdaság is 
Gyort támogatja
A gazdasági élet neves szereplői is tá-
mogatják a győri Európa Kulturális Fő-
városa 2023-as pályázatot (EKF). Széles
körű összefogás alakult ki Győr sikere
érdekében, amely nem véletlenül állít-
ja magáról: Mi vagyunk az áramlás!

Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter 

A szerdai ünnepségen, a város részéről Borkai Zsolt polgár-
mester, Szekeres István és Csitkovics Tibor, az Agrofeed Kft.
ügyvezető igazgatói, Horváth Ernő és Horváth Ferenc, az Al-
cufer Kft. ügyvezető igazgatói, az Audi Hungaria Zrt. részéről
Lőre Péter kommunikációs és kormánykapcsolati igazgató,
Charles Wassen, a DANA Hungary Kft. ügyvezető igazgatója,
Mártonné dr. Baj Mária, a Leier Hungária Kft. képviseletében,
Mersich Gábor, a NEMAK Győr Kft. gazdasági igazgatója, Bo-
gisich Ferenc, a QP Zrt. vezérigazgatója, Kocsis Róbert, a Se-
curity Patent Kft. ügyvezető igazgatója, az Universitas-Győr
Nonprofit Kft. ügyvezetője, Tóth Eszter és Gasztonyi László, a
Vill-Korr Hungária Kft. ügyvezető igazgatója látta el kézjegyé-
vel az együttműködési megállapodást.

´́
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nyilatkozta lapunknak Lőre Péter, az
Audi Hungaria Zrt. kommunikációs
igazgatója. Mint mondta, fontos szá-
mukra a társadalmi felelősségválla-
lás, mert a támogatott jó
ügyek révén a győriek
életminőségének
emeléséhez já-
rulhatnak hoz-
zá. „Ha Győr
nyeri el a cí-
met – ami-
ben szinte
biztos vagyok
– a város még
erősebben mu-
tathatja meg ma-
gát Európában.”

„A 25 éves győri cég
vállalatvezetőjeként, lokálpat-

riótaként és díszpolgárként is min-
den olyan ügy fontos a számomra,
amely Győrt erősíti, hírét viszi a világ-
ban. Az EKF-nél jobb lehetőség nincs
is erre” – hangsúlyozta Bogisich Fe-
renc, a QP Zrt. vezérigazgatója. Hoz-
zátette, ahogy nem volt kérdés, hogy
az EYOF-ot támogatják, így az sem
kérdés, hogy a kulturális fővárost is
segítik. A kultúra rengeteg embert
megérint, ezáltal Győr és a győri üze-

net is eljuthat egész Európához” –
mutatott rá.

„Győr az otthonom, ennek a város-
nak vagyok a díszpolgára. Bár or-

szágszerte dolgozunk, leg-
jelentősebb munkáin-

kat is itt végezzük,
természetes ,

hogy igyek-
szünk segíte-
ni a közössé-
get” – vála-
szolta kérdé-
sünkre Gasz-

tonyi László,
a Vill-Korr

Hungária Kft.
ügyvezető igazga-

tója. „Büszkeséggel
tölt el, hogy bármerre jár-

va azt tapasztalom: Győr híres
lett! Ez a hírnév és elismerés ma már
nem csak az iparnak, de a kultú rának,
a sportnak, és az élet számos szeg-
mensének szól” – vélekedett.

Az ünnepi műsorban a Győri Fil-
harmonikus Zenekar, a Győri Nem-
zeti Színház és a Győri Balett öt
nemzetet képviselő művészei is
közreműködtek, segítségükkel ele-
venedett meg az áramlás, EKF-pá-
lyázatunk vezérfonala.

A
város maga

a vonzás, ahol 
az áramlás 
megjelenik



6 2018. szeptember 28.

Már jó ideje dolgoznak a szakembe-
rek Győr egyik legforgalmasabb útsza-
kaszán, a Szigethy Attila úton, a Bartók
Béla és Tihanyi Árpád út közötti szaka-
szon. A vásárcsarnok felújításával párhu-
zamosan, egy új csomópontot is kialakí-
tanak, segítve az autós közlekedést. A
vásárcsarnokot eddig a Lehel, a Her-
man Ottó és a Corvin utcáról lehetett
megközelíteni, de most a vásárcsarnok
felől a Verseny utcai ágat rácsatlakoztat-
ják a Szigethy Attila útra. Az új csomó-
pont bekapcsolása a rendszerbe nem
érinti negatívan a zöldhullám lefolyását.

Kedden sajtótájékoztatón Radnóti
Ákos alpolgármester, Adyváros önkor-
mányzati képviselője és dr. Gancz Ta-
más képviselő is kiemelte, hogy több la-
kossági bejelentés érkezett hozzájuk,
miszerint megnövekedett a zajszint a
Szigethy Attila úton az elhasználódott
útburkolat miatt. „Várhatóan az útbur-
kolatcserével csökkenni fog a zaj. Ennek
érdekében korábban az éjszakai órákra
a kamionokat és a tehergépjárműveket

„Az elmúlt évtizedek egyik legna-
gyobb jelentőségű rendezvénye volt a
2017-es Európai Ifjúsági Olimpiai Feszti-
vál a város életében. Amellett, hogy ven-
dégül láttuk Európát, hiszen ötven ország

KÖRFORGALOM
emlékeztet a gyori EYOF-ra´́

fiataljai vettek részt az EYOF-on, számos
fontos fejlesztés is megvalósult. Nem
csak létesítmények épültek, de fontos
közúti fejlesztések is megvalósultak” –
emlékeztetett Borkai Zsolt polgármester.

A sportesemény nagyszabású megnyi-
tójának egyik fontos szimbóluma, az
EYOF-kocka mostantól a körforgalom-
ban állít emléket Magyarország első öt-
karikás multisport eseményének.

„Az óriási kocka az Új Bácsai út kö-
zépső körforgalmában kapott helyet,
a másik kettő már megújult a körfor-
galom-felújítási program keretében” –

tette hozzá Radnóti Ákos városüzemel-
tetésért felelős alpolgármester. Kiemel-
te,  a körforgalomba automata öntöző-
rendszer is került, emellett a közbizton-
ság érdekében a körforgalomba két
rendszámleolvasó és egy forgatható ka-
mera is került, s a Bácsai út végén egy
negyedik kamerát is telepítettek.

Az oldallapok mérete oldalanként
36 négyzetméter, az összfelület így
144 négyzetméter. Az alkotás egy
alapzaton áll, amin az EYOF-on részt
vevő országok zászlója jelenik meg, a
nemzetek lobogói Magyarországhoz
képest elfoglalt földrajzi helyzetük-
nek megfelelően. A díszvilágítást adó
16 energiatakarékos LED-fényforrás
a közvilágítás be- és kikapcsolási idő-
pontjaival megegyezően működik.

A tervek szerint a következő időszak-
ban megújul a Kodály Zoltán út–Földes
Gábor út kereszteződésében lévő kör-
forgalom zöldszigete, és tervben van
még idén további két nagy forgalmú fő-
út körforgalmának megújítása is. Az
egyetem melletti, Kálóczy téri körforga-
lom megszépítése nemrég készült el,
ugyancsak öntözőrendszerrel, gyepsző-
nyeggel, cserjékkel és fákkal.

Nagyszabású átalakítás kezdő-
dött a Szigethy Attila úton, a
következő hónapokban a for-
galmi rend is megváltozik.

Szerző: Papp Zsolt   /   Fotó: O. Jakócs Péter

kitiltották erről az útszakaszról” – mond-
ta el Radnóti Ákos.

„A csomópont kialakításával a Szi-
gethy Attila útról jobbra lehet kanya-
rodni a Verseny utcára és a Verseny
utcáról is csak jobbra lehet kanyarod-
ni a Szigethy Attila útra” – mondta el
Prédl Antal, a Győri Útkezelő Szerve-
zet vezetője. Kiemelte, a Bartók Béla
és a Tihanyi Árpád út közé eső busz-

megállók buszöbölbe kerülnek. „Je-
lenleg a közművesítés zajlik, emiatt a
szélső forgalmi sávokat lezárják. Ez-
után új aszfaltot kap a szakasz, új köz-
világítás és jelzőlámpás hálózat is ki-
épül” – tette hozzá Prédl Antal.

A Szigethy Attila út kapacitásának
növelése, a zöldhullám jobb kihasz-
náltsága érdekében három autóbusz -
öblöt építenek, így nem a forgalmi

sávokban állnak meg a járművek.
Megszűnik a Szigethy–Tihanyi cso-
mópont közelében lévő, Belváros fe-
lé haladó járatokat kiszolgáló helykö-
zi buszmegálló, ezzel együtt a Szi-
gethy Attila út 99. szám előtt találha-
tó buszöblöt is bővítik, ahol a helykö-
zi járatok is megállnak.

Várhatóan még idén befejeződnek a
munkálatok a Szigethy Attila úton.

Elkészült az Új Bácsai út körforgalmában az EYOF-kockaként
ismertté vált alkotás, amely a 2017-ben Győrben megren-
dezett Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak állít emléket.

ÚJ CSOMÓPONT ÉPÜLa vásárcsarnoknál

Szerző: Rozmán László
Fotó: O. Jakócs Péter
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Három épületet, köztük az 1971 óta álló, üveg-
palotaként emlegetett létesítményt korszerűsítet-
ték az elmúlt időszakban közel 1,7 milliárd forint-
ból, melyből 1,2 milliárd forint európai uniós, a
többi hazai forrásból és önerőből valósult meg. 

Kedden az ünnepélyes átadón Széles Sándor, a
megyei kormányhivatal vezetője elmondta, hogy
a munkatársak közel 70 százaléka dolgozhat meg-
újult munkahelyen. Elárulta, hogy a fejlesztés nem
áll meg, hiszen külön keretből indul a Gobelin-te-
rem, és hazai forrásból a mosdók, ajtók és beépí-
tett szekrények felújítása.

A beruházással az üvegpalota új hőszigetelést ka-
pott, újjáépítették a régi függönyfalat, a tetőszerke-
zeten és az oldalfalakon a szakemberek magas össz-
teljesítményű napelemes rendszert helyeztek el, de
korszerűsítették a fűtési rendszert, a világítást és a
gépi szellőztető rendszert is.  Szepessy Tamás helyet-
tes államtitkár az ünnepségen elmondta, a beruhá-
zás pozitív üzenet a jelen számára. „Fontosnak tar-
tom, hogy az ember büszke lehessen arra a telepü-
lésre és közösségre, ahol él. Győr élen jár, jó példát
mutat arra, hogy hogyan kell egy igazán vonzó, ma-
gyar várost építeni” – fogalmazott.

Az épületenergetikai fejlesztés által hatékony
energiafelhasználású, környezetbarát, moder-
nebb épületek állnak az ügyfelek, továbbá az ott
dolgozók rendelkezésére. Mindemellett jelentő-
sen csökken a fosszilis energiahordozók használa-
ta során a légkörbe juttatott szén-dioxid mennyi-
sége. Így a mostani beruházásnak hála, 64 háztar-
tásnyi távhőenergiát takarítanak meg a jövőben.

A fejlesztéssel az épület energetikai minőség sze-
rinti besorolása rosszról, korszerűre módosult.

A rendezvényen részt vett Simon Róbert Balázs or-
szággyűlési képviselő is, aki úgy fogalmazott: „Anyagi
értelemben mindenképpen megérte a felújítás, ez
pedig az energiaszámlákban is kimutatható lesz.”

Az Árpád úti ingatlan mellett, a projekt harma-
dik helyszíne, a Szabolcska utcai irodaépület is el-

készült szeptember végére. Ez utóbbinál is kicse-
rélték a nyílászárókat, napelemes rendszert tele-
pítettek, de a külső fal, a pincefödém és a 4. eme-
leti, belső oldali födém utólagos hőszigetelésére
is sor került. A fejlesztéssel és a napelemes rend-
szer kiépítésével az épület energetikai minőség
szerinti besorolása közel nulla energiaigényűre
javult.

Visszaköltözik
Átadták a felújított, energikus „üvegpalotát”

a kormányhivatal
Szerző: P. Csapucha Adrienn

Fotó: Kormányhivatal

„Az önkormányzat folyamatosan
fejleszti közlekedési infrastruktúrá-
ját, a saját fejlesztések mellett fon-
tos állami beruházások is megvaló-
sulnak, emellett pedig a pályázati
lehetőségeket kihasználva, európai
forrásokat is igénybe veszünk” – fo-
galmazott Borkai Zsolt polgármes-
ter, aki hangsúlyozta, az elmúlt idő-
szakban több olyan fejlesztés is el-
készült, amely új közlekedési kap-
csolatokat nyitott a városban, egy-
részt a győriek közlekedését segít-
ve, másrészt pedig biztosítva a gaz-
dasági területek jobb elérését. 

Az 1-es számú főúttal párhuzamo-
san futó Pesti út hozzájárul az ipari
park felől a város felé áramló forga-
lom levezetéséhez, alternatív lehető-
séget biztosítva a haladásra, vala-
mint biztosítja a fejlesztéssel érintett
útszakasz mentén elhelyezkedő gaz-
dasági vállalkozások számára a zökke-

nőmentes összeköttetést az 1-es szá-
mú főúttal.

A projekt keretében az útpálya bur-
kolata mellé a közterület déli oldalán
merőleges parkolókat építenek ki. Az
újonnan kialakított parkolótér szerves
részeként helyezik el az elektromos au-
tók töltésére alkalmas állomást. A fej-
lesztés a Pesti út–Reptéri út tengely-
csatlakozásától a Szent Vid út irányába
indul. A teljes építési hossz 389 méter,
az útszakasz hét méter széles, két for-
galmi sávos, új, teljes értékű aszfalt pá-
lyaszerkezettel készül. Az út északi ol-
dalán a közvilágítást biztosító új kande-
lábereket helyeznek el. A vízelvezetés-
ről zárt csapadékvíz-csatorna gondos-
kodik majd.

A Munkaerő-mobilitás támogatá-
sa Győrben (Pesti út) című projekt az
Európai Regionális Fejlesztési Alap és
Magyarország költségvetésének társ-
finanszírozásában valósul meg.a Pesti út fontos szakasza

Közel kétszázmillió forintból megújul a Pesti út a Reptéri út ten-
gelycsatlakozásától a Szent Vid út irányába. A teljes építési hossz
389 méter, az útszakasz hét méter széles, két forgalmi sávos, új,
teljes értékű aszfalt pályaszerkezettel készül.

Februárban kezdődött az
Árpád úti létesítmény fel-
újítása, és bár a jelenlegi
munkálatok befejeződtek,
hamarosan folytatódnak a
fejlesztések az épületben. 

MEGÚJUL



Eredményes tanévet tudhat maga mögött a
Kozák Ádám vezette elnökség. Olyan állandó
programok szervezése mellett, mint a Sportol-
kozz és a Városi Tekergő, jutott idő és energia a
csapatépítésre is, melyre az őszi, a tavaszi és a
nyári tábor adott lehetőséget. Ahogy minden
évben, most is elnökségi tagokat választottak
maguk között a Városi Diák Fórum (VDF) tagjai
a tanév elején. A választások után pedig meg-
kezdte munkáját az új elnök-
ség a következő tagokkal:
Kamrás István, az Apor Vilmos
Iskolaközpont tanulója elnöki,
Prikler Bernadett, a Bercsényi
Miklós Közlekedési és Sportis-

kolai Szakközépiskola tanulója általános alelnöki,
míg a külső kommunikációért felelős alelnöki
pozícióért Kristófi Virág, a Hild József Építőipari
Szakgimnázium tanulója felel. A belső kommu-
nikációs alelnöki posztot idén Kajos Alexandra,
a Deák Ferenc Közgazdasági Szakgimnázium ta-
nulója, míg a jegyzői posztot Boncsarovszky Pé-
ter, a Révai Miklós Gimnázium tanulója tölti be.
A cél közös, továbbra is egy összetartó csapatot
működtetni, izgalmas programokat szervezni a

győri középiskolás diákok bevonásával, de per-
sze mindemellett szerepelnek új projektek

is. Az elmúlt év tapasztalatait kamatoztat-
va, és az új tagokat bevonva indul tehát az
új év a VDF-nél.
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Gyor-Moson-Sopron Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara

GYOR-MOSON-SOPRON MEGYEI
KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA

A kamara MINDENKIÉ!

´́

´́

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedel-
mi és Iparkamara és a Győr-Moson-Sopron
Megyei Mérnöki Kamara tisztelettel meghívja
Önt szakmai tájékoztató rendezvényére, mely
„ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁS A HATÓSÁ-
GI ELJÁRÁSBAN” címmel  kerül megrendezésre
a kamara székházában.

A fórum résztvevői a rendezvény keretében
az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos kér-
déseket, gyakorlatokat és tapasztalatokat is-
merhetik meg.

Tematika:
• Változások az elektronikus

közigazgatásban
• Elektronikus ügyintézési felügyelet

bemutatása
• E-ügyintézési törvény a gyakorlatban
• Az elektronikus kapcsolattartás

működésének szabályai és tapasztalatai
• Cégkapu használata
• Kérdések, válaszok 

Időpont: 2018. október 8. (hétfő) 14.00 óra
Helyszín: GYMSM Kereskedelmi
és Iparkamara székháza, Baross Terem
Előadó: Dr. Kálmán János, főosztályvezető,
kamarai jogtanácsos, Győr-Moson-Sopron
Megyei Kormányhivatal – Hatósági Főosztály

Kérjük, hogy a témával kapcsolatban fel-
merülő kérdéseit október 3-ig küldje meg a
koordinacio@gymskik.hu e-mail címre an-
nak érdekében, hogy a fórum keretében a le-
hető legtöbb hasznos információt tudjuk
megosztani az érdeklődőkkel.

Ismerje meg Ön is az elektronikus
ügyintézés lehetőségeit
és legyen a kamara vendége!

ELEKTRONIKUS
kapcsolattartás
a hatósági eljárásban 

a VDF élén

Az oktatói, kutatói és hallga-
tói utánpótlás megteremté-
sét, a tudás és technológiai
transzfer fejlesztését célzó
projekt többek között a Szé-
chenyi István Egyetem nem-
zetköziesítését is szolgálja.

Prof. Dr. Komlósi László Imre szakmai vezető
elmondta, a projekten száznál is több munkatár-
suk dolgozik, s úgy véli, ez nagy kultúraváltást
eredményezhet az egyetemen. Hangsúlyozta, a
nemzetközi hallgatók nagyon fontosak, hiszen
megnyitják a közeget, s a diákok átadhatják egy-
másnak a tudást. Hozzátette, a projekt sok új ku-
tatást igényel, amelyek eredményei folyamato-
san jelennek meg nemzetközi szinten, sőt, a tan-
tervekbe is direkt módon épülnek be.

Dr. Lukács Eszter oktatási rektorhelyettes, a
Nemzetközi Programok Központjának igazgatója is-
mertette: a projektnek négy alappillére van, közü-
lük a legnagyobb alprojekt a nemzetközi szinten lát-
hatóvá tétel. Tehát az, hogy nemzetközi kutatások,
publikációk révén a Széchenyi István Egyetem lát-
ható legyen nemzetközi platformokon, illetve meg-
jelenjen a nemzetközi oktatási rangsorokon is.

A győri egyetemen jelenleg több mint négyszáz
külföldi diák tanul. Ez azt jelenti, hogy két év alatt
ötszázalékos növekedést értek el a hallgatók létszá-

mát illetően. Elmondták, míg 2016-ban mindössze
kettő nyelvi szakkal rendelkeztek, ezt a számot
2018-ra már hétre növelték, s a 2019/20-as tanév-
ben azt tervezik, hogy huszonnégy angol nyelvű
szakot indítanak. 

A projekt az Európai Szociális Alap és hazai
központi költségvetési előirányzat vissza nem té-
rítendő támogatása – közel 1,2 millió forint – ré-
vén valósul meg 2016. október 16. és 2020. ok-
tóber 15. között.

Továbbra is nyitnak 
a külföldiek felé Szerző: Bodrogi Sára

Fotó: O. Jakócs Péter

A diákok
átadhatják egymásnak

a tudást

ÚJ ELNÖKSÉG
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• lézeres intim- és orvos-esztétikai kezelések,

• tartós, fájdalommentes szôrtelenítés

• bôrgyógyászat

• plasztikai sebészet

Dr. Matolcsy György, a Magyar Nemzeti
Bank (MNB) elnöke beszédében kiemelte,
hogy kilenc felsőoktatási intézménnyel tart-
ják a kapcsolatot, de ez a szám bármikor
bővíthető.

„Biztos vagyok abban, hogy a győri Széche-
nyi István Egyetemmel közösen működtetett
menedzsment és transzdiszciplináris prog-
ram oktatási és tudományos eredményei to-
vább javulnak, és a bölcs vár tovább vonzza
a legkiválóbb elméket, professzorokat és hall-
gatókat” – tette hozzá dr. Dubéczi Zoltán, az
MNB elnöki tanácsadója.

Palkovics László innovációs és technoló-
giai miniszter kiemelte: korunkban kulcskér-
dés az innováció, a másként, megújulva
gondolkodás képessége, lehetősége. „Ezzel
fontos élnünk, ha azt szeretnénk, hogy Ma-
gyarország és Budapest Európa innovációs
központja legyen.”

A 2015-ben indított kurzusról prof. dr.
Komlósi László Imre rektori megbízott el-
mondta, a program célcsoportja a köz- illetve
versenyszférában dolgozó munkavállalók, kö-
zép- és felsővezetők. Az előadók pedig egytől
egyig nemzetközileg elismert professzorok,
akik a képzés sikerének köszönhetően, vissza-
térő vendégek.

A képzés felerészt zajlik a Bölcs Várban, fel-
erészt pedig Győrben. A közreműködő egye-
temek között szerepel még többek között a
Budapesti Corvinus Egyetem és a kínai Fudan
Egyetem is. 

A bölcs várban 
A GYORIEK IS 
helyet kaptak
Az elmúlt héten adták át a bölcs vár-
ként emlegetett Tudás Háza közpon-
tot a budai várban, ahol kilenc szelle-
mi műhely működik majd: például há-
rom doktori program, köztük a Szé-
chenyi István Egyetem angol nyelvű
doktori programja.

A jubileumi, XXV. Akadémiai Nap
egyúttal a jogelőd, az 1968-ban ala-
pított Közlekedési és Távközlési Mű-
szaki Főiskola, a fél évszázados út
eredményeinek értékelése, a jövő
céljainak kijelölése is volt.

A szenátus ünnepi ülésén dr. Föl-
desi Péter rektor az intézmény két
egykori professzorát, dr. Bihari Mi-
hályt és dr. Keviczky Lászlót nemzet-
közileg is kimagasló oktatási, tudo-
mányos, oktatásszervezői életútju-
kért tiszteletbeli doktorrá avatta.

Dr. Knáb Erzsébet, az Audi
Hungaria Zrt. személyügyekért fe-
lelős igazgatósági tagja kiemelke-
dő szakmai tevékenysége mellett
évek óta jelentősen segíti az
egyetem tevékenységét. A szená-

tus a tiszteletbeli professzor cím
adományozásával ismerte el érté-
kes munkáját.

Dr. Lenkovics Barnabás, volt al-
kotmánybíró és dr. Honvári János
gazdaságtörténész, egykori szé-
chenyis oktatók professor emeri-
tusok lettek.

Az egyetem legrangosabb
elismerését, a Pro Universi-
tate díjat 2018-ban dr. Bi-
kás Ernő egykori oktatási
főigazgató-helyettes és
Németh Tibor, a győri Ka-
zinczy Ferenc Gimnázi-
um igazgatója vehette át.

Az Universitas-Győr
Alapítvány Hegedűs Gyula
Tudományos Ösztöndíját dr.

Kopcsándi Viktória élelmiszermér-
nök, egyetemi adjunktus és dr.
Borsos Attila egyetemi docens, az
Építész-, Építő- és Közlekedésmér-
nöki Kar dékánhelyettese kapta.

A szenátus ünnepi eseménye
a PhD doktorok avatásával, az
arany- és gyémántdiplomás zene-
tanárok, a nyugdíjba vonuló kol-
légák köszöntésével zárult.

´́

Forrás: Széchenyi-egyetem
Fotó: Mekliz Fotóstúdió és Kun Zoltán

Az intézmény névadója, Széchenyi István születési évfor-
dulóján rendezte a győri és a mosonmagyaróvári felsőok-
tatás, tudományos élet nagy hagyományú ünnepi esemé-
nyét, a XXV. Akadémiai Napot a Széchenyi István Egyetem.

ADTÁK ÁT

Jubileumi Akadémiai Napot tartott az egyetem

Elismerések sorát

Az
intézmény

egyik legnagyobb
ünnepe

az Akadémiai
Nap
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Család utca (9027)
Az 1940-es évek elején a nagycsaládos falusi

nincstelenek támogatására létrejött Országos
Nép- és Családvédelmi Alap (ONCSA) kereté-
ben, néhány győri típuslakás épült az utcában.
Erre utalva kapta nevét.

Kandó utca (9027)
Kandó Kálmán (1869–1931) villamosmér-

nök, feltaláló, a vasút-villamosítás úttörője. Ne-
véhez fűződik a nagyfeszültségű ipari frekven-
ciájú váltakozó áramú vasúti vontatás kidolgo-
zása. Az utca az első közforgalmú villamosított
pálya, a Budapest–Hegyeshalom vasúti fővonal
mellett található.

Klapka utca (9027)
Klapka György (1820–1892) honvédtábor-

nok, helyettes hadügyminiszter. Az 1848–49-es
forradalom és szabadságharc idején a komáro-
mi várat védte, majd Pozsonyig szorította vissza
a császári csapatokat, Győrt is visszafoglalva.

Kölcsey utca (9027)
Kölcsey Ferenc (1790–1838) költő, politi-

kus, nyelvújító, az MTA tagja. 1823-ban írta
költeményét – Hymnus, a’ Magyar nép ziva-
taros századaiból –, ami Erkel Ferenc zenéjé-
vel Magyarország Himnusza lett. A vers szü-
letésének napját – 1823. január 22. – 1989-
től a Magyar Kultúra Napjaként ünnepeljük.
Győrben, a Szent Imre úton lévő általános is-
kola is az ő nevét viseli.

Madách utca (9027)
Madách Imre (1823–1864) író, ügyvéd, a

Kisfaludy Társaság tagja. A magyar irodalom és
drámaköltészet kiemelkedő alakja. Az Ember
tragédiája, Madách legismertebb műve, 1862-
ben jelent meg, és gondolatai máig aktuálisak.

Mátyás király tér (9027)
Hunyadi Mátyás (1443–1490) Magyarország

királya 1458-tól 1490-ig.

Nagysándor József utca (9027)
Nagysándor József (1804–1849) honvéd ve-

zérőrnagy, a tizenhárom aradi vértanú egyike.
1849-ben több csatában diadalmaskodott az
általa vezetett hadtesttel: Szolnok, Isaszeg, Vác.
Részt vett a komáromi csatában is, és harcolt
Görgey Artúr mellett Buda ostromában. Család-
neve eredetileg Sándor volt, a Nagysándorra
történt névváltoztatás oka nem ismert.

Czvikovszky Tamás
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Az 1970-es évektől kezdődött a Kun Béla I és II
lakótelepek, vagyis a mai Marcalváros I–II építése. A
tízezer lakos ellátásához közműhálózatra is szükség
volt, 1977-ben kezdték el építeni Magyarország leg-
nagyobb víztornyát, ami aztán öt év alatt készült el.
A törzse 10 méter átmérőjű, magassága 63 méter.

A marcalvárosi létesítményt a Pannon-Víz Zrt.
tartja karban, a festési munkálatok pedig most
váltak aktuálissá. „A város készül az Európa Kultu-
rális Fővárosa 2023-as cím második fordulójára,
ezért is döntöttünk úgy: forduljunk a művészetek
felé, s vigyünk csavart a víztorony újramázolásá-
ba” – mondta el Radnóti Ákos, városüzemelteté-
sért felelős alpolgármester és hozzátette, az egyik
legismertebb magyar képzőművész, a Kossuth- és
Munkácsy-díjas Maurer Dóra grafikus és fiatal csa-

A Répce és Ikva utca közötti parkban a leromlott
állapotú utcabútorokat elbontották, helyükre több
mint húsz új pad került. A gyalogosközlekedésre
gyakran használt nyomvonalakat pedig betonlapos
burkolattal látták el – számolt be Kovács Tamás és
Rózsavölgyi László önkormányzati képviselő.

Elmondták, az Ikva utca végén található ku-
tyafuttató bővítése is elkészült. Az árnyas ré-

kerültek a marcalvárosi parkba
AGILITY játékok

Szerző: Papp Zsolt  /  Fotó: O. Jakócs Péter

A Répce és Ikva utca közötti park
több részletben újult meg, és el-
készült az Ikva utca végén találha-
tó kutyafuttató bővítése is.

szek növelése érdekében a kutyafuttató terü-
letét is megnövelték. Ezenkívül öt, napjaink-
ban igen kedvelt kutyaagility játékeszköz –
cső, szlalom, gyűrű, libikóka és akadályjáté-
kok – is kikerült a kutyák és gazdáik örömére.
Az őszi fapótlás keretein belül pedig újabb fák
ültetésére lehet számítani a kutyafuttató ke-
rítése mentén.

pata elvállalták, hogy konzulensei lesznek a léte-
sítmény új arculata megtervezésének. 

Tőke László, a Pannon-Víz Zrt. elnök-vezérigazga-
tója tájékoztatása szerint a torony alsó tartálya
6.000 köbméteres, a felső két tartályrészből áll,
1.700 köbméteres gyűrűből, és 300 köbméteres
belső tartályból. Ezek acélból készültek egy vasbe-
ton oszlopra felfűzve, így a korrózióvédelemre fo-
kozottan figyelnek. Elmondta azt is, a győri torony
kuriózum, kéttartályos megoldással az országban
csak Szegeden találkozhatunk a marcalvárosin kívül.

A kivitelező már elkezdte a munkát, amit a ter-
vek szerint november 30-ig végez el. Addig is, a
sajtótájékoztatón bemutatták a jövőbeni vízto-
rony makettjét, hogy láthassuk, miként fest majd
az ikonikus építmény.

VÍZTORONY
Egyedi festést kap a marcalvárosi 

Szerző: Zoljánszky Alexandra
Fotó: MekliZ Fotóstúdió, 
Zselló Péter

Az egyik legismertebb magyar képzőművész, Maurer Dóra ter-
vei alapján kap új külső színezést a marcalvárosi víztorony – je-
lentették be a helyszínen tartott keddi sajtótájékoztatón.
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AKTÍV FÁJDALOMCSILLAPÍTÁS A FÁJDALOMMENTES JÁRÁSÉRT!

Az akupunktúra a testszerte található akupunktúrás pontok stimulációja révén eredményesen csökkenti
a térdfájdalmat, mivel beindítja a szervezet fájdalomcsillapító és öngyógyító mechanizmusát, az „energia-
áramlást”. A WHO 2007-es állásfoglalásában számos mozgásszervi betegség esetében ajánlja ezt az
ôsi kínai módszert fájdalomcsillapításra.

Próbálja ki a tradicionális KELETI GYÓGYÁSZATOT!

Kis-Duna Áruház • Gyôr, Bartók B. út 5. +36 30 391 8648 Rendelés: h.—p. 8.30—12, 14—18

Fáj a térde Netán túlsúly

Térdízületi
túlerőltetés

Sportsérülés

Ízületi porckopás

? ? ?
?

?

„A győri önkormányzat évekkel ez-
előtt indította rendelőfelújítási prog-
ramját, amelynek számos eleme az
önkormányzat saját finanszírozásá-
ban valósult meg, de a város igyeke-
zett a pályázati lehetőségeket is ki-
használni. Ennek egy újabb szép állo-
mása a Kör téri rendelő felújítása,
amihez az orvosok is nagymértékben
hozzájárultak saját rendelőik megújí-
tásával” – fogalmazott az átadón Bor-
kai Zsolt polgármester. Mint mondta,
a szakmai munka eddig is adott volt,
amihez a város a környezet komfor-
tosabbá tételével tudott hozzájárul-
ni. A polgármester megköszönte az
orvosok és betegek türelmét, amit a
munkálatok alatt tanúsítottak.

„Ez a beruházás sokat jelent a he-
lyi közösségnek, hiszen a helyben el-
érhető egészségügyi szolgáltatások
színvonala nőtt jelentősen” – fűzte
hozzá dr. Sik Sándor, a terület önkor-
mányzati képviselője. Kiemelte, a
korszerű gépészetnek köszönhetően,
a várótermekbe is szűrt levegő jut,
gátolva ezzel a fertőzések terjedését.

Kányai Róbert, az Egyesített Egész-
ségügyi és Szociális Intézmény igaz-
gatója kifejtette, a beruházás kereté-
ben az itt működő felnőtt háziorvosi,
házi gyermekorvosi és fogorvosi pra-
xis, valamint a védőnői szolgálat inf-
rastrukturális fejlesztése több mint
400 négyzetméteres területen tör-
ténhetett meg, így minden egység
külön megközelíthetővé vált. Az aka-
dálymentesítés során bővítést is vég-
rehajtottak, a meglévő rendelőkiala-
kítás nem változott, de a vizesblok-

A Kör téri rendelő teljes fel-
újításon esett át, huszon-
egyedik századi körülmé-
nyekkel várja a győrszent -
ivániakat.

kok elérhetősége a rendelőkhöz kü-
lön-külön megoldottá vált. A beszer-
zett eszközök többségében a védő-
női ellátáshoz kapcsolódnak. 

„Köszönöm az itt dolgozók és a be-
tegeink nevében is a fejlesztést,
amelynek köszönhetően sokkal kelle-
mesebb környezetben gyógyulhatnak
a szentiváni betegek” – mondta dr.
Petrovicz Éva házi gyermekorvos az
ünnepségen. Emlékeztetett arra, hogy
ezt az épületet 1959-ben özvegy Szüsz
Gézáné adományozta a szentivániak-
nak, egészségház létrehozása céljából.

„Gyerekként magam is jól ismertem a
felajánlót, és ez a beruházás egy kicsit
tisztelgés előtte is, hiszen azt üzeni,
hogy megbecsüljük azt, amit a közös-
ségünknek adott.”

A Kör téri intézetben egy felnőtt
háziorvosi és két házi gyermekorvosi
praxis mellett egy fogorvosi praxis és
három területi védőnői szolgálat mű-
ködik. A Kör téri rendelőintézet
komplex infrastruktúra-fejlesztése cí-
mű projekt az Európai Regionális Fej-
lesztési Alap és Magyarország költ-
ségvetésének társfinanszírozásából

valósult meg, összköltsége több mint
141 millió forint volt.

Előreláthatólag október 15-től a
rendelőt körülölelő fél köríves útfe-
lület vonalában megtörténik a csa-
padékvíz-elvezető főcsatorna re-
konstrukciója, amelynek keretében
a nyílt árkokat zárttá teszik a csapa-
dékvíz jobb elvezetése érdekében.
A munkálatok egy-másfél hónapot
vesznek igénybe, amely idő alatt
igyekeznek az érintett ingatlanok
minél akadálymentesebb megköze-
lítését biztosítani.

ÚJ KÖRNYEZET FOGADJA
a gyorszentiváni betegeket Szerző: Papp Zsolt

Fotó: O. Jakócs Péter´́



12 2018. szeptember 28.

A Rotary Club Győr Rába idén
második alkalommal szervezi jóté-
konysági estjét, a Művészek és Me-
cénások Találkozását, melynek célja,
hogy a Győrhöz és a régióhoz kötő-
dő művészek és alkotásaik, vala-
mint a támogató mecénások között
közvetlen és személyes kapcsolatok
épüljenek ki, ezáltal formálódjon,
gazdagodjon a művészet iránt fogé-
kony, a gazdasági és társadalmi élet-
ben is támogatói kör.

Az „Egy este a művészetért” mű-
soros jótékonysági est október 4-én
18 órakor kezdődik a Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamarában. Az est
gazdag kulturális programot ígér: a
köszöntőket követően a Hermaion
Irodalmi Társaság és az Ambroozia
című folyóirat fiatal, kisalföldi, szi-
getközi költőinek, szerzőinek elő-

adása kezdődik, majd népszerű, is-
mert népdalokat hallhat a közönség
a Széchenyi István Egyetem Apáczai
Csere János Kar kamarakórusának
előadásában. A Győri Tánc- és Kép-
zőművészeti Általános Iskola, Szak-
gimnázium és Kollégium 11. évfo-
lyamos növendékei a Lélekkarc cí-
mű darabot táncolják el ezen az es-
tén. A balettet Malasits Léna Mad-
léna és Ősz Dénes, a Liszt Ferenc Ze-
neiskola ütőhangszeres növendé -
keinek műsora követi, a fiatalok a
Maros Gábor Országos Szóló- és
Duó Hangszeres Ütős Versenyen el-
ső helyezést érték el korcsoportjuk-
ban. A csornai Pántlika Táncegyüt-
tes középiskolás táncosai pedig „Ha
felmegyek a soproni hegyre” cím-
mel adnak ízelítőt széles repertoár-
jukból.

A kulturális műsort követően kez-
dődik az árverés, melyet idén is
prof. dr. Rechnitzer János egyetemi
tanár, műgyűjtő, művészeti fővéd-
nök vezet.

Éva Hotova, a Győri Tánc- és Kép-
zőművészeti Általános Iskola, Szak-
gimnázium és Kollégium tanára,
művészeti vezető, az Art Agora jóté-
konysági esti fellépésről így vall: „In-
tézményünk egyik legfontosabb fel-
adata a kultúra közvetítése. A ná-

lunk zajló művészeti neveléssel-ok-
tatással érzékenységre, a szépre, a
jóra való fogékonyságra ösztönöz-
zük növendékeinket. Aktív részesei
szeretnénk lenni a város kulturális
életének, s az Art Agora Gálán való
fellépés erre remek lehetőséget biz-
tosít. Örömmel veszünk részt a gá-
lán és bízunk benne, hogy a szerep-
lésünkkel mi is segítjük a világot egy
jobb és szebb hellyé változtatni.”

Pió Márta, a Kantharosz Gála
gesztora szerint hiányt pótol, ne-
mes célt valósít meg ez a kezdemé-
nyezés. „Örömmel támogattuk a jó-
tékonysági estet a tavalyi gála bevé-
teléből, úgy is mint Kantharosz Ala-
pítvány, de tagjaink közül többen
egyénileg is licitáltak a művekre. Kí-
vánunk az Art Agora lelkes szerve -
zőinek sok-sok bevételt, amellyel a
város ifjú képzőművészei szárnya-
kat, lehetőségeket kaphatnak, hogy
vizuális környezetünket különleges-
sé, széppé varázsolhassák.”

Az estre jegyeket a Győr+ Média
Baross úti Pavilonjában, a Kovács
Margit Német Nyelvoktató Nemze-
tiségi Általános Iskola, Alapfokú Mű-
vészeti Iskola, Iparművészeti Szak-
gimnázium és Szakközépiskola Tit-
kárságán és Kottán Péter Rotary el-
nöktől, a kottan.peter@rc-raba.hu
e-mail címen lehet igényelni. (x)

JÓTÉKONYSÁGI 
Közeleg az Art Agora

EST
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• Gyermekek és felnőttek
számára egyaránt megoldást nyújtunk 

• A szervezet öngyógyító mechanizmusait
aktiváljuk megfelelő kontroll mellett

• Meglévő probléma és megelőzés esetén is
segítséget nyújtunk

Szolgáltatásaink: biorezonanciás
állapotfelmérés, homeopátiás tanácsadás,
BEMER fény- és mágnesterápia,
talpreflexológia, fülakupunktúra,
dietetikai tanácsadás

Szolgáltatásainkról a +36-96/769-196,
a +36-70/430-4082 telefonszámon vagy
www.rofe.hu weboldalon érdeklődhet.

Őrizze meg
immunrendszere

egészségét!

Ráth Katalin közönségkapcsola-
ti osztályvezető az őszi fesztiválról
elmondta, szeptember 29. és no-
vember 11. között, 11 tematika
szerint, félszáz program várja a lá-
togatókat, amelyeknek több mint
fele ingyenes, köztük családi kon -
certek, művészeti előadások, tárlat-
vezetések, szakmai rendezvények.

Az idei programsorozat mot-
tója: Szenzációs örökségünk.
„Célunk, hogy minőségi szabad-
idős programokat kínáljunk,
múzeumi környezetben, vagy
éppen közösséget teremtve” –
hangsúlyozta a szakember.

A kétkerekű és hajós progra-
mok mellett a Kőtár is kitárja ka-
puit, lesznek jazzkoncertek és
tárlatvezetések. Programsoroza-
tokkal is készülnek a szervezők,
ilyen lesz a Művész házaspárok
a művészetről, vagy a Kis Köny-
ves Workshop és a Régészeti
szumma, ahol az is kiderül, ve-
zet-e titkos alagút a Duna alatt,
vezet-e folyosó Pannonhalmá-
ra? A családokat a Fruhmann-
házba várják, ahol elfeledett
vagy kevésbé ismert régi mester-
ségeket keltenek életre. Kurió-
zum lesz a Lelki Egészség Éjsza-
kája a különféle programjaival –
hangsúlyozta Ráth Katalin.

Juraj Chmiel, a Cseh
Köztársaság magyarorszá-
gi nagykövete Győrbe láto-
gatott, akit Borkai Zsolt
polgármester szerdán fo-
gadott hivatalában. A meg-
beszélésen a polgármes-
ter városunk kulturális és
gazdasági életéről, vala-
mint Győr nemzetközi
együttműködéseiről tájé-
koztatta a nagykövetet. A
felek szót ejtettek a cseh–
magyar kapcsolatok fejlő-
déséről, valamint a továb-
bi lehetséges kapcsolódási
pontokról is.

A CSEH NAGYKÖVET LÁTOGATÁSA

Radnóti Ákos alpolgármester
megköszönte a múzeum értékes
munkáját, amelyet Győr kulturá-
lis életéért tesz. Ez a munka na-
gyon fontos, hiszen Győr pályá-
zott, hogy 2023-ban Európa Kul-
turális Fővárosa lehessen, mely-
nek elbírálására decemberben
kerül sor. „Kortárs, egyedi, a meg-
szokottól eltérő kiállítások, elő-
adások szervezésére is nagy fi-
gyelmet fordít a múzeum” –
emelte ki az alpolgármester. Ilyen
lesz Galla Miklós kiállítása és kon-
certje október 4-én. Májusban je-
lent meg a művész CD-je, ennek
lesz az első lemezbemutató kon-
certje, amely előtt közös kiállítás-
megnyitóra készülnek.

Galla Miklós kifejtette, hét
éve kezdett el festeni, elsősor-
ban absztrakt képeket készít,
melyekből három éve Győrben
volt az első önálló kiállítása.
Mára már 400 számozott alko-
tás tulajdonosa, melyből a leg-
jobb húszat hozza el Győrbe.

A művész elárulta, a győri
koncerten minden dalhoz lesz
vetített animáció is.

A Párdiadal című tárlat az
Egyetemi Hangversenyterem-
ben (Kossuth L. u. 5.) október
4-én 17 órakor nyílik és novem-
ber 11-ig, szerdától vasárnapig
10 és 18 óra között látogatható.
A lemezbemutató koncert 19
órakor kezdődik.

A Rómer Flóris Művészeti és Történeti Mú-
zeum sajtótájékoztatón mutatta be a Múze-
umok Őszi Fesztiválja programjait, valamint
Galla Miklós ajánlotta koncertjét és a Párdi-
adal című Radnóti Ákos alpolgármesterrel
közös absztraktfestmény-kiállítását. 

ÖRÖKSÉGÜNK
Szenzációs 

a Múzeumok
Oszi Fesztiválján

Szerző: Földvári Gabriella
Fotó: Rozmán László
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Weltschlager in Begleitung eines
Symphonieorchesters: das Benefizkonzert
von Nyári Károly und dem Győrer Philhar-
monieorchester zum Internationalen Tag
des Weissen Stockes am 15. Oktober ab

19 Uhr im Richter-Saal (Aradi vér-
tanúk útja 16.). 
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A rovatot az Audi Hungaria Zrt. támogatja

angebotPROGRAMM

Ziervögelausstellung und Famili-
entage werden von 5.-7. Oktober
im Újvároser Bildungshaus (Liget
u. 55.) abgehalten. Es wird Papa-
gaien und weitere fliegende Vö-
gel zu sehen geben, wie Kanarien-
vögel und Finkenarten. Am Sonn-
tag wird der Falkner Kisteleki Ger-
gely seine Falken vorführen.

„Konflikt und Versöhnung” –
die neueste Ausstellung der Pannonhalmer

Hauptabtei in der Galerie der Pannonhalmer Ha-
uptabtei (Mátyás király u. 1–3.). Die Sammlung prä-
sentiert die im Lager der Stiche der Hauptabtei auf-
bewahrten wertvollen grafischen Blätter, welche
ausgehend vom Konflikt sich zum Gedankenkreis

der Versöhnung anschliessen. Die Sammlung ist
bis17. März 2019 zu sehen, dienstags bis sonn-

tags, jeweils von 9-16 Uhr.

Tiersegnung am 6. Oktober
im Győrer Tiergarten, zu Ehren

des Welttages der Tiere. Am
Nachmittag öffnen wir auch den
Haustieren die Pforten, mit ihrem
Frauchen oder Herrchen können
Sie auch an der Feier teilnehmen,
an der Plebaner Győri Imre die

vor ihn gebrachten Klein- und
Grosstiere segnet. 

In neuer Aufstellung
geben Török Ádám
und die Mini, die Jazz-
rock spielende Band
ein Konzert, dies am 4.
Oktober ab 20 Uhr im
Rómer Haus (Teleki L.
u. 21.). 



Új felállásban ad koncertet Török Ádám és Mini
október 4-én 20 órától a Rómer Házban (Teleki L.
u. 21.). A belépés díjtalan.
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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  

Díszmadár Kiállítást és Családi Napo-
kat tartanak október 5–7. között az Új-
városi Művelődési Házban (Liget u. 55.).
Láthatók lesznek papagájok és egyéb
röpdés madarak, kanárik és egzotikus
pintyfélék. Vasárnap Kisteleki Gergely
solymász tart bemutatót.

Soltész Rezső ad zenés
műsort az Idősek Világ-
napja alkalmából októ-
ber 2-án 17 órakor a Jó-
zsef Attila Művelődési
Házban (Móra park 1.).
A rendezvény 100 forin-
tos regisztrációs jegy el-
lenében látogatható.

A Győri Antológia Irodalmi és
Művészeti Alkotó Közösségnek
Kaleidoszkóp 2018 címmel nyí-
lik kiállítása október 5-én 17
órakor a Kisfaludy Károly
Könyvtárban (Baross út 4.). A
tárlat október 26-ig látogatha-
tó, hétköznap 13–16 óráig.

A Hangraforgó Klub következő estjének címe:
„...hol daloló lányok kévébe kötik a boldogságot”. A
klub vendége október 5-én 17 órakor a Csalogató
együttes a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér
klubhelyiségében (Herman O. u. 22.).   

Dél-Amerikától Ázsiáig: hegymászó expedí-
ciók, kalandozások és önkéntes munka Nepál-
ban címmel Szőcs Katalin élménybeszámoló
előadását hallgathatják meg az érdeklődők
október 4-én 17 órától a Dr. Kovács Pál Könyv-
tár és Közösségi Tér Központi Könyvtár klub-
helyiségében (Herman Ottó u. 22.).

Előadást tart a Filozófiai és Irodalombölcseleti Sza-
badegyetem október 4-én 17 órakor a TIT Székhá-
zában (Munkácsy út 6.). Dr. Boros István filozófiatör-
ténész A társadalmi szerződés elmélete Thomas
Hobbes (1588–1679) Leviatan című művében, vala-
mint A kortárs Zrínyi Miklós (1620–1664) hazafias
költészete címmel tart előadást.

Művészházaspárok a művészetről cím-
mel Szabadvári Attila és Szabadvári-Farkas
Zsuzska beszélgetnek alkotásokról, művé-
szekről a Patkó Imre gyűjteményben októ-
ber 2-án 17 órakor. 

A Csallóközi Színes Ceruzák című nemzetközi gyermekrajz-
kiállítás győri megnyitójára október 2-án 11 órákor a Ko-
vács Margit iskolában kerül sor (Répce utca 2.). A tárlat ok-
tóber 31-ig látogatható.

Október a mellrák elleni küzdelem hónapja,
ennek apropóján Győrben is lesz hídséta ok-
tóber 5-én 14.30-tól. A menet a Kossuth híd
révfalui oldalától indul. A program ingyenes
előadásokkal folytatódik 15.30-tól a Hotel
Konferenciában, ahol szó lesz génjeink harcá-
ról és az emlődiagnosztikáról is. A szervező
Esély a Gyógyulásra Rákbetegek Győri Egye-
sülete tudatosítani szeretné: a rák egyes ese-
tekben megelőzhető és gyógyítható.
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A turistáknak remek kiindulópont a Hotel
Rába City Center évszázados épülete a város
műemlékeinek, látnivalóinak felfedezéséhez,
a győriek számára pedig kiváló helyszín töb-
bek között egy esküvő megtartására, már
csak az elhelyezkedése miatt is: a barokk kör-
nyezet természetes díszletet ad, a házasság-
kötő terem, a Zichy-palota pedig szintén a ba-
rokk Belvárosban található. S a Hotel Rábá-
nak ezen túl is minden adottsága megvan ah-
hoz, hogy esküvők exkluzív helyszíne legyen,
páratlan kialakításának köszönhetően, szá-
mos lehetőség áll a házasulandók rendelke-
zésére. Akár a szertartás is megtartható itt, a
lakodalomban pedig, miközben az emeleti
tükörteremben húzza a zenekar a talpalá-
valót, a Baross Teremben nyugodt va-
csorára, beszélgetésre is lehetőség kí-
nálkozik. A két helyiség egybenyitható,
így együtt, mégis némileg szeparáltan
élvezheti a nagy napot a táncoló és a
beszélgető násznép. Az étteremhez
kapcsolódik a söröző, ami szintén hoz-
zákapcsolható a Baross Teremhez, ott
pedig intimebb környezet is kialakítható
akár esküvői játékoknak, vidám szelfifal-
nak. A helyiség bevonásával a 80 férőhely
kibővíthető akár 100 fős létszámra is.

Bánhegyi Balázs szállodaigazgató elmondta,
a közeljövőben a győriek egyik kedvenc talál-
kozóhelyén, a szálloda földszintjén található
Belga Söröző és Étteremben új étlap-
pal várják a vendégeket, akik a
belga gasztronómiában

Megújul a Belga Sörözo és Étterem kínálata

Boldogító igen egy 

EXKLUZÍV

Esküvői helyszínt keres? Vagy csak egy vál-
tozatos ételsort kínáló éttermet, ahol kü-
lönleges söröket is kóstolhat? A Hotel Rába
City Center romantikus hátteret és kiváló
vendéglátást biztosít az ünnepekhez és a
hétköznapi kikapcsolódáshoz egyaránt.

népszerű tenger gyümölcseitől kezdve, a
magyar konyha kedvenc fogásain át a
megunhatatlan bisztro ételeket is megta-
lálják majd a kibővített kínálatban. Az éte-
lek mellett pedig zamatos belga italokat
is kóstolhatnak a betérők: a flamand és
vallon sörfőző mesterek több évszázados
hagyományai alapján készített apátsági és
trappista, búza-,
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spontán erjedésű, gyümölcsízesítésű, barna
és félbarna söröket. 

A rendezvények esetében pedig Bánhe-
gyi Balázs hangsúlyozta, csapatuk igyekszik
minden, az ünnepi menüre vonatkozó kí-
vánságot teljesíteni.

A hotel a közelgő, október 6–7-i esküvő ki-
állításon is bemutatkozik kínálatával. Itt sze-
retnék megmutatni az elegáns, tradicionális

környezetbe kiválóan illeszkedő, újszerű,
fiatalos stílusú dekorációt is. Innova-

tív, attraktív standdal várják a
párokat, akiknek az esküvő

szervezésében is teljes kö-
rű segítséget nyújtanak

a Hotel Rába tapasztalt
szakemberei. (x)

helyszínen

Az október 6-7-iesküvő kiállításonÚJSZERŰ, FIATALOS dekorációval várjuk a párokat ATTRAKTÍV STANDUNKON, ahol teljes körűSEGÍTSÉGET NYÚJTUNKa nagy nap
szervezésében!



A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

Karikagyűrűk, szemkápráztató tor-
tacsodák, gyönyörű menyasszonyi
csokrok és esküvői dekorációk, fotog-
ráfusok, ceremóniamesterek, étter-
mek, zenekarok, Dj-k, az elmaradhatat-
lan vőlegény- és menyasszonyi ruhák,
és mindazon fontos hozzávalók, melyek
nélkül elképzelhetetlen egy esküvő,
megtalálhatóak lesznek a kiállításon.

A rendezvényre a belépés ingyenes.
A helyszínen regisztráló jegyespárok
hasznos esküvői ajándékot kapnak és
a rendezvény zárásaként nyeremény-
sorsoláson vesznek részt, ahol értékes
nyereményekkel gazdagodhatnak.

A fődíj a rendezvény főtámogatója,
az Újvilág Ékszer Óra jóvoltából egy
150 ezer forintos karikagyűrű-vásárlási
utalvány. További értékes nyeremé-
nyeket sorsolnak ki többek között a Fe-
il Karikagyűrű-gyártó, a Juta Óra Ékszer,
a Rétespajta és Apartmanház, a Rofé
Naturale Egészségközpont, a Hotel Or-
chidea, az Amstel Hattyú Fogadó és a
Pálmay Ékszer felajánlásával.

www.eskuvokiallitasgyor.hu

KIÁLLÍTÓK:
Alkalmi ruha: Viktória Divat. Anya-
könyvi Hivatal: Anyakönyvi Hivatal
Győr. Autóbérlés esküvőre: Cadillac
bérlés esküvőre, Jaguár bérlés esküvő-
re, Ford autók. Cukrászat, édesség: Bé-
csi Kávézó és Cukrászda, Csokimámor
csokiszökőkút és gyümölcspálma, Gold
& Cake, Erika Pékség és Cukrászat, Mé-
zes Zserbó Cukrászda. Dekoráció, szék-
szoknya: Atr is Love Photo & Desing,
Dea Dekor, DecoRosa, Eszti Dekor, Hap-
piness wedding design, Party Design
Dekoráció. Ékszer: FEIL – www.karika-
gyűrű-gyártó.hu, Juta Óra-Ékszer, Pál-
may Ékszer, Újvilág Ékszer-Óra. Esküvői
magazin: Igen-Igen, az esküvőmagazin.
Esküvői meghívók: Anita Esküvő, Eskü-
vőnyomda, Móvár Print, Stranzsé Eskü-
vői Meghívó. Esküvőszervezés: Esküvő
határok nélkül, Pápai esküvői szolgálta-
tók, Wanderful Weddings – Oltári eskü-
vők. Esküvői tánctanítás: GyőrTánc. Ét-
terem, rendezvényhelyszín: Achilles
Park Étterem, Amstel Hattyú, Dönci
Csárda, Dudits Kastély Sobor, Hotel Fa-
mulus, Hotel Rába City Center, Hotel
Konferencia, Kont Étterem, Kristály Ét-
terem, Land Plan Hotel***&Restau-
rant, La Curia Étterem és Kemencés Ud-
var, Orchidea Hotel**** Lipót, Panorá-
ma Birtok, Pikant Étterem, Tata, Platán
Étterem, Dunaremete, Rétespajta
Apartmanház, Révész Hotel, Étterem
és Rosa Spa, Zöldfa Étterem. Fotó, vi-
deó, film: Adács Tamás Photography,
ANRE MEDIA, Art is Love Fotó and De-
sign, Boros Tamás fotográfus, Cseres-
nyes Photo, Design és fotó, Erdélyi
Ákos fotográfus, Hajdú László fotográ-
fus, Kantó Géza, zene-fotó-videó, Me-
zősi Kristóf fotográfus, Moór Dávid
fényképész, Müller Viktor fényképész,
Orosz Sándor esküvői fotós, Ó. Varga
Zsolt fényképész, Pap Zsolt Photog-
raphy, Reuplan Video Stúdió, Selfie-
Cam.eu, Udvarhelyi Szabolcs UVFoto.
Frizura, smink, szépségápolás: Fejes-
Tóth Judit profi menyasszonyi smink,
Miss Diamond – csatos póthajak, Rofé
Naturale Egészségközpont, Thoma
Franciska sminkes. Italok esküvőre:
Platin Vm Hungary. Köszönetajándé-
kok: Kézműves szappanok. Menyasszo-
nyi divat: Annamária Szalon, Csilla Es-
küvői és Alkalmi Ruhaszalon, Csorna,
Excluzive Szalon, Tatabánya, Éva Szalon,
Mary’s Esküvői Ruha Szalon, Mooira,
Rubinszalon, Kapuvár, Sisi Esküvői Ru-
haszalon és Rendezvényszervező Iroda.
Pénzügyi szolgáltatás: Erste Bank Zrt.
Virág-dekoráció: Aphrodite Virágszalon.
Vőfély, ceremóniamester, szertartás-
vezető: Ceremóniamesterek, Csabi –
Zene – Vőfély, Csilla Style Ceremony,
Kantó Géza, zene-fotó-videó, Orosz
Sándor ceremóniamester, Szabó Ró-
bertné szertartásvezető. Vőlegénydi-
vat: Carlo Benetti, Exotic, Lachmann –
Árkád Győr, Viktória Divat. Zeneszolgál-
tatás: Csabi – Zene – Vőfély, Futó Band,
Győr esküvők DJ-k, Jolly Joker együttes. 

Színpadi programok szombaton

10.30 Futó Band zenekar bemutatkozása
11 óra Esküvői ruha divatbemutató

14.30 Futó Band zenekar bemutatkozása
15 óra Esküvői ruha divatbemutató
16 óra Nyitótánc-bemutató – Molnár Enikő

Színpadi programok vasárnap

10.30 Futó Band zenekar bemutatkozása
11 óra Esküvői ruha divatbemutató
12 óra TITI & HANDPAN bemutató

14.30 Esküvői ruha divatbemutató
15.30 Nyitótánc-bemutató – Molnár Enikő
16 óra TITI & HANDPAN bemutató
16.30 Nyereményjáték-sorsolás

Október 6-7-én, a Duna Cen-
terben 2.700 m2-en számos
kiállítóval és változatos prog-
ramokkal nyitja meg kapuit
a győri esküvő kiállítás.

A szezon elso kiállítása várja 

az esküvojükre 
készülo

PÁROKAT
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´́
´́

172018. szeptember 28.

Fo
tó

: E
rd

él
yi

 Á
ko

s



18 2018. szeptember 28.

A Diadém Rendez-
vényiroda szervezői az
általános iskolásokat
célozták meg. „Az önkor-
mányzat célja, hogy a győ-
ri gyerekek minél előbb
megismerjék a környezettu-
datos szemléletet” – fogalma-
zott Radnóti Ákos alpolgármester,
aki kiemelte, Győrnek folyamatosan
fejlődő kerékpárút-hálózata van.
Igénybevehetőek a GyőrBike-ok is,
amelyek egészségesebb közlekedést
kínálnak. Az alpolgármester ki emelte,
Győr egy sportos város, ezért örömteli,
hogy a gyerekek különböző sportága-
kat is kipróbálhatnak, és talán kedvet
is kapnak azok űzésére.

A Zechmeister utcai parkolóöböl-
ben feladatokat hajthattak végre a
gyerekek. A szervezők részéről Fehér
Gábor elmondta, akik itt vannak, fel-
nőve talán kevesebbet használják az
autójukat, és amikor megtehetik, az
alternatív közlekedést választják. En-
nek érdekében több alternatív hajtá-
sú járművel ismerkedhettek a gyere-
kek, a rollertől kezdve az elektromos
hooverboardig (mini segway). A hat
győri általános iskolából érkezett gye-
rekek kipróbálhatták a karatét, a ví-

PARKOLÓBAN?
Mit csinál hatszáz gyerek egy

vást, a jégkorongot, kültéri petpalack
bútorokat készítettek, amelyek ké-
sőbb óvodákba kerülnek, és a kideko-
rált kismotorokra is ez a sors vár.

Aki beült a rendőrautóba, mind-
járt egy baleset-megelőzési activityn
is részt vehetett, kézműveskedhettek,
twisterezhettek. A generációk találko-
zása jegyében az Egyesített Egészség-
ügyi és Szociális Intézmény időseivel
kártyázhattak a fiatalok, akiket a Vá-
rosi Diák Fórum fiataljai segítettek. 

A program a „Kerékpáros közleke-
dési hálózati infrastruktúra- és szolgál-
tatásfejlesztés Győrben” című európai
uniós projekt keretében valósult meg,
melynek – új kerékpár utak építése, il-
letve nyomvonalak kijelölése mellett –
a szemléletformálás is része. (x)

A válasz egyszerű: sportol, ügyességi feladatokat old meg, új-
rahasznosít, s az alternatív hajtású járművekkel ismerkedik.
Minderre a III. Győri Parkolónap keretében nyílt lehetőségük
múlt csütörtökön.

A győri önkormányzat – a koráb-
bi évekhez hasonlóan – idén is csat-
lakozott a Mobilitási hét és Autó-
mentes nap című rendezvénysoro-
zathoz. Autómentes nap 1997 óta,
Mobilitási hét 2002 óta létezik:
2018-ban 54 ország 2.700 városa
csatlakozott a programsorozathoz,
melynek célja, felhívni a figyelmet
arra, hogy a legtöbb európai város-
ban – Győrhöz hasonlóan – komoly
problémát jelent a személygépko-
csik intenzív térnyerése, és az abból
fakadó torlódások.

Az idei győri Mobilitási hét színes
programsorozatát az önkormányzat
az Északnyugat-magyarországi Közle-
kedési Központ Zrt., valamint a Te-
rasz Csoport Egyesület közreműkö-
désével szervezte meg. 

Az esemény nyitónapján „Jövő-
műhelynek” adott otthont a győri Vá-
rosháza, ahol érdeklődő lakosok és
szakértők együtt gondolkodtak Győr
közlekedésének jövőjéről. A résztve-
vők egyetértettek abban, hogy az út-
építések mellett még nagyobb hang-
súlyt kell helyezni a közösségi közle-
kedésre, és folytatni kell a kerékpá-
ros fejlesztéseket is.

A hét további részében nosztalgia-au-
tóbuszokat próbálhattak ki a győriek: az
E99-es emeletes Ikaruson – ahol a „Gye-
re Győrbe” idegenvezetője, Csobayné
Pintér Éva tette még különlegesebbé a
városnézést – és a „faros” Ikarus 55-
ösön egyaránt közel kétszázan utaztak.
Az érdeklődők megtekinthették az
ÉNYKK Buda utcai telephelyét, valamint
„Volán-relikviákat” is vásárolhattak. A hét

alkalmából fotópályázat zajlott „Miért jó
Győrben buszozni?” címmel, melynek
első helyezettje Zátonyi Gergely lett. Két
hétvégén is járt a 900-as „Bagolybusz”,
utasai örültek a kezdeményezésnek, és
elmondták, minden hétvégén szívesen
választanák a biztonságos éjszakai közös-
ségi közlekedést. Az Autómentes napon
valamennyi győri helyi autóbuszt díj-
mentesen lehetett kipróbálni.

A fiatalabb, kisiskolás korosztályt cé-
lozták a gyalogos közlekedést népsze-
rűsítő, szemléletformáló programok,
melyek keretében öt győri általános is-
kola előtti közterületen felfestett aszfalt
játékokon vehettek részt a diákok, ezál-
tal ismerkedve a közlekedési lehetősé-
gek széles skálájával, egyben elsajátítva
ezzel egy újfajta fenntartható közleke-
dési gondolkodásmódot. (x)

Ismét csatlakozott a város a Mobilitási hét és Autómentes naphoz

Jövomuhelyben
ötleteltek a közlekedésrol

´́ ´́
´́

Európai Regionális

Fejlesztési Alap



Írja és szerkeszti: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor, Nagy Viktor
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A Skoda Kodiaq testvérmodelljé-
nek tekinthető új spanyol divatterep-
járó, a Tarraco óriási beltérrel és le-
tisztult külsővel érkezik az év végén.
A lámpák elöl és hátul is seatosak, de
abból egy eddig még nem látott, ele-
gánsabb kivitelt álmodtak a tervezők.
A 4,735 méter hosszú SUV akár 7
üléssel is kérhető lesz. Nagy megle-
petést ugyan nem várhatunk tőle, de
a műszerfalon a „lebegő” kijelző
megjelenése az újdonság a konszern-
ben jellemző, középkonzolba süly-

Tarraco: új Seat
lyesztett kivitelhez képest. A kokpit
egyébként hasonlóan letisztult, mint
a külső, mégis minőségi. A motorok
az 1,5 literes 150 lóerős benzinessel
indulnak, majd a 2 literes 190 lóerős
következik. Gázolajos erőforrásból
szintén 150 és 190 lovas várható. Ha-
tos manuális vagy 7 sebességes DSG
automataváltóval lesz elérhető a mo-
dell. Ez a típus nyilván nem elsősor-
ban a sportosságról szól, ezért még
várnunk kell az ígért fiatalos és egye-
di Seat modellekre.

erős, de csendes hajtás kell a mennyiségi eladásokhoz. Volt már a fran-
ciáknak hibrid rendszere, de az új koncepció hosszabb életű lehet.
Adott egy 180 lóerős benzinmotor, amit egy 110 lóerős villanymotor
egészít ki. Ezek rendszerteljesítménye 225 lóerő, ami egy elsőkerék-
hajtású modellben bőségesen elég, egy dupla turbós dízel nyomatékát
adja. Ha pedig összkerékhajtásra van szükség (Hybrid4) – SUV-oknál
vagy téli/hegyi használatra – akkor 2 darab 110 lóerős elektromotorral
dolgoznak, egyik a hátsó tengelyre építve. Az összteljesítmény itt 300
lóerős lesz. Előbbibe 11,8, utóbbiba 13,2 kWh-s akkumulátorpakkot
építenek, így akár 50 km-es tisztán villamos hatótáv is elérhető lesz
egyes típusokkal.

A Peugeot–Citroën csoport, és most már a hozzá tartozó
Opel márka nem vagy egyre kevésbé rendelkezik nagy köbcen-
tis és erős motorokkal. Gyakorlatilag HDi dízelmotorban még
van kétliteres, de benzinesből 1,6 literes a csúcs. Persze ezek-
nek a turbómotoroknak a teljesítményét akár 300 lóerő fölé
lehet tolni, de kultúrájuk a prémium kategóriában nem állja
meg a helyét. Például a 3008, új 508 vagy DS 7 modellekbe
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1964-ben kezdődött minden. Gya-
korlatilag a Mustang alapozta meg az
amerikai izomautók kategóriáját:
nagy motor egy „kisméretű” kétaj-
tósban. Az 1967-es modell ikonikus
autóvá vált. Hiába követte több ke-
vésbé sikeres széria, 2005-ben vissza-
tért eredeti stílusában a mai kor kö-
vetelményeihez igazítva. Tíz évvel ké-
sőbb pedig beérett a retró forma. Az
eddigi merev hátsó hidat pedig levál-
totta a több lengőkaros futómű. Ez
olyan váltás, mint amikor az ősem-
ber lecserélte a kőbaltát és acélpen-
gét kezdett használni a favágáshoz.

Fastback
A mai Mustang Fastback formája

lenyűgöző. Marcona tekintetű, szé-
les szájával csak úgy habzsolja a le-
vegőt, miközben olyan, mintha leg-
szívesebben minden pillanatban le-
lökné az előtte haladó kocsit. A mo-
torháztető végtelen hosszúnak tű-
nik, főleg a vezetőfülkéből nézve. A
lemezeken feszülő élek duzzadó
erekhez hasonlóan, a készenlétben
álló izmokat juttatják eszünkbe. A te-
tő íve és a lankásan elnyúló hátsó ab-
lak egy széles, semmivel össze nem
téveszthető, háromcsíkos lámpákkal
díszített farban végződik. A hátsó
tengely felett a sárvédők domboru-
latai egy vadló combizmait formáz-
zák. Méretei tisztességesek: közel
4,8 méteres hossza egy középkate-
góriás szedánt mintáz, de annál
majd’ 20 centivel szélesebb (2.080
mm) és alig 1,4 m magas.

Túrabajnok
A belseje sem sanyargatóan

szűk, mint európai konkurensei.
Elöl tágas, kényelmes hosszú utak-
ra is, ráadásul hátul gyerekeknek
kényelmes a hely – felnőtteknek a
korlátozott fejtér miatt nem aján-
lott. A műszerfal „mustangos”,
ahogy lennie kell, de mindenhol át-
lengi a kor szelleme. Középen kijel-
ző a navinak, hifinek, telefonnak,
alatta az egyedi, de könnyen kezel-
hető klímagombok. Még lejjebb a
repülőgépekből ismerős kapcso-
lók, köztük az ESP és a MODE-váltó
kezelője. Na meg az „ENGINE
START” gomb. A nagy újdonság a
teljes LCD műszeregység a pilóta
előtt. Itt már megéreztem, hogy ez
európai piacra is szánt modell. A
kormányon sok, de egyértelmű
gomberdő, köztük a lovat ábrázoló,
amivel a sportos autózáshoz szük-

Tízbol tí
Szerző: Nagy Viktor
Fotó: Marcali Gábor

´́
TESZT: Ford Mustang Fastback 5.0 V8

Egy sportautó lehet látványos, erős és hangos.
De csak egy van, ami kultikus, alapáron difizáras,
brutálisan erős és elementáris V8-as motorral
szerelt, ami négycsövű kipufogón keresztül böm-
böl. Ez a Mustang.
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ízes

séges beállításokat tehetjük meg.
Például választhatunk több virtuá-
lis műszeregység közül, vagy állít-
hatjuk a kipufogót a „csendestől”
a versenypályára való hangerőig.
Indítsuk!

Kulturálatlan
Felbőg az ötliteres V8-as szívó-

motor. Erre minden madár felröp-
pen a környezetünkben, és minden
ember és embergyerek egyszerre
keresi a hang forrását. Azt hiszem,
ez nem a „QUIET” beállítás volt, hi-
szen egy oroszlán is megirigyelhet-
né ennek a gázfröccsnek a hang-
erejét. Behúzom D-be a frissen ér-
kezett 10 sebességes bolygóműves
automataváltót. Ami ezután jött,
azt nehéz leírni. Szóval a Mustang-
gal lehet kulturáltan autózni, de mi-
nek. Vagy a városban kocsikázva
percenként pöcköljük meg a gázpe-
dált, hogy a hangorkán 100 méte-
res körzetben tépje az emberek ha-
ját. Vagy kimegyünk egy országútra
– még jobb, ha egy lezárt pályára –
és padlógázt nyomunk. De figyel-
meztetek mindenkit, hogy nem le-
het slendriánul, két ujjal cincálni a
kormányt, két kézzel kell markolni,
és pislogás nélkül koncentrálni gáz -
adáskor. Főleg az első 1-2 napos is-
merkedés alatt. Minden kanyar és
körforgalom potenciális drift-pálya,
annak minden veszélyével. Egy na-
gyobb pöccintés a gázon, és ESP
ide, vagy oda, az 1,8 tonnás test fe-
neke megindul az ívkülsőn és meg
kell tanulni megfogni ŐT. Igen, a
Mustangnak lelke van.

A meglepetés
Lehet vele egyenesen is menni,

de akkor is hőköl, még száz körüli
tempónál is. Nem csoda, hiszen ha
padlózzuk, akkor a váltó mind a 10
fokozaton végig vált, 7000-es fordu-
latig pörgetve. 100-nál hármasban,
450 lóerő és 529 Nm nyomatékkal a
tarsolyában. Ugyanezt normál gáz-
nál 10-es fokozatban is abszolválhat-
juk. A Mustanggal érdemes megta-
nulni túrázni, de ha kell, kinyomni a
szemét, hogy megmutathassa, hogy
akár 4,2 másodperc alatt 100-on
van, vagy 14,1 alatt 200-on. Mindezt
mennyiért teszi? Úgy 15 millió forin-
tért! Megéri? Aki meg szeretné men-
teni a V8-as, turbó nélküli motoro-
kat az utókornak, igen. Szerintem so-
kan vagyunk, vagy lennénk ilyen
megmentők…

For-Top Kft. FordStore Prémium Márkakereskedés
Tel.: +36-96/513-200 • E-mail: auto@fortop.dealernet.hu 

Web: www.fordfortop.hu  • Facebook: www.facebook.com/FordStoreGyor

A Mustang
4,2 másodperc alatt
100-on, és 14,1 alatt

200-on van
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MUNKATÁRSUNK helyszíni jelentése San Franciscóból 

GYORI E-MOTOROKKAL 

San Franciscóban tartották az Audi e-tron világpremierjét.
Az ingolstadti konszern első tisztán elektromos hajtású, so-
rozatgyártásban készülő modelljében két Győrben gyártott
elektromotor biztosítja a meghajtást.

Látványos program keretében de-
bütált az Audi e-tron Kaliforniában,
San Franciscóban. Eredetileg Brüsszel-
ben tervezték a világpremiert, de Pe-
ter Kössler, az Audi AG termelésért fe-
lelős igazgatósági tagja éppen Győr-
ben, az e-motorgyártás megindítása-
kor jelentette be, hogy Brüsszel he-
lyett San Francisco lett az új helyszín.
Az ok egyszerű és kézenfekvő: az Audi
e-tron legfőbb piaca az USA lehet,
ezen belül is a napfényes Kalifornia.

San Francisco napok óta az Audi e-
tron lázában ég. Taxikon, házfalakon
óriási hirdetések harangozták be a vi-
lágpremiert. Az autót persze, mint egy
szép hölgyet, a bemutatóig diszkrét le-
pel borította, csak sejteni lehetett az
alatta rejlő formákat. A lepel azonban
lehullt, a világból közel 600 újságíró,
köztük az autoszektor munkatársa le-
hetett jelen a premieren.

Az e-tron sportos, családi és sza-
badidős célokra egyaránt alkalmas.
Legalábbis ott, ahol a keresetek nyu-
gat-európai színvonalúak, az autó in-
duló ára ugyanis Németországban
79.900 euró – tudtuk meg San Fran-
ciscóban. Az első kiszállításokra 2018
végén kerül sor, azok az ügyfelek
azonban, akik már lefoglalták a saját

autójukat – ez 2600 autót jelent – fel-
tehetőleg karácsony előtt átvehetik
az e-tront.

Az autó lenyűgöző látványt nyújt,
mindent tud, amit egy csúcsminősé-
gű Audinak tudnia kell. A legfonto-
sabb persze e-autó lévén a hatótávol-
ság. A WLTP (az új emisszió-mérési
eljárás) szerint egy feltöltéssel több,
mint 400 kilométert képes megtenni,
ami a mai e-autók között messze
csúcsnak számít.

Magyar szívek örömére, az autót
az Audi Hungaria győri gyárában ké-
szült kettő darab e-motor hajtja. Nul-
láról százra 5,7 másodperc alatt gyor-
sul fel a kocsi, végsebességét pedig
200 km/órában maximálták. A két
elektromos motor 300 kW rendszer-
teljesítményre képes, 664 Nm nyo-
matékkal.  

Az Audi e-tron hatalmas méretei-
vel is feltűnést kelt. Hossza kis híján
öt méter, egészen pontosan 4.901
mm, szélessége 1.935 mm, magassá-
ga pedig 1.616 milliméter. Helykíná-
lata és kényelme megfelel a márka ti-
pikus felsőkategóriás modelljének. A
kocsi bőséges helyet kínál öt sze-
mélynek és csomagjaiknak. A cso-

magtér 660 liter, ami az e-tront hosz-
szú utazásokra is alkalmassá teszi. 

Az Audi e-tront kizárólag Brüsszel-
ben gyártják, kizárólag Győrben ké-
szült elektromotorokkal. A gyártás
darabszámáról érthetően csak any-
nyit mondtak az Audi vezetői, a piac
függvényében gördülnek le az e-tro-
nok a brüsszeli szerelőszalagról. 

Győri szakember
San Franciscóban
Ott volt a kaliforniai bemutatón Sár-

vári Péter, az Audi Hungaria e-motor-
gyártásának egyik felelős projektveze-
tője, aki kérdésünkre válaszolva el-
mondta, a győri Audiban naponta
négyszáz e-motort gyártanak, amelyet
vasúton juttatnak el Brüsszelbe. A győ-
ri Audi az e-tronhoz váltóval és telje-
sítményelektronikával szerelt elektro-
mos hajtást szállít. Míg az e-motor tel-
jes egészében Győrben készül, a váltót
és a teljesítményelektronikát külső be-
szállítótól szerzi be a vállalat.

San Franciscóban arról is faggat-
tuk a győri szakembert, vajon miért
maximalizálták 200 km/h sebesség-
ben az Audi új modelljét?

Vevői igények alapján úgy állítot-
tuk be az e-motor teljesítményét,
hogy a gyorsulás és a hatótávolság
optimális legyen – kaptuk a választ.
Ha lassabban gyorsul az autó, növek-
szik a végsebesség, ha gyorsabban,
akkor csökken. Az Audi számára to-
vábbá fontos projektcél volt, hogy a
kitűzött maximális végsebességet
tartósan élvezhessék a vásárlók. 

Sárvári Péter elmondta, hogy a
gyártás elindításával Győr lett az
elektromotor-gyártás központja az
Audi konszernben.

´́
Kaliforniában debütált

az Audi e-tron

Szerző: Koloszár Tamás
Fotó: Audi
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A város képviseletében
Borkai Zsolt polgármester
hangsúlyozta, gondolkodás-
ban profilváltás történt, a jö-
vő nemzedékét akarják meg-
szólítani. Dr. Földesi Péter, a
Széchenyi István Egyetem rek-
tora arról beszélt, a jövő gene-
rációját nem két évvel az érett-
ségi előtt kell elérni, hanem
sokkal előbb, általános iskolás
vagy akár már óvodás korban.

Az újonnan kialakított Mo-
bilis Diáklabor foglalkozásai
húsz győri és Győr környéki is-
kola diákjai számára nyújtanak
egyedülálló lehetőséget a mű-

szaki és természettudomá-
nyokkal való élményszerű fog-
lalkozásra, valamint az iskolai
tananyag elmélyítésére, kiegé-
szítésére – tudtuk meg a sajtó-
tájékoztatón. A diákok és taná-
raik egybehangzó értékelése
szerint kitűnő hangulatú, él-
ménydús, játszva tanító foglal-
kozásokon már az első hetek-
ben több mint kétezer diák
vett részt.

Dr. Dőry Tibor, a Mobilis
ügyvezetője elmondta, hogy
a győri önkormányzat és a
Széchenyi István Egyetem ál-
tal közösen működtetett Mo-
bilis országosan is egyedülál-
ló intézmény, amely mára a

térség meghatározó pályaori-
entációs központjává vált. A
központ új fejlesztése a Mobi-
lis Diáklabor, amely létrejöt-
tét a hároméves időtartamú,
„Természettudományos él-
ménypedagógiai programok
fejlesztése Győrben és térsé-
gében, a GYEKE és a Mobilis
együttműködésében” című
EFOP pályázat tette lehetővé.
A projekt célja, hogy hozzájá-
ruljon a korszerű, kísérletköz-
pontú, élményszerű oktatás

elterjesztéséhez.
A Diáklabor projekt

részben infrastrukturális
fejlesztést jelent. A tel-
jesen átalakult föld-
szinti kiállítótérben
egy jól felszerelt,
egyetemi előadóra
emlékeztető előadó-

teret és egy 120 fő be-
fogadóképességű lelá-

tót alakítottak ki, vala-
mint tíz, egyenként nyolc

fő foglalkoztatására alkalmas,
kitűnően felszerelt laborsziget
várja a diákokat. 

A Felfedezések Háza követ-
kező kiemelt rendezvénye az
ingyenesen látogatható Kuta-
tók Éjszakája, amelynek prog-
ramjai szeptember 28-án, pén-
teken 18 óra és éjfél között zaj-
lanak a Mobilisben.

MOBILIS:
profilváltás a jövo nemzedékéért´́

Szerző: Koloszár Tamás  /  Fotó: O. Jakócs Péter

A tanév kezdetétől jelen-
tősen átalakult Győr ter-
mészettudományos él-
ményközpontjának, a
Mobilisnek a működése.
A megújult Mobilis a taní-
tási napokon alapvetően
általános iskolai csopor-
tok fogadására és a diá-
kok hosszú távú fejleszté-
sére fókuszál, megtartva
az ismert és közkedvelt
„tudományos játszótér”
funkcióját is – jelentették
be az intézményben tar-
tott sajtótájékoztatón.

A
diáklabor

húsz iskola
tanulóinak nyújt

egyedülálló
lehetôséget
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A kertbarátkör a Ménfőcsanaki
Művelődési Ház legrégebbi klubja,
1988-ban alakult. A helyi hobbikerté-
szek közösségét fogja össze, számuk-
ra szervez különböző szakmai progra-
mokat, havi összejöveteleiken közel
félszázan vesznek részt, de kirándulá-
sokkal, számos közös programmal is
színesítik ezen alkalmakat. Az évfor-
duló alkalmából rendezett ünnepsé-

JAVASLATTÉTELI  FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a 11/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelet
alapján „Győr Közművelődéséért” és „Győr Művészetéért” díjakat adományoz.

„Győr Közművelődéséért” díj annak a személynek vagy annak a közművelődési feladatot el-
látó közösségnek adományozható, aki vagy amely Győrben a közművelődés vagy a kultúra
területén végzett kiemelkedő munkájával környezetében megbecsülést szerez. A díjak átadá-
sára a 2019. január 22-i magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen kerül sor.

Az elismerés adományozására javaslatot tehet:
a polgármester, a közgyűlésben mandátummal rendelkező önkormányzati képviselő, győri
székhelyű civil szervezet a legfőbb szerv döntése alapján, valamint párt győri szervezete azzal,
hogy elismerési fajtánként és alkalmanként legfeljebb egy jelöltet ajánlhat.
Javaslatot tehet továbbá: a közgyűlés illetékes bizottsága, a Polgármesteri Hivatal illetékes
szervezeti egysége, az önkormányzat fenntartásában vagy működtetésében lévő intézmény,
valamint Győrben működő művészeti csoport.

A benyújtott javaslatnak tartalmaznia kell:
az elismerésre javasolt nevét vagy megnevezését, születési vagy alapítási helyét és idejét, lak-
címét vagy székhelyét, foglalkozását vagy tevékenységi körét, életútjának, munkásságának,
teljesítményének, tevékenységének ismertetését, valamint az elismerés megjelölését és rész-
letes indoklását.

Az írásba foglalt javaslatokat Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kulturális, Sport
és Városmarketing Főosztály, Kulturális Osztályának vezetőjéhez kell benyújtani személyesen
vagy postai úton (9021 Győr, Városház tér 1., fszt. 58-as iroda).

Beérkezési határidő: 2018. október 19. 12 óra.

A javaslattétellel kapcsolatos részletes információ kérhetŐ: GyŐr Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Kulturális Osztályán személyesen (GyŐr, Városház tér 1., fszt. 56-os iroda), valamint
telefonon a 96/500-198-as számon. A vonatkozó önkormányzati rendelet, a javaslattételi felhívás,
valamint a javaslattétel benyújtását segítŐ adatlap letölthetŐ a www.gyor.hu internetes oldalról.

Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Kulturális Osztálya

A kertbarátkör a közelmúltban ünnepelte fennállásának har-
mincadik évfordulóját, a tagoknak Borkai Zsolt polgármester
emléklappal gratulált.

gen Borkai Zsolt polgármester és Sza-
bó Jenő önkormányzati képviselő –
aki maga is támogatója a kertbarát-
körnek – köszöntötte a tagokat, s
hangsúlyozták, nagyon fontos a kis
közösségek működése, szerencsére
Győrben számos ilyen közösség léte-
zik, és működésükkel hozzájárulnak a
város sokszínűségéhez, a közösségi
élet gazdagításához.

HARMINCÉVES
a Ménfocsanaki Kertbarát Kör´́
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Bevásárlólista 12 üveghez:
2 kg friss káposzta, 0,5 kg uborka,
2‐3 szál sárgarépa, 0,5 kg vöröshagyma, 
3 db piros kápia paprika, 1,5 dl ecet, 
0,7 kg cukor vagy 
ennek megfelelő édesítőszer
1 ek. só, 3 babérlevél, 
12 szem egész bors
1 kávéskanál citromsav, 
1 kávéskanál borkén

Elkészítés
1. A zöldségeket lereszeljük, összevágjuk,

majd alaposan összekeverjük az édesítővel, a
sóval, ecettel és állni hagyjuk egy órán át. 2.
Mikor elolvadt minden fűszer, hozzáadjuk a
borként, a citromsavat, alaposan összekever-
jük és még 24 órán át hagyjuk érni hűvösebb
helyen. 3. Másnap tiszta üvegekbe vagy cse-
réphordóba töltjük, és bátran eszegetjük
egész télen át.  

Kopogás nélkül érkezett
az ősz és a hideg egyszerre,
ezért jónak láttam azonnal
eltenni minden friss zöldsé-
get a vitaminokkal együtt,
ami éppen még van a termő-
földeken, és frissen a piaco-
kon kapható.  Annak ellené-
re, hogy Győrben átépül a
vásárcsarnok, az ideiglenes
helyen is rengeteg zsenge ká-

#szarkazsófi

Mindenki megérdemel egy kis 

csalamádét!

Tipp:
Elkészíthető 

kevesebb cukorral is, 
de a csalamádé édesen 

az igazi!

Kolbász-mustár-savanyúság, így dukál! Ehhez viszont jobb, ha elteszünk télire is
egy adag csalamádét, hogy kéznél legyen minden esetben egy kis vitamin!

posztát, és a kedvenc bá-
csimnál pedig még földes,
ám annál édesebb céklát
kaptam, mellé pár darab ko-
vászolni való uborkával, apró
hagymával és kápia papriká-
val. Természetesen idei ká-
posztához, céklához a tél fo-
lyamán is juthatunk, de kizá-
rólag úgy, ha ezeket vermek-
ben, hűvös helyen tárolják a
kis- vagy nagytermelők. En-
nél azonban jobb, ha mi ma-
gunk vesszük kezelésbe most
azonnal. Nem legenda, hogy
rengeteg C-vitamint tudunk
üvegbe zárni, ha időben és
jó módszerrel tesszük el a sa-
vanyúságokat. Mind közül a

káposzta az, ami már a 19.
század elején is azért vált a
magyar piacokon népszerű-
vé, mert tárolható, pénztár-
cakímélő és rendkívül egész-
séges volt még februárban
is! Amennyiben még koráb-
ban keresgélünk a zöldség
eredetében, akkor az ókori
Rómáig, vagy akár Caesarig
is visszatekinthetünk, aki ka-

tonáit káposztával kényeztet-
te. Bizony, ez már „jóltartás-
nak” számított, hiszen igen
megszerették a katonák az
ételt, mert laktató volt és jó
egészségben tartotta őket.
Amennyiben nem kaptak,
nem mondták, hogy „Ave Ca-
esar!” – noha, ezt kétlem,
mert gyorsan fejetlen kato-
nákká váltak volna.  

A káposztatermesztés és
annak tárolása külön iparággá
nőtte ki magát, hiszen elkezd-
tek erre való hordókat hatal-
mas számban gyártani, majd
gumikerekeket a szállító ko-
csiknak, hogy még hamarabb
odaérjen az ország többi pia-

cára is. Azóta Magyarorszá-
gon Vecsést, Erdélyben Szár-
hegyet, Felvidéken pedig a
szlovák ajkú háztartásokat
tartják a legnagyobb káposz-
tafogyasztó és -termelő he-
lyeknek. Mindenestre, ha egy
januári estén sült kolbászt en-
nénk, jó, ha csupán a spájzig
kell sétálnunk egy nagy adag
csalamádéért!
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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

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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Fontos szem előtt tartanunk,
hogy az állatok tiszteletet és külön-
leges figyelmet érdemelnek: erre
hívja fel a figyelmet az állatok világ-
napja. Egyik legfontosabb üzenete,
hogy éljünk harmóniában a minket
körülvevő természettel és az élőlé-
nyekkel. Ezeket már annyira magá-
tól értetődőnek vesszük, hogy saj-
nos hétköznapjainkban egyre keve-
sebb szó esik az állat- és növényvi-

lág tiszteletéről és a felelős állattar-
tás fontosságáról.

Firenzében, egy 1931-ben tartott
környezetvédelmi konferencián me-
rült fel először ennek az ünnepnek a
gondolata. Az október 4. pedig azért
lett a kiválasztott nap, mert ez Assisi
Szent Ferenc halálának időpontja. Ez
a nap tisztelgés az állatok védőszent-
je előtt, aki már a 13. század elején
azt hirdette, hogy az élet minden for-

máját szeretnünk kell, mindent, ami
körülvesz minket.

Ebből a jeles alkalomból már
sok éves hagyományunk szerint,
október 6-án a házi kedvencek szá-
mára is nyitva áll a győri állatkert
kapuja. Látogatóink magukkal hoz-
hatják háziállataikat, hogy ők is az
áldás részesei lehessenek. Továbbá
a park egy részét velük együtt te-
kinthetik meg.

Aznap 14 órakor az állatkert kőszín-
padán a katolikus egyház képviseleté-
ben, a Győri Imre plébános celebrálta
ünnepélyes áldáson vehetnek részt az
állatkert látogatói. Először az állatkerti
állatok felvonulása és áldása következik,
melynek résztvevői: a Zoo Show sztár-
jai, Petra a dromedár, Bella a boci, fehér
lámák, kistevék, kígyók, teknősök, pa-
pagájok és még sokan mások. Majd ezt
követően a behozott házi kedvencek is
áldásban részesülhetnek.

Aznap 13–17 óráig sajáttappancs-
lenyomatos emléklapot készíthetnek
az elhozott kedvenceikkel, ebből a kü-
lönleges alkalomból. A TapiZOO aszta-
lánál pedig különböző állati dolgokat
érinthetnek meg, foghatnak kézbe lá-
togatóink (pl. kígyóbőr, emutojás, pá-
vatoll, szarvasagancs). 15 órakor Zoo
Show-t is láthatnak a Zoo Arénában,
15.30-kor pedig „KalandoZoo” indul.

A rendezvény az állatkert érvé-
nyes jegyáraival látogatható.

További információkért, kérjük, ke-
ressék fel honlapunkat: www.zoo-
gyor.com

Programunkat, időjárástól függő-
en tudjuk megtartani, a műsorváltoz-
tatás jogát fenntartjuk!

Október 6-án 14 órakor a katolikus egyház ünne-
pélyes műsor keretében megáldja a Xantus János
Állatkert lakóit és a jelen lévő házi kedvenceket.

Szöveg és fotó: Xantus-állatkert

MEGÁLDJÁK
A háziállatokat is

Ferenc évek óta küszködik külön-
böző betegségekkel, melynek gyógyí-
tására számos gyógyszert kell szed-
nie.  Ezek közül többnek a tájékozta-
tójában szerepel, hogy „a máj műkö-
dését károsíthatja”. 

H.C.: Tett-e Ön valamit annak ér-
dekében, hogy a máját megóvja a
gyógyszerek okozta károsodástól?

Ferenc: Természetesen! Amióta
elkezdtem szedni ezeket a gyógysze-
reket, többek között a koleszterin-
csökkentőt, azóta egy csöpp alkoholt
nem fogyasztottam.

H.C.: Erre direkt felhívták az ön
figyelmét?

Ferenc: Arra igen, hogy óvjam a
májamat, de teljes mértékben nem
tiltottak el az alkoholtól, azt magam
döntöttem el, mert próbálok min-
dent megtenni az egészségem érde-
kében.  Ezért is kezdtem el szilimarin

Májvédelem felsofokon

Ferenc: „Hatalmas JAVULÁS TÖRTÉNT
a májfunkciós értékeimben”

vagyis máriatövis tartalmú gyógy-
szert is szedni.

H.C.: A májfunkcióját rendszere-
sen ellenőríztette? 

Ferenc: Természetesen! Sajnos a
szükséges gyógyszereim mellett hiá-
ba szedtem a csak máriatövist tartal-
mazó gyógyszert, úgy, hogy mellette
ráadásul még alkoholt sem fogyasz-
tottam. Mégis fokozatosan romlot-
tak a májfunkciós értékeim.

H.C.: Hol talált rá a Dr. Dézsi Na-
tur Hepar Mix tablettára?

Ferenc: Újsághirdetésben láttam.
Mivel eléggé reménytelennek tűnt a
helyzetem ezen a téren, hiszen az
évek során csak romlottak az értékeim
és végül a laboratóriumi leleteimben
a GOT: 76 U/l, a GPT: 106 U/l, a gam-
ma-GT pedig 236 U/l lett, ami nagyon
magas. Megrendeltem a tablettát az
interneten és azóta is szedem.

H.C.: Mit tapasztalt?
Szerintem a leleteim magukért

beszélnek. Hatalmas javulást! A há-
rom hónapos kontroll vizsgálat so-
rán a GOT: 44 U/l, a GPT: 51 U/l, a
gamma-GT 65 U/l-re csökkent. Alig
hittem a szememnek.  Ez a tabletta
igencsak el lett találva! Ugyanis a
máriatövis mellett még tartalmaz
rezveratrolt, kolint, C-vitamint és
articsóka kivonatot is. Ajánlom
mindenkinek, akinek valamilyen ok-
ból védeni kell a máját, mert ne-
kem nagyon bevált. Arra vigyázni
kell a vásárlásakor, hogy a patikák-
ban szabadáras, vagyis minden
gyógyszertárban más és más az ára.
Én az interneten szerzem be, a
www.drdezsi.hu webáruházban,
mert eddig úgy láttam, hogy ott a
legolcsóbb, ráadásul ingyen házhoz
is szállítják. (x)

Polczer Ferenc örömmel osztja meg
személyes tapasztalatait az olvasókkal.

´́



2018. szeptember 28. 29

Lobogózzuk fel a várost! – tette közzé felhívását a győri ön-
kormányzat vezetése szeptember elején, amely nemzeti színű
zászlók adományozása mellett döntött. Célja az akcióval az volt,
hogy nemzeti ünnepeink alkalmával mindenki méltóképpen
tudjon emlékezni, s már a közelgő október 23-i ünnepre legyen
fellobogózva a város. A felhívásra már eddig is több százan je-
lentkeztek. A megigényelt zászlók ünnepélyes átadására októ-
ber 1-jén 9.30-tól kerül sor a Városháza előtti téren Borkai Zsolt
polgármester és Radnóti Ákos alpolgármester jelenlétében.
(Rossz idő esetén a Városháza aulájában.) 

További átvételi időpontok: kizárólag október 2-án, 8–11 órá-
ig, valamint 14–16 óráig, a Városháza aulájában vehetik át azok
a zászlókat, akik a megadott határidőig elküldték igénylésüket.
Későbbi időpont nem lehetséges.

A zászlók átvételekor az igénylők egy nyilatkozatot írnak alá,
melyben vállalják, hogy minimum a nemzeti ünnepeinken
(03.15., 08.20., 10.23.) a lobogókat kitűzik a házra.

FELLOBOGÓZZUK 
a várost

Te is szereted Győrt? Vannak nyári emlékeid a városról? És fényképed is van róla? Akkor töltsd fel a
1.shortstack.com/6VghLL oldalra és nyerj! Ha az Instagramra is feltöltöd a #hellogyor hashtaggel, akkor duplázod nyerési
esélyeidet! A játék október 15-ig tart, a feltöltők között pedig értékes nyereményeket, ajándékcsomagokat, belépőjegye-
ket, albumokat sorsolnak ki. További részletek Győr hivatalos facebook oldalán:
www.facebook.com/gyorvaroshivatalos

KÜLDJ képet és NYERJ!
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A Schnellecke Logistics, az autóipar vezetô globális
logisztikai vállalata, növekedô gyôri egységéhez ke-
res munkatársakat az alábbi pozícióba:

AUTÓIPARI OPERÁTOR
FÔBB FELADATOK, MUNKÁK: 
• Alkatrészek komissiózása
• Festett autóalkatrészek vizuális ellenôrzése
• Termék munkautasítás alapján történô összeszerelése
• Összeszerelt késztermék átadása végellenôrzésre

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK: 
• Termelésben szerzett tapasztalat
• Terhelhetôség és megbízhatóság
• Pontos, precíz, felelôsségteljes munkavégzés
• Több mûszakos munkarend vállalása

AMIT KÍNÁLUNK: 
• Versenyképes fizetés és bónusz rendszer
• Cafeteria
• Szakmai és személyes fejlôdési lehetôség 
• Barátságos munkakörnyezet 

JELENTKEZNI LEHET:
Önéletrajzzal a cég telephelyén személyesen:
9027 Gyôr, Hûtôház u. 25., vagy az alábbi

e-mail címen: HRSLH@schnellecke.com

Várjuk jelentkezésed, ha fontos számodra a csalá-
dias munkakörnyezet, ha nyitott vagy új ismeretek
elsajátítására, továbbá szeretnél egy elkötelezett és
lelkes induló csapat tagja lenni.

A Schnellecke Logistics, az autóipar vezetô globális
logisztikai vállalata, növekedô gyôri egységéhez ke-
res munkatársakat az alábbi pozícióba:

TARGONCAVEZETÔ
FÔBB FELADATOK, MUNKÁK: 
• Raktárba beérkezô áruk anyagmozgatása

és betárolása
• Komissiózás
• Sorkiszolgálás kézi és gépi anyagmozgatással
• Készletellenôrzésben való aktív részvétel

AZ ÁLLÁSHOZ TARTOZÓ ELVÁRÁSOK: 
• Érvényes targoncavezetôi jogosítvány (3324, 3312)
• Legalább 2-3 éves targoncavezetôi tapasztalat
• Terhelhetôség, pontos, precíz munkavégzés,

megbízhatóság
• Több mûszakos munkarend vállalása

AMIT KÍNÁLUNK: 
• Versenyképes fizetés és bónusz rendszer
• Cafeteria
• Szakmai és személyes fejlôdési lehetôség 
• Barátságos munkakörnyezet 

JELENTKEZNI LEHET:
Önéletrajzzal a cég telephelyén személyesen:

9027 Gyôr, Hûtôház u. 25., vagy
az alábbi e-mail címen: 

HRSLH@schnellecke.com

Álláshirdetés

gépkocsivezeto tetofedo–bádogos

muszaki elokészíto

komuves 

villanyszerelo muvezeto

´́ ´́ ´́
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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 végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség

Feltétel: szakirányú végzettség.

kézi úttisztító

Múlt héten hírül adtuk: szeptember 29-én
9 órától, a Barátság Sportparkban tartandó
XIV. Őszi Sport- és Egészségnapon ingyenesen
jelöltethetik meg kerékpárjukat az érdeklődők.
Az akció a ménfőcsanaki Bezerédj-kastély ud-
varában folytatódik október 6-án 9–17 óráig.

MÉNFOCSANAKON

A járművekre egyedi azonosító kerül, melyet
a rendőrségen regisztrálnak, amely egy eset-
leges lopás során segítheti a hatóságok mun-
káját. A jelölést megelőzően, a kerékpár tulaj-
donjogát a tulajdonosnak hitelt érdemlően
igazolnia kell.

folytatódik a kerékpárjelölés
´́

A héten befejeződött az
idénre tervezett belvárosi fave-
remrács-modernizálás. A Győr-
Szol Zrt. koordinálásában,
2018-ban összesen 120 darab
fa helyén sikerült a korábbi rá-
csos megoldást műgyantás-ka-
vicsos burkolatra cserélni. A be-
ruházás keretében az Árpád út
és a Bajcsy-Zsilinszky út Jókai és
Czuczor Gergely utcák közötti
szakaszán és a Baross úton, a
Hotel Rába melletti részen újult

meg a fák közvetlen környezete.
Az érintett szakaszokon öt fa
esetében ősszel fapótlás lesz
aktuális, itt később végzik el a
gyantázást. Az időjárástól füg-
gően, az idei tervekben szere-
pel a Zechmeister utcában to-
vábbi 16 darab fa tövének meg-
újítása.

A fahelyek fejlesztése 2017-
ben kezdődött, akkor a Baross
úton és az Arany János utcában
összesen közel 100 darab fa

alatt történt burkolatcsere. A
tapasztalatok jók, a fák vitálisak,
elegendő mennyiségű csapa-
dék jut a gyökerekhez a gyan-
tán keresztül is, hiszen teljesen
vízáteresztő ez a burkolattípus.
A fahelyek karbantartása köny-
nyebb lett, az elbotlás veszélyé-
nek megszüntetésével együtt
az utcák sokkal rendezettebb
képet mutatnak.

A program várhatóan 2019-
ben is folytatódik.

Október 2-án, kedden 17.30–18.30-ig Szeles Szabolcs önkormányzati
képviselő fogadóórát tart az Újvárosi Művelődési Házban (Liget u. 55.).FogadóÓRA

MODERN BURKOLAT 
a belvárosi fák alatt



A KISMARKOLÓT
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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.

ELINDULT Az esős idő ellenére is közel nyolcszázan láto-
gattak el múlt hétvégén a Szabadhegyi Víztorony-
ba. „Borús, esős időben kezdtünk, de az eső egy
óra után alábbhagyott, még foltokban a nap is ki-
sütött. Sajnáljuk, hogy a hűvös idő miatt a vizes
játékok egy része a dobozban maradt. Nem koc-
káztattuk meg, hogy a gyerekek a játék hevében
összevizezzék magukat” – számolt be Tóth László,
a Pannon-Víz Zrt. diszpécserszolgálat-vezetője.

A földszinti előtérben nagy sikert aratott az
arcfestés, folyamatos volt a sorban állás, az ud-
varon pedig hosszú sorok kígyóztak a kismarko-
lóra várva. Az idei újdonság az 1:100 méretará-
nyú víztorony-makettek bemutatása volt. Szom-
baton három makett szerepelt: a Budai úti, a
Révfalui és a Szabadhegyi Víztoronyé. A hiányzó
kettő (az Erzsébet ligeti és a Marcalvárosi) még
Varga Ervin győrújbaráti makettkészítő mester
műhelyében várja az utolsó simításokat. 

Igazán nagy élményben azoknak volt részük,
akik nekifogtak a 238 lépcsőfok megmászásá-
nak. A vízmű munkatársai a kilátóteraszon fris-
sítővel fogadták az érdeklődőket. Volt olyan
vendég, aki közel egy órát gyönyörködött a ki-
látásban. Egy idősebb úr – alighanem rekordot
döntve – négyszer mászta meg a víztornyot.

A hagyományoknak megfelelően, utolsó látoga-
tónk most is kisorsolta, kihez kerüljön a látogatók-
nak felajánlott nyeremény szódagép. Ezúttal egy
Attila utcai látogatónknak kedvezett a szerencse.

Csütörtökön a kora reggeli órákban
elindult a távfűtés Győrben. Tekintet-
tel az elmúlt napok alacsony éjszakai
és hajnali hőmérsékleti értékeire, va-
lamint a lakosságtól, intézményektől
egyre nagyobb számban érkező kéré-
sekre, a Győr-Szol Zrt. Távhőszolgálta-
tási Igazgatósága, csütörtök reggel
mind a közel 24 ezer háztartásban, il-
letve a távhőhálózathoz tartozó intéz-
ményekben a felhasználók külön kéré-
se nélkül is megindította a fűtést.

A távfűtésre főként a reggeli és esti
órákban lehet szükség, de ha később
napközben sem emelkedik 20 fok fölé
a hőmérő higanyszála, akár folyama-
tos szolgáltatásra is számíthatnak a la-
kók. A társasházak esetében az általá-
nostól eltérő fűtést (indítást, leállítást)
a lakóközösség közös képviselője írás-
ban kezdeményezheti, és erre akkor
kerül sor, ha a hőközpontról vagy a hő-
központon belül külön hőmennyiség-
mérővel mért fűtési hőcserélő blokk-
ról ellátott felhasználók legalább 70
százaléka ezt kéri.

a futés´́

a gyerekek

Imádták Szöveg és fotó: Pannon-Víz



Mindennemű kárpitozást, ja-
vítást vállalok ingyenes fel-
méréssel, vidéken is. Nagy
szövetválasztékkal. Tel.: 06-
20/239-9198.

Lakás, ház, pince, padlás, ud-
var takarítását, rendbetételét,
felesleges holmi elszállítását
(akár 1 darabot is) vállalom
megbízható munka erőkkel.
Megegyezés alapján akár ha-
gyatékfelvásárlás is lehetsé-
ges. Nem fog csalódni ben-
nünk! 06-20/226-9431

Kertek rendezését, fűkaszá-
lást, elhagyott kertek, telkek
gondozását, fakivágást, tuják

Erzsébet utalványt,
Széchenyi Pihenő

Kártyát elfogadunk!

Marcal étterem
Egy-házi-as Vendéglô

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

ZENÉS-TÁNCOS EST 
2018. október 5-én, pénteken 

17:30 órai kezdettel

A zenét szolgáltatja:
Szórádi Árpád előadóművész

A belépő ára vacsorával együtt: 
2000 Ft helyett 1700 Ft/fő

Sok szeretettel várjuk 
Kedves Vendégeinket!

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

2018. szeptember 28.32

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!

ség nettó 160–190.000 Ft.
Utazási támogatás, előleg
biztosítása megoldott. To-
vábbi tájékoztatás a 06-
70/621-1081-es számon.

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!

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

Sövényvágás, fakivágás, gyö-
kérkivétel, fametszés, fűnyírás,
kaszálás, bozótirtás, kertásás!
06-30/403-6810; 96/826-322.

Szobafestést, mázolást, tapé-
tázást, fotótapéták felragasz-
tását, fa- és márványutánza-
tok festését vállaljuk. Tel.:
06-70/245-8931.

ÁLLÁS

Cégünk keres győri munka-
helyre CNC-gépkezelőket, fé-
nyezőket, minősített CO-he-
gesztőket, villanyszerelőket.
Kiemelt bérezés: 1900-2000
Ft nettó/óra. Győri, illetve
Győr környékiek előnyben,
utazás biztosított. Érdeklőd-
ni: 06-70/206-2621, 06-
20/265-2969 telefonszámon.

Győr környékére keresünk
hosszú távra, megbízható
HÖLGY munkavállalókat be-
tanított munkára, 3 műsza-
kos munkarendbe, azonnali
kezdéssel! Kereseti lehető-

nyírását vállalom. 06-
20/517-2701

Redőny, gurtnicsere, szú-
nyogháló, reluxa, szalagfüg-
göny rövid határidővel. In-
gyenes felmérés! 06-70/233-
9213

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

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 vállalok. Ingyen
kitakarítom pincéjét, udvarát.

Felesleges holmit elszállítok.
Akár egész lakás ürítését is vál-
lalom. Tel.: 06-70/882-6590.

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

Centrifuga majdnem új el-
adó! Ár: 10.000 Ft. Tel.: 06-
96/426-511.

Pályakezdôk jelentkezését is várjuk, fogadjuk jó kedélyû, kreatív
csapatunkba! Béren felüli juttatásokra is számíthatsz! (25.000 Ft
havi cafeteria,utazási költségtérítés, ruhapénz, jutalom.) 
Amennyiben: Fôiskolát végzett, szakma iránt elhívatott, gyereksze-
retô, csapatban dolgozni tudó, mosolygós, kreatív óvoda pedagógus
vagy, szeretettel várjuk jelentkezésed, fényképes önéletrajzod.

Elérhetôség: Seresné Szalai Hajnalka
9171 Gyôrújfalu, Mártírok útja 5/b

vadviragovoda2018@gmail.com • 06 70 602 1708

DOLGOZZ VELÜNK!

A Gyôrújfalui Vadvirág Óvoda 

ÓVODAPEDAGÓGUSOKAT KERES
fôiskolai végzettséggel.



• Riasztórendszer telepítés • Fegyveres kivonuló járőrök • 24 órás diszpécserszolgálat
• Telefonos applikáció • Elektronikus számlázás • Saját vagyonvédelmi szoftverek

A BIZTONSÁG MINŐSÉGE: 50%+50%-OS AKCIÓ!

•  www.securitypatent.hu  •  +36 96 512 630  •  + 36 30 6270 111  •

NÁLUNK
OLCSÓBB!     
YTONG  falazóelemek; 
SILKA hanggátló tégla; 

MULTIPOR
belső oldali hőszigetelő lapok.

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

YTONG-raktár:
Győr, Fehérvári út 75. 

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

www.y-ytong.hu
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Régi bútorokat, festménye-
ket, órákat, herendi, Zsolnay
porcelánokat, ezüsttárgya-
kat, hagyatékot vásárolok!
Németh Csaba, 06-20/937-
9671. 

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

Készpénzért magas áron
antik bútort, festményt, he-
rendi porcelánt, eozinos
Zsolnayt, kristályokat,
ezüsttárgyakat, ékszert, ré-
gi órákat, könyveket, dísz-
tárgyakat, hagyatékot vásá-
rolunk. Hívjon bizalommal!
Érdeklődés az alábbi tele-
fonszámon: 06-70/640-
5101. Kérésre díjtalanul
házhoz megyünk!

ELADÓ

Dél-nádorvárosi, 1. emeleti,
53 nm-es, 2 szoba, étkező,

erkélyes szövetkezeti lakás
eladó. 06-30/3679-321

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, határo-
zott bérleti szerződéses la-
kást cserélne 55–100 nm-es,
3-4 szobás, határozott-hatá-
rozatlan idejű, bérleményre.
Sziget, Újváros, kizárva. (Hir-
detésszám: 661.) 

Újvárosi, 1 szobás, 34 nm-es,
összkomfortos, felújított, ha-
tározott bérleti szerződéses
lakást cserélne 2 szobás, 35–
45 nm-es, határozatlan-hatá-

rozott idejű, bérleményre.
Bán A. utca kizárva. (Hirde-
tésszám: 662.)

Szigeti, 1 szobás, 40 nm-es,
félkomfortos, határozatlan
bérleti szerződéses lakást
cserélne 50–90 nm-es, 2–
1+2 fél szobás, határozatlan
bérleményre. (Hirdetés -
szám: 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.) 

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

régi fényképező-
gépet, filmfelvevőt, 

vetítőt, objektívet
JÓ ÁRON. 

KERESEK

Elérhetőség: +36-70/6353975

KÉSZPÉNZZEL fizetek!

Adyvárosi, 2 szobás, 55 nm-
es, összkomfortos, határozat-
lan bérleti szerződéses la-
kást cserélne 25-30 nm-es, 1
szobás, határozatlan bérle-
ményre. Sziget, Újváros, Je-
reváni és Stadion utca kizár-
va. (Hirdetésszám: 550.)

• 1-5 év futamidô
• Törvényes ÁFA vissza-

igénylési lehetôség
• Akár nulla % kezdô
befizetés

Szabadon választhat 
szimpla finanszírozás és
teljes flottakezelés közt.

Autóban az ember

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

TARTÓS BÉRLET cégek
részére új és használt
személygépkocsira is.

Utazzon elsô osztályon...

...BÉRELJE

TÔLÜNK 
CÉGAUTÓJÁT!



2018. szeptember 28.34

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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ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN

Gyôrszentiván központjában eladó
1636 nm telken álló, 74 nm-es, ál-
landóan lakott tégla családi ház, ame-
rikai konyhával, nappalival+2 hálószo-
bával, fûtés-korszerûsítéssel. A telken
tárolóépület és garázs is van. 

Horváth Csilla
70/321-7759

Marcalváros II-n eladó ez a 3. eme-
leti, 2 szoba+nappalis, 65 nm-es la-
kás, 4 nm-es erkéllyel, szigeteléssel
és egyedi mérôs távhôvel. Kulcsrakész
ár: 25,7 M Ft. Várható átadás: 2019.
05. 31. Emelt szintû fûtéskész.

Búza Tímea
70/425-5590

Töltéstaván, 520 nm-es telken el-
adó ez a 90 nm-es ikerház, ameri-
kai konyhával, nappalival+3 háló-
szobával és 15 nm-es terasszal. Az
ár emelt szintû fûtéskész állapotra
vonatkozik.

Budai Mónika
30/640-8794

Gyôr-Adyvárosban, liftes házban,
III. emeleti, felújított, 53 nm-es pa-
nellakás, amerikai konyhás nappa-
lival+2 szobával, kiépített riasztó-
rendszerrel, gépesített kony hával
eladó. 

Horváth Csilla
70/321-7759

Nádorvárosban, panelprogramban
részt vett 4 emeletes társasházban,
földszinti, 65 nm-es, 1+2 fél szo-
bás lakás eladó, alacsony rezsivel
és közös költséggel. A Belváros gya-
log 15 percre megközelíthető.

Érdeklôdés:
70/315-6994

Ár: 23,2 M Ft Ár: 23,9 M Ft Ár: 16,99 M Ft 

Ár: 18,99 M Ft 

Lébényben, új építésû, 91,71 nm-
es, nappali + 3 szobás ikerház el-
adó, 448 nm-es teleken. 30 cm-es
falak, 15 cm hôszigetelés, konden-
zációs kazán, radiátor és padlófûtés.
Átadás: 2019. június.

Horváth Edina
70/587-4020 Ár: 19,8 M Ft 

Révfalu Belváros közeli részén lévô tár-
sasházban 37—88 nm-es lakások le-
köthetôek! Ez az 1. em-i lakás nappali
+ 2 szobás, 64,9 nm-es, 3,79 nm er-
kéllyel. Fûtése egyedi mérôs. Zárt gará-
zsok és gépkocsibeállók vásárolhatóak!

Venczel-Tóth Anita
30/376-3718 Ár: 28,6 M Ft 

Nádorvárosban, 53 nm-es, 1 + 2
fél szobás, 6. emeleti lakás eladó, lif-
tes, szigetelt házban, több tárolóval.
Fûtés: távhô, egyedi mérôvel. A lakás
tehermentes és akár teljes bútorza-
tával együtt eladó.

Horváth Edina
70/587-4020

Ár: 25,9 M Ft 

Ár: 17,9 M Ft 

Bízza meg cégünket ingatlana érté-
kesítésével és mi garantáltan 1—3
hónap alatt eladjuk, ráadásul
100.000 Ft-ot elengedünk a jutalék-
ból. Az akció 2018. október 31-ig tart.

HOZZA MAGÁVAL
EZT A KUPONT!
100.000 Ft-ot ÉR!

Gyôr-Szabadhegyen, 593-nm-es
telken eladó egy 106 nm-es, ame-
rikai konyhás nappali + 3 szobás,
2002-es családi ház, 13 nm-es te-
rasszal, 29 nm-es garázzsal, gáz
központi fûtéssel, kandallóval.  

Horváth Csilla
70/321-7759 Ár: 41,7 M Ft 

Gyôrzámolyon 2007-es építésû,
370 nm-es telken, 90 nm-es, ameri-
kai konyhás+nappalis+3 hálószobás
családi ház eladó, fedett kocsibeálló-
val, fúrt kúttal, 20 nm-es terasszal.
Fûtés: gázkazán, radiátor, padlófûtés. 

Budai Mónika
06-30/640-8794 Ár: 37,99 M Ft 

Gyôrújfalun, 921 nm-es telken el-
adó ez a 110 nm-es ikerház, amerikai
konyhával, nappalival+4 hálószobá-
val, 21 nm-es terasszal. Kulcsraké-
szen: +45—50.000 Ft/nm. Várható
átadás: 2019. nyár.

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

Gyôrújbarát és Ménfôcsanak hatá -
rán épül ez a 15+15 lakásos társas-
ház. Eladó ez a 61 nm-es lakás, 2 szo-
bával, nappalival és 7 nm-es erkéllyel.
Gépkocsibeálló: 500 E Ft. Garázs: 2,5
M Ft! Várható átadás: 2019. 11. 30.

Búza Tímea
70/425-5590

Ár: 20,5 M Ft 

ÉDES OTTHON GYÔR INGATLAN • Gyôr, Kálvária u. 27/A. • 06-30/376-3718 • 06-30/640-8794 • www.edesotthongyor.hu
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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.

„Huszonnégy évvel ezelőtt kezd-
tem a kosárlabdát, és nem is tud-
nám ennyi év eredményeit, törté-
néseit, sikereit és kudarcait felsorol-
ni, pusztán szeretném megköszönni
mindenkinek, aki a kosárlabda kap-
csán hatással volt rám. A sportveze-
tőknek, amiért láttak bennem fan-
táziát, tehetséget, lehetőséget. A
szurkolóknak, akik biztattak vagy
szidtak, de mindkettővel erősítet-
tek. A játékvezetőknek, akikkel nem
voltam minden esetben szalonké-
pes, de nélkülük nem játék a játék.
Az egészségügyi stábnak, legjobb
tudásuk szerint mindig összedrótoz-
tak, ha kellett. Ellenfeleimnek, akik

Az Agrofeed Széchenyi Egyetem Győri KC NB I/B-s férfi kosárlab-
dacsapatának kerete alaposan átalakult az új idényre. Többek között
Gombás Gábor sem lesz már ott a pályán a többiekkel. A korábbi
csapatkapitány Sopronból, az élvonalbeli SKC együttesétől igazolt
Győrbe, és öt idényen keresztül volt meghatározó tagja a gárdának.
A pályafutását lezáró 33 éves játékostól az első hazai bajnoki meccs
előtt búcsúztak el csapattársai, a klubvezetők és a szurkolók.

A KAPITÁNYTÓL
motiváltak, hogy még többet dol-
gozzak, és jobb akarjak lenni, mint
ők. Csapattársaimnak, amiért min-
dig barátsággal fogadtak és ez a pá-
lyán kívül is megmaradt. Végül, de
nem utolsósorban edzőimnek, akik
a játék tanítása mellett, valódi em-
beri értékeket adtak át a sporton
keresztül, és a családomnak, akik
mindenben támogattak az elejétől
a végéig. Vetési Imre bácsi, aki saj-
nos nem lehet már közöttünk, gyak-
ran idézte Vörösmartyt egy-egy fon-
tos győzelmet követően, miközben
mi örömmámorban a sört pisszen-
tettük az öltözőben: „Ez jó mulat-
ság, férfi munka volt!”

ELBÚCSÚZTAK

A Vasas ellen 

Hosszú felkészülési időszak után
hazai pályán kezdi az élvonalbeli női
kosárlabda-bajnokság új idényét a
CMB Cargo-UNI Győr. „A lehető leg-
jobbat akarjuk kihozni a szezonból.
Látjuk, hogy a Sopron előttünk van,
szeretnénk felzárkózni hozzájuk. Cé-
lunk, hogy döntőt játszunk vagy a
bajnokságban, vagy a Magyar Kupá-
ban. Az Európa-kupa esélyekről egye-
lőre korai beszélni” – mondta Sandro
Orlando, a CMB Cargo-UNI Győr ve-
zetőedzője. Az első fordulóban az
Egyetemi-csarnokban a Vasas ellen
lépnek pályára a győriek, vasárnap
17 órakor. „A felkészülési mérkőzé-
sekről az éles találkozókra váltani so-
hasem egyszerű. Várjuk már a bajno-
ki rajtot, bár tudjuk, hogy néha a kö-
telező győzelem kategóriába sorolt
párharcok okozzák a legnagyobb pró-
batételt. Reméljük, sokan kilátogat-
nak a szezonnyitó mérkőzésre” – nyi-
latkozta Laklóth Anna, a Győr csapat-
kapitánya.

KEZDENEK
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Szombaton az
Olimpiai Sportparkban öt nem-
zet atlétáinak részvételével U16-os válo-
gatott viadalt rendeznek, több mint 350
indulóval. A rangos eseményen Győrt a
GYAC két versenyzője képviseli: Pintér-
Horváth Mátyás 800 méteren, Horváth
Márk pedig súlylökésben vívta ki a szerep-
lés jogát. Az egész éves, illetve az orszá-
gos bajnokságokon elért eredmények
alapján számonként a két legjobb 14–15
éves magyar atléta húzhatja fel a címeres
mezt erre a különleges alkalomra, ahol a
fiatalok Szlovénia, Szlovákia, Horvátor-
szág és Csehország legjobbjaival mérik
össze tudásukat. A verseny szombaton 9
órakor kezdődik, a belépés díjtalan.

A GYAC atlétáihoz kapcsolódó hír, hogy
az andorrai Canillóban, az IAAF WMRA
hegyifutó-világbajnokságon a 16 fős ma-
gyar csapatban Marx Balázs és Marx Bá-
lint is helyet kapott. Balázs az 56., Bálint
a 62. helyen ért célba. A Marx fivérek a
junior magyar csapatban is bizonyíthat-
tak, itt a 13. helyet szerezték meg. Junior
korosztályban 576 méteres szintkülönb-
séggel, 7,35 km-es pályát kellett teljesíte-
ni a versenyzőknek.

A hagyományos, és évről évre
népszerűbb futóverseny három kilo-
méteres távjának várhatóan ezúttal
is több százan vágnak neki. A legki-
sebbek sem maradnak ki a mezőny-
ből, ők a 600 méteres ovifutást telje-
síthetik. A rajt ezúttal is a park mel-
lett az Ifjúság körút elején lesz, a fu-
tók a táv végén a parkban felállított
célkapun futnak át. A Barátság Sport-
parkban több győri klub is bemutató
edzéseket tart, így ott lesznek a
GYAC cselgáncsozói, atlétái, birkózói,
súlyemelői, és az evezősök is. A Győri
Vízisport Egyesület kajakosai, a Gla-
diátor bokszolói, az Elektromos VSK

SPORTÁGAK KAVALKÁDJA
Szombaton amellett, hogy szinte
minden sportágat kipróbálhatnak
az érdeklődők, futóversenyen is
elindulhatnak a Barátság Sport-
parkban és környékén, a XIV. Ar-
rabona Futófesztivál, Őszi Sport
és Egészségnapon. A futást rossz
idő esetén is megrendezik.

asztaliteniszezői és tollaslabdázói is
várnak mindenkit, aki szeretne töb-
bet tudni ezekről a sportágakról.

Nem maradnak ki a sorból az An-
gels Vívó SE sportolói, a Free Fighter
SE karatésai, és a Győri ETO hokisai
sem. Különleges sportágakkal is is-
merkedhetnek a parkba kilátogatók,
a programot egyebek mellett mini-
golf, biliárdfoci, frizbi, szörf szimulá-
tor és mediball színesíti. A futóver-
senyre 8.30 és 9.45 között várják a

nevezéseket a helyszínen, a rajt 10
órakor lesz. A parkban 9 órától kerék-
párjelölésre várják a bringásokat, eh-
hez szükséges a bicikli tulajdonjogát
igazoló okmány. A családi kilencpró-
ba indulói értékes nyereményekért
versenyezhetnek, a fődíj egy kerék-
pár. A centerpálya programjai 10.40-
kor kezdődnek, itt 13.30-kor Rubint
Réka tart Alakreform edzést.

A XIV. Arrabona Futófesztivál, Őszi
Sport és Egészségnap résztvevői

nem csak a különböző mozgásfor-
mákkal ismerkedhetnek, de családi
próbákon, egészségügyi állapotfel-
méréseken is részt vehetnek: lesz
többek között látás-, színlátás- és pu-
pillareflex-vizsgálat.

Az Arrabona futófesztivál miatt
az Ifjúság körút Szigethy Attila út
és Földes Gábor utca közötti sza-
kaszát lezárják 8–12 óráig, ezért
a 9A és 19A jelzésű autóbuszjá-
ratok terelő útvonalon közleked-
nek. A 9A járatok a Fehérvári út–
Szauter Ferenc utca–Tihanyi Ár-
pád út–Ifjúság körút–Kodály Zol-
tán utca útvonalon, míg a 19A já-
ratok a Kodály Zoltán utca–Ifjú-
ság körút–Tihanyi Árpád út–Sza-
uter Ferenc utca–Fehérvári út te-
relő útvonalon közlekednek.
Mindkét vonalon, mindkét irány-
ban kimaradnak az Ifjúság körút
49., Ifjúság körút, Földes Gábor
utca, valamint a Szigethy Attila
út–Fehérvári út megállóhelyek.

vár mindenkit a hétvégén

Öt ország atlétái 

versenyeznek



A támogatásról szóló szerző-
déseket Borkai Zsolt polgármes-
ter ünnepélyes keretek között ad-
ta át a múlt pénteki közgyűlés
elején. Mint mondta, azokat a
megállapodásokat írják alá az
ülés előtt, amelyek a Tokiói Olim-
piai és Paralimpiai játékokra
eséllyel kvalifikáló győri sporto-
lók nyugodt felkészüléséhez biz-
tosítanak pénzügyi támogatást.

A győri önkormányzat Győri
Olimpiai Reménységek Ösztön-
díját vehette át Szentes Bence,
a GYÚSE úszója, Sipőcz Richárd,
a SZESE judósa, Fehér Nóra, a
GYAC tornásza. Az atlétikát kép-

viseli Sorok Klaudia a Bercsényi
DSE-ből, a kajak-kenut Balla Vi-
rág, Devecseriné Takács Kincső
és Erdőssy Csaba István a
GYVSE-ből, míg az evezést Pető
Zsolt (paralimpiai versenyző),
Szlovák Rajmund és Szabó Ben-
ce a GYAC képviseletében.

„Nagy segítség ez számom-
ra a felkészülésemben, hiszen
ez idáig még soha nem része-
sültem ilyen jellegű ösztöndíj-
támogatásban” – válaszolta
kérdésünkre Sipőcz Richárd,
akit a tavalyi győri Európai Ifjú-
sági Olimpiai Fesztivál (EYOF)
egyik fiatal nagyköveteként is-
merhettünk meg, és az EYOF
aranyérmes judósaként zárhat-
tunk a szívünkbe. Érdeklődé-
sünkre azt is elmondta, kemé-
nyen dolgozik, és mindent
meg fog tenni azért, hogy ott
legyen a nagy olimpián is, amit

fiatal versenyzőként hatalmas
kihívásnak tart.

Az ösztöndíjprogram elindítá-
sáról egyébként Borkai Zsolt pol-
gármester javaslatára a júniusi
közgyűlés döntött. Az előterjesz-
tésben szerepelt, hogy az újkori
olimpiák történetében mintegy
negyven győri olimpikon sikeres
olimpiai szereplése és a 2017. évi
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál
megrendezése is olyan alapokat,
olimpiai hagyományokat jelent,
amelynek révén Győr sportos jö-
vőjének elősegítése kötelesség.
Ennek értelmében az önkor-
mányzat a helyi sportolóit az
olimpiai részvétel megszerzésé-
ben a „Győri Olimpiai Reménysé-
gek Ösztöndíj” programmal tá-
mogatja és ösztönzi. Az ösztöndíj
a zavartalan felkészüléshez, kva-
lifikációs versenyeken való rész-
vételhez járul hozzá.
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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!

A GYAC versenyzője és a 2017-es sportági nagykövete Val-
kusz Máté, valamint Jani Réka nyerték a tenisz országos bajnok-
ság egyéni küzdelmeit. A fővárosi Grand Slam Parkban rende-
zett, ötmillió forint összdíjazású salakpályás viadal vasárnapi fi-
náléiban a 20 éves Valkusz 6:3, 6:1-re győzte le Nagy Pétert,
míg Jani Luca 7:6, 6:1-re diadalmaskodott Nagy Adrienn felett.

A lányoknál a GYAC-osok közül Jánosi Luca és Kovács Zita a
tizenhat között egymással mérkőztek, itt Kovács Zita jutott to-
vább, és menetelt egészen az elődöntőig, ahol a későbbi arany-
érmestől kapott ki. Kovács Luca párosban Punyi Anna oldalán
3. helyezést ért el. A fiúknál a győri Kisantal Dominik a tizenhat
között vereséget szenvedett a második kiemelt Nagy Pétertől.
Makk Péter harmadik lett, ő az elődöntőben klubtársától, Val-
kusz Mátétól szenvedett vereséget. 

VALKUSZ a bajnok

Átadták az olimpiai 

Az idén első ízben tíz fiatal
győri sportoló vehette át a
város sport-ösztöndíját,
amellyel az önkormányzat a
sikeres felkészülést segíti.

ösztöndíjakat Szerző: Papp Zsolt
Fotó: O. Jakócs Péter
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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.

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.

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

899 Ft/kg

Sertéslapocka

1359 Ft helyett

1059 Ft/kg

Sütôtök

119 Ft/kg

Temetôi gyertyák, mécsesek
széles választékben kaphatók!

115 Ft/db

169 Ft/db

Vasárnap érkezett Győrbe a ma-
gyar női kézilabda-válogatott, és hét
végéig itt is edzőtáborozik Kim Ras-
mussen szövetségi kapitány vezeté-
sével a csapat. A dán szakember az
A válogatott mellett egy B  keretet
is összeállított, ez a gárda szintén
Győrben edz a héten, akárcsak a vi-
lágbajnok juniorok nemzeti együtte-
se. A Győri Audi ETO-t a kapus Kiss
Éva képviseli az A keretben, a csa-
patnak azonban több olyan megha-
tározó játékos is a tagja, akik koráb-
ban az ETO-ban szerepeltek. Kova-
csics Anikó már akkor kulcsjátékosa
volt a válogatottnak, amikor Kim
Rasmussen átvette a gárda irányítá-
sát. „A kapitánynak is meg kellett is-
mernie a csapatot, és nekünk is az
ő elvárásait. Finomított olyan dolgo-
kon időközben, amikhez korábban
ragaszkodott, de ehhez a kerethez
nem illettek. Ő is engedett bizonyos
dolgokból, és mi is hozzászoktunk
ahhoz a habitushoz, ami rá jellemző.
Jó úton járunk, ez talán az eredmé-
nyeken is látszik” – mondta Kova-
csics Anikó.

A lányok a győri felkészülés haj-
rájában kétszer is megmérkőznek a
legutóbbi világbajnokságon hatodik
Montenegróval. Az első meccs pén-
teken 17.30-kor, a második találko-
zó szombaton 15.30-kor lesz a Mag-
vassy Mihály Sportcsarnokban. A
délszlávok elleni találkozóra még
kaphatók a jegyek, és annál is in-
kább érdemes lesz kilátogatni a
meccsekre, mert az Európa-bajnok-
ság előtt utoljára lesznek láthatóak
hazai pályán a magyar lányok. 

„Sűrű a programunk, de fontos,
hogy az Európa-bajnokság előtt a játé-
kosok érezzék, tudják, hogy mit szeret-
nénk megvalósítani, ugyanakkor min-
denki látja, hogy a keret nyitott, min-
den posztra nagy a versengés. Az Eu-
rópa-bajnokság előtt a mostani edző-
tábor és a két mérkőzés, valamint az
október–novemberi bajnoki és kupa-
forma alapján alakul ki az Európa-baj-
noki keret. Montenegró erős csapat,
igyekszünk próbára tenni a hétvégén”
– mondta Kim Rasmussen. 

A válogatott keret szerdai edzésé-
re vendégek is érkeztek: az európai
kézilabdázás hete rendezvénysoro-
zat keretében az Audi ETO KC serdü-

lő csapatának tagjai is bekapcsolód-
tak a gyakorlásba. „Amikor mi gyere-
kek voltunk, sajnos nem volt ilyen le-
hetőségünk. Nyilván boldogok let-
tünk volna, ha a felnőtt válogatott
tagjaival edzhetünk, örülök, hogy ma
már ez nem lehetetlen. Ez a fiatalok-
nak egy plusz motiváció, mi pedig
amiben tudunk, segítjük őket” – nyi-
latkozta a Ferencváros átlövője, Hor-
nyák Dóra. Az év fő válogatott ese-
ménye a női Európa-bajnokság lesz,
amelynek Franciaország ad otthont
november 29. és december 16. kö-
zött. A magyar együttes Spanyolor-
szággal, Hollandiával és Horvátor-
szággal került egy csoportba. 

Akció: szeptember 28—október 4.

Csirkecomb farrésszel 
379 Ft helyett

329 Ft/kg

2018. 10. 01-ig.

2018. 10. 01-ig.
A KÉZIS LÁNYOK
Városunkban edzotáboroznak ´́

Sertéstarja csont nélkül
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